
Umuarama entre mais importantes
do Paraná na geração de empregos

ESTÍMULO ÀS NOVAS CONTRATAÇÕES É FATOR DETERMINANTE

Os cinco municípios paranaenses que mais empregaram trabalhadores em agosto, por meio das Agências do Trabalhador, foram 
Curitiba, Cianorte, Cascavel, Marechal Cândido Rondon e Umuarama. Os dados são do Caged (Cadastro-Geral de Empregados 
e Desempregados) e divulgado pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho. Outro número importante aponta 
que a Agência de Umuarama fechou agosto de 2021 com 390 colocações no mercado de trabalho. l 4
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Fim de festa

Festa na Estrada
Primavera era

regada a drogas
e a som alto

Execução
Adolescente foi executado com tiro na nuca ontem, 
em Mariluz. O garoto, que já havia sido apreendido 
diversas vezes por envolvimento em roubos e lesão 

corporal, era usuário de drogas e sofrera um atentado 
em 22 de agosto, quando levou um tiro no abdome. 

O corpo do jovem foi encaminhado ao IML e liberado 
ontem por familiares. l 6

PMs e guardas municipais apreenderam 55 motocicletas com escapamentos adulterados e em situação irregular, abordou 215 
pessoas e confeccionou 173 notificações de trânsito - a maioria por dirigir sem CNH e débitos de licenciamento - em uma operação 
desencadeada no fim de semana. A intenção é coibir os crimes de perturbação de sossego. Conforme a polícia, nas duas noites de 
ação, não houve registro de fur to ou de roubo em Umuarama.

Fim da arruaça
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Parceria dobra
doações em

campanha feita
pelo Lions Club

l 2

Deputados
preparam PEC

e pedem o
fim do TSE

l 3

Em virtude do feriado de 

Sete de Setembro, o Jornal 

Tribuna Hoje News não 

circulará nesta quarta-feira.

Prefeitura
divulga novo
calendário

de licitações
l 5
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Umuarama

Empresário/empregador
Contribui 11% sobre pró-labore, en tre R$ 1.100,00
(R$ 121,00) e  R$ 6.433,57 (R$ 707,69), por GPS.
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.100,00 (R$ 220) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 6.433,57 (R$ 707,69) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 6.433,57. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.100,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.100,00
(R$ 220,00) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71), por carnê.

Índice em % JUL AGO ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,96 - 4,76 8,99
IGP-M (FGV) 0,78 0,66 16,75 31,12
IGP-DI (FGV) 1,45 - 15,91 33,35

Índice JUL AGO SET
IGP-M (FGV) 1,3575 1,3383 1,3112
IGP-DI (FGV) 1,3453 1,3335 -
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 5,25%  | TJLP: 4,88%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2021: 5ª parcela
vence em 30/09, com juros Selic de 2,10%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12

6/8 a 6/9 0,5000 0,3012 0,0000
7/8 a 7/9 0,5000 0,3012 0,0000
8/8 a 8/9 0,5000 0,3012 0,0000
9/8 a 9/9 0,5000 0,3012 0,0000
10/8 a 10/9 0,5000 0,3012 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,49% 26,46 
Vale ON -1,57% 97,06 
ItauUnibanco PN +1,28% 30,15 
Magazine Luiza ON +3,07% 19,48 
Pão de Açúcar ON +6,75% 28,94 
Minerva ON +6,68% 8,31

IBOVESPA: +0,80% 117.868 pontos

Iene 109,86
Libra est. 0,72
Euro 0,84
Peso arg. 97,97

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,2% 5,1760 5,1770 +0,1%

PTAX  (BC) +0,2% 5,1767 5,1773 +0,7%

PARALELO -0,4% 5,0500 5,4300 +0,6%

TURISMO -0,4% 5,0500 5,4100 +0,6%

EURO 0,0% 6,1422 6,1434 +1,2%

R$/m2 JUL AGO %m %ano %12m
Paraná 1.963,00 1.973,08 0,51 14,71 21,27
Norte 1.938,18 - 2,36 10,58 21,15
Oeste 2.001,21 - 6,36 13,79 22,98

DÓLAR 06/09

Iene R$ 0,0471
Libra est. R$ 7,16
Peso arg. R$ 0,053
R$1: 1.334,58 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 06/09 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. AGOSTO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1467,40 
II R$ 1524,60 

III R$ 1577,40 
IV R$ 1696,20

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/21 a dez/21)

JUL AGO SET
TJLP (%) 4,88 4,88 4,88
Sal. mínimo 1.100,00 1.100,00 1.100,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA set/21 1.283,00 3,75 -3,1%
FARELO set/21 340,90 3,00 -1,9%
MILHO set/21 508,00 -8,25 -7,7%
* Ontem (06/09) foi feriado nos EUA

SOJA 154,73 0,0% 1,4% 154,00
MILHO 86,51 -2,0% -9,1% 86,00
TRIGO 88,50 -0,2% 1,8% 95,00
BOI GORDO 307,47 0,0% -0,4% 307,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 03/09 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

Em *03/09 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 06/09 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 160,00 -2,1% -1,2%
SOJA Paranaguá 164,00 -4,1% -1,2%
MILHO Cascavel 96,00 -2,0% -8,6%

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.100,00 (sal. mínimo) 7,5%
Taxa entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48 9%
Taxa entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22 12%
Taxa entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR - Taxa de 12%(Pes. físicas)

Venc.: emp. 20/9 físicas 15/9,domésticos 6/9

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Fases da lua
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Nublado
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JOGAM HOJE            BRASILEIRÃO
21h30 Corinthians  x  Juventude
21h30 Chapecoense  x  Fluminense

             SÉRIE B
11h	 	Brasil	de	Pelotas		 x		 Confiança
16h Guarani  x  CSA
19h Coritiba  x  Brusque
21h30 Goiás  x  Cruzeiro

         ELIMINATÓRIAS CATAR 2022
            EUROPA

13h Azerbaijão  x  Portugal
15h45 Irlanda  x  Sérvia
15h45 Bósnia x  Cazaquistão
15h45	 França		 x		 Finlândia
15h45 Áustria  x  Escócia
15h45 Dinamarca  x  Israel
15h45 Ilhas Faroe  x  Moldávia
15h45 Montenegro x  Letônia
15h45 Holanda  x  Turquia
15h45 Noruega  x  Gibraltar
15h45 Croácia  x  Eslovênia
15h45 Rússia  x  Malta
15h45 Eslováquia  x  Chipre

              ÁFRICA
10h	 Zâmbia		 x		 Tunísia
10h	 Malaui		 x		 Moçambique
10h	 Tanzânia	 	x		 Madagascar
13h	 Guiné	Equatorial		 x		 Mauritânia
13h Cabo Verde  x  Nigéria
13h Etiópia  x  Zimbábue
13h Congo  x  Senegal
16h Burquina-Faso  x  Argélia
16h	 Angola	 x		 Líbia
16h Sudão  x  Guiné-Bissau

                   ÁSIA
08h	 Coréia	do	Sul		 x		 Líbano
09h Vietnã  x  Austrália
12h China  x  Japão
13h	 Síria	 	x		 Emirados	Árabes
13h Omã  x  Arábia Saudita
15h Iraque  x  Irã 

Loterias
Megasena

02 03 08 12 13 14 15 16 
17 19 21 22 23 24 25

concurso:2319

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 7/9/2021 concurso: 2406

Lotofácil

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania
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1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

01 01 09 09 07 08 09

Super Sete concurso: 140C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2210

01 18 23 33 34 44 48 54 61 63 
64 72 73 78 79 87 88 90 97 99

Lotomania

69.653
44.548
43.626
82.338
13.754

09 29 30 34 41 46 61
AMERICA /MG

09 37 50 52 64

JUNHO

02 03 05 09 15 22 29

concurso: 5651

08 12 29 43 54 60

Parcialmente nublado

CRESCENTE
13/09 - 17h41

CHEIA
20/09 - 20h54

MINGUANTE
28/09 - 22h58

NOVA
06/09- 21h52

Paranaguá
max 19
min 17

max 35
min 20

Cascavel
max 34
min 21

Foz do Iguaçu
max 32
min 21

max 34
min 16

Curitiba
max 16
min 13

FASES 
DA LUA

Parcialmente nublado

Quarta 8/9/2021
Sol

Quinta 9/9/2021

 São Paulo - Após a sus-
pensão da partida de Brasil e 
Argentina, pela sexta rodada 
das Eliminatórias para a Copa 
do Mundo de 2022, a Fifa divul-
gou nota oficial nessa segun-
da-feira (6) para lamentar 
o episódio na Neo Química 
Arena, em São Paulo. A enti-
dade máxima do futebol infor-
mou que vai analisar o caso 
para definir como vai conduzir 
o clássico sul-americano “no 
seu devido tempo”.

“A Fifa lamenta as cenas 
anteriores à suspensão da 
partida entre Brasil e Argen-
tina que impediram milhões 
de torcedores de desfrutar de 
uma partida entre as duas das 
mais importantes nações do 
futebol no mundo”, diz a nota.

“Os primeiros relatórios ofi-
ciais da partida foram envia-
dos à Fifa. Estas informações 
serão analisadas pelos órgãos 
disciplinares competentes e 
uma decisão será tomada no 
seu devido tempo”, completou.

De acordo com a Anvisa, 
o quarteto argentino teria 
entrado no País com declara-
ções falsas de onde estiveram 
nos 14 dias anteriores. Todos 
moram na Inglaterra, onde 
jogam por times do Campeo-
nato Inglês. Na última quin-
ta-feira, eles entraram em 
campo na vitória por 3 a 1 
sobre a Seleção Venezuelana, 
na Venezuela.

A Fifa vai analisar o caso 
para definir os próximos pas-
sos do clássico sul-americano.   

Cascavel - A Série Ouro 
do Campeonato Paranaense 
de Futsal encerrou a primeira 
fase no último fim de semana 
e indicou os classificados. O 
Cascavel confirmou a vice-li-
derança da fase, ficando atrás 
do Foz Cataratas, e avançou 
direto para a terceira fase 
com Foz, Operário Laranjeiras 
e Dois Vizinhos.

O adversário do Casca-
vel Futsal no playoff sairá do 
confronto entre Acel/Cho-
pinzinho x Marechal. O Foz 

Cataratas aguarda o vence-
dor de Marreco x Umuarama, 
enquanto o Operário Laranjei-
ras vai enfrentar o time que 
sair do jogo Campo Mourão x 
Ampére, e o Dois Vizinhos vai 
encarar o vencedor de Pato 
Futsal x Palmas. Os playoffs 
da segunda fase começam no 
próximo fim de semana.

Já o Toledo está entre os 
quatro times que não avança-
ram e aguardará os eliminados 
da próxima fase para a disputa 
do rebaixamento com Siqueira 

Campos, Coronel Vivida e São 
José dos Pinhais.

O adversário do Toledo 
no playoff do rebaixamento 
será o perdedor de Pato Fut-
sal x Palmas. 

Tricolor aguarda adversário do playoff

#  Time  P  J  V  E  D  GP  GC  SG  %
1º Atlético-MG  39  18  12  3  3  27  13  14  72
2º Palmeiras  35  18  11  2  5  29  20  9  65
3º Fortaleza  33  19  9  6  4  29  20  9  58
4º Bragantino  32  18  8  8  2  29  19  10  59
5º Flamengo  31  16  10  1  5  32  16  16  65
6º Corinthians  27  18  7  6  5  17  15  2  50
7º Atlético-GO  25  18  6  7  5  15  17  -2  46
8º Athletico-PR  24  18  7  3  8  23  21  2  44
9º Ceará  24  18  5  9  4  19  19  0  44
10º Cuiabá  24  19  5  9  5  19  19  0  42
11º Internacional  23  18  5  8  5  22  22  0  43
12º Fluminense  22  18  5  7  6  16  19  -3  41
13º Santos  22  19  5  7  7  20  25  -5  39
14º Juventude  22  18  5  7  6  15  20  -5  41
15º São Paulo  22  18  5  7  6  15  20  -5  41
16º Bahia  21  19  6  3  10  24  32  -8  37
17º América-MG  18  18  4  6  8  15  22  -7  33
18º Sport  17  19  3  8  8  8  14  -6  30
19º Grêmio  16  17  4  4  9  12  18  -6  31
20º Chapecoense  7  18  0  7  11  14  29  -15  13

CLASSIFICAÇÃO SÉRIE A

 São Paulo - Dois jogos 
movimentam o Campeonato 
Brasileiro neste feriado. O des-
taque fica para a partida entre 
Corinthians e Juventude, na 
Neo Química Arena, a partir 
das 21h30. O jogo deve marcar 
a estreia de Roger Guedes com 
a camisa do Timão. Também 
existe a possibilidade de Wil-
lian ficar no banco de reservas. 

O técnico Sylvinho coman-
dou o último treino na tarde 
de domingo e deixou no ar 
a possibilidade das estreias. 
O provável time que começa 
o jogo tem Cássio; Fagner, 
João Victor, Gil e Fábio San-
tos; Gabriel; Gustavo Mos-
quito, Giuliano, Roni e Renato 
Augusto (Luan); Jô.

No outro jogo do feriadão, 
a Chapecoense segue na busca 
da permanência na Série A. O 

time recebe o Fluminense e 
precisa de vitória a todo custo 
para tentar diminuir a dife-
rença de nove pontos para o 
vice-lanterna Grêmio. Os cario-
cas não contarão com Árias, 
que viajou às pressas para a 
Colômbia para o sepultamento 
de um familiar.

 Cascavel - A derrota para 
o Joinville, sábado, quebrou a 
série invicta do FC Cascavel na 
temporada. O placar de 3x1 tam-
bém tirou o time da liderança na 
rodada final do Grupo 8. Agora, 
na competição nacional, o time 
terá pela frente o Cianorte, já no 
próximo fim de semana. 

Antes disso, o calendário 
prevê o jogo da volta contra 
o Athletico pelas semifinais 

 São Paulo - Derby na final 
do Campeonato Brasileiro Femi-
nino! Na noite de domingo, na 
Arena Barueri, o Corinthians 
venceu a Ferroviária por 3 a 1 
e avançou à final da compe-
tição nacional para enfrentar 
o Palmeiras, que passou pelo 

Internacional mais cedo. Gabi 
Zanotti, Erika e Gessica (contra) 
marcaram os gols do Timão. 
Rafa Mineira, de pênalti, des-
contou para a Ferrinha.

A CBF deve confirmar até 
amanhã datas e locais das par-
tidas decisivas.

Timão e Palmeiras decidem o Brasileirão

Roger Guedes estreia no Brasileirão

do Campeonato Paranaense, 
nesta quarta (8). No entanto, 
a partida corre o risco de não 
ser realizada. A diretoria do FCC 
enviou ofício à Federação Para-
naense de Futebol solicitando 
o adiamento do jogo. O motivo 
é o número reduzido de atletas 
disponíveis para a partida. 

De acordo com o ofício, são 
de dois a três jogadores com 
teste positivo para covid-19, 

outros lesionados e alguns que 
já saíram do time, além de dois 
jogadores suspensos e um que 
não pode atuar contra o Athle-
tico por questões contratuais. 
Com isso, o time teria apenas 
13 atletas para a partida. 

Até o fechamento da edição 
não havia informação sobre 
o posicionamento da FPF. O 
jogo segue marcado para esta 
quarta, às 15h20.

FCC tenta evitar jogo da semifinal

Fifa promete decisão 
sobre Brasil x Argentina

Cascavel Futsal se 
despediu da fase com 

vitória sobre o Umuarama
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Parceria dobra doações de alimentos de 
campanha promovida pelo Lions Club

O  L i o n s  C l u b e  d e 
Umuarama desenvolve atual-
mente uma campanha de 
doação de alimentos para 
famílias em situação de vul-
nerabilidade social. A inicia-
tiva conta com o apoio da M.A 
Máquinas (John Deere).

Com o respaldo, a campa-
nha deve arrecadar volumes 
expressivos de mantimentos 
rapidamente, pois para cada 
cesta doada a empresa contri-
bui com mais uma. 

“Achamos a iniciativa ins-
piradora, um exemplo a ser 
seguido por outras empre-
sas para amenizarmos a 
situação de muitas famí-
lias que enfrentam sérias 
dificuldades ao longo da 

Devido à pandemia 
de coronavírus, 
novamente não haverá 
desfile cívico-militar 
em Umuarama no Dia 
da Independência 
do Brasil, na próxima 
terça-feira, dia 7 de 
Setembro. Devido à 
pandemia de corona-
vírus, novamente não 
haverá desfile cívico-
-militar em Umuarama 
no Dia da Indepen-
dência do Brasil, na 
próxima terça-feira, 
dia 7 de Setembro.

PARA cada cesta doada, a M.A Máquinas (John Deere) contribui com mais uma

ASSESSORIA

pandemia do coronavírus”, 
avalia o presidente da Aciu, 
Orlando Luiz Santos.

 Os interessados em 

colaborar podem entrar em 
contato com o presidente do 
Lions, Wilson Avigo Antonio, 
pelo telefone (44) 99757-4662.

DIVULGAÇÃO
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Deputados federais preparam 
PEC pedindo o fim do TSE

Os deputados federais 
Filipe Barros (PSL-PR) e Bia 
Kicis (PSL-DF) anunciaram 
que irão formular Proposta 
de emenda à Constituição 
(PEC) sugerindo a extinção 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) e da Justiça Eleitoral.

Os dois participaram de um 
evento em Brasília voltado para o 
público conservador, organizado 

Bolsonaro reforça convocação para atos do 7 de Setembro
Ontem, segunda-feira (6), 

o presidente Jair Bolsonaro 
usou seu Twitter para convo-
car apoiadores para compa-
recer às ruas e comemorar o 
aniversário da Independência 
da República, data que tam-
bém são esperados pro-
testos a favor de pautas 
pró-governo em meio às 
o fe n s i va s  d e  B o l s o n a ro 
contra o Supremo Tribunal 
Federal (STF) e o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

Em seu perfil, o presidente 
pediu que as comemorações 
sejam pacíficas, e que os 

Quebra-quebra 
na Câmara 

Municipal de 
Araucária

A discussão de um projeto 
de lei que altera a alíquota de 
contribuição previdenciária 
dos servidores municipais ter-
minou em quebra-quebra na 
Câmara Municipal de Araucária, 
na Região Metropolitana de 
Curitiba. O caso aconteceu na 
sessão da última sexta-feira (3). 
Um servidor foi alvejado com 
bala de borracha pela equipe 
da Guarda Municipal que fazia 
a segurança do local.

A confusão começou quando 
representantes do Sindicato dos 
Servidores de Araucária (Sifar) 
e Sindicato dos Servidores do 
Magistério Municipal de Araucária 
(Sismmar) tentaram entrar na 
Câmara, que tinha fixado o limite 
de 50 pessoas na casa.

Os manifestantes eram con-
trários ao projeto que aumenta 
a taxa da alíquota previdenciá-
ria de 11% para 14% aos ser-
vidores ativos e também aos 
aposentados.

Os manifestantes foram à 
Delegacia de Araucária e regis-
traram um boletim de ocorrên-
cia (BO) a respeito dos fatos 
que aconteceram na manhã 
desta sexta-feira (3). 

pelo deputado Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP), e fizeram crí-
ticas à atuação da Corte Eleitoral 
e do presidente do TSE, o ministro 
Luís Roberto Barroso, que se colo-
caram contra uma PEC que bus-
cava reinstituir o voto impresso 
em eleições e plebiscitos.

Kicis foi a autora da proposta 
e Barros relatou a matéria na 
comissão especial da Câmara 

que foi criada para analisar a 
PEC. No mês passado, o texto 
foi rejeitado e arquivado pelo 
plenário da Casa.

Durante o evento, Barros e 
Kicis reclamaram que Barroso 
teria cooptado deputados para 
que a matéria não fosse apro-
vada. Os parlamentares tam-
bém afirmaram que as urnas 
eletrônicas não são seguras e 

que elas são passíveis de serem 
violadas. Eles ainda acusaram 
o TSE de promover uma cam-
panha de fake news sobre o sis-
tema eleitoral por defender que 
não há motivos para se mudar o 
modelo de votação no país.

Os dois, então, questiona-
ram as atribuições da Corte e 
da Justiça Eleitoral e promete-
ram assinar a PEC pedindo o fim 

do TSE. “Esse sistema eleitoral 
que nós temos, essa Justiça 
Eleitoral que nós temos é um 
Frankenstein jurídico que só 
existe no Brasil. Que se acabe 
a Justiça Eleitoral e o TSE e se 
passe essas atribuições para a 
Justiça Federal. Nós não preci-
samos ter um tribunal que nos 
custa R$ 8 bilhões por ano”, 
reclamou Barros. 

Justiça tranca ação penal
contra Lula por corrupção

O juiz Frederico Botelho 
de Barros Viana, da 10ª Vara 
da Justiça Federal do Distrito 
Federal, trancou uma ação 
penal em que o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
era acusado de corrupção por 
ter recebido vantagens indevi-
das para influenciar no aumento 
de uma linha de crédito da 
Odebrecht junto ao BNDES 
para investimentos em Angola. A 
investigação, batizada de Janus 
II, teve início em 2016, como um 
desdobramento da Lava Jato.

O trancamento da ação, 
publicado ontem (segunda-
-feira, 6), atingiu todos os 
envolvidos no caso, entre eles 
os ex-ministros Paulo Bernardo 
e Antonio Palocci. Eles eram 
acusados de receber, com Lula, 
R$ 64 milhões da Odebrecht.

O juiz acolheu a tese da 
defesa do petista e entendeu 
que o caso era baseado em 
elementos já anulados pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF).

Moraes prende 
bolsonarista

envolvido com 
7 de Setembro

A Polícia Federal pren-
deu outro bolsonarista 
suspeito de organizar atos 
violentos para os protestos 
bolsonaristas marcados 
para 7 de Setembro.

Márcio Giovani Nique foi 
preso preventivamente em 
Santa Catarina, por ordem 
do ministro Alexandre de 
Moraes, que atendeu a um 
pedido da Procuradoria 
Geral da República (PGR).

Nas redes sociais, Nique 
propagava ameaças con-
tra Moraes e outros minis-
tros do Supremo Tribunal 
Federal (STF).

Em live através de redes 
sociais, Márcio Nique afir-
mou, dias atrás, que “um 
empresário grande está ofe-
recendo uma grana federal 
que vai sair pela cabeça [do 
ministro do STF] Alexandre 
de Moraes, vivo ou morto”.

eventos estejam amparados  
pela liberdade. “Que a liber-
dade individual seja máxima 
nesse marcante evento de 
nossa soberania”, escreveu.

Em um dos trechos ele fala 
que seria direito dos integran-
tes do Poder Executivo parti-
cipar. “Que a liberdade indi-
vidual seja a máxima nesse 
marcante evento de nossa 
soberania”, escreveu.

Manifestações a favor 
e contra o presidente são 
aguardadas para hoje (terça-
-feira, 7). O presidente tam-
bém chegou a fazer convites 

MANIFESTAÇÕES a favor e contra o presidente são aguardadas para hoje (terça-
-feira, 7) em todo o país
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ao alto escalão do governo e 
seus assessores para participa-
rem dos atos. Também foram 

enviadas mensagens a parla-
mentares e militares a favor da 
manifestação.

O trancamento da ação atingiu também os ex-ministros Paulo Bernardo e Antonio Palocci, 
envolvidos no caso. Eles eram acusados de receber, com Lula, R$ 64 milhões da Odebrecht
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O ministro da Secretaria-Geral da 
Presidência, Luiz Eduardo Ramos, 
vai a Washington, D.C., e a Nova 
York, nos Estados Unidos da Amé-
rica, na próxima semana, conforme 
o Diário Oficial da União (DOU) 
publicado ontem (segunda-feira, 6). 
De acordo com a publicação, Ramos 
viaja no período de 15 a 23 de 
setembro “para cumprir agenda de 
reuniões com autoridades locais e 
governamentais”.

DIVULGAÇÃO
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Umuarama entre as mais importantes 
do Paraná na geração de empregos

Os cinco municípios para-
naenses que mais emprega-
ram trabalhadores no mês de 
agosto, por meio das Agências 
d o  Tra ba l h a d o r,  fo ra m 
Curitiba, Cianorte, Cascavel, 
Marechal Cândido Rondon e 
Umuarama. Os dados são do 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) e 
divulgado pela Secretaria de 
Estado da Justiça, Família e 
Trabalho.

Outro número importante, 
divulgado pela Secretaria 

Suspeitas caem para 39 e nenhuma  morte é registrada por covid
O Boletim Covid, divul-

ga d o  d i a r i a m e n te  p e l a 
Secretaria Municipal  de 
Saúde de Umuarama, traz a 
informação de que 29 novos 
casos da doença foram con-
firmados na cidade nesta 
segunda-feira (6),  sendo 
12 mulheres, 15 homens 
e duas crianças. Agora, o 
total de pessoas que tiveram 

Municipal  de Indústr ia, 
Comércio e Turismo, é que a 
Agência do Trabalhador de 
Umuarama fechou o mês de 
agosto de 2021 com 390 colo-
cações no mercado de traba-
lho. “Seguramente um número 
expressivo e que representa 
bem a força que tem o muni-
cípio na geração de oportuni-
dades”, comenta o secretário 
Edvaldo Ceranto Junior.

Ele relata que a deter-
minação do prefeito Celso 
Pozzobom no estímulo à 

geração de empregos é um 
fator determinante. “Mesmo 
durante a pandemia os núme-
ros da cidade demonstram 
confiança na economia local. 
A administração municipal 
está sempre trabalhado para 
tornar a cidade mais atrativa 
aos investidores, com grandes 
investimentos em obras estru-
turantes, redução de burocra-
cia, agilização de processos 
e estímulos ao crédito para 
os empreendedores, além de 
formações contínuas e muitas 

parcerias”, observa.
Segundo o Caged, a capital 

do Paraná gerou 591 empre-
gos e foi seguida por Cianorte, 
com 553, Cascavel, com 490, 
Marechal Cândido Rondon, 
com 490, Umuarama, com 
390, Francisco Beltrão, com 
311, Medianeira, com 303, Assis 
Chateaubriand, com 296, Pato 
Branco, com 241, e Matelândia, 
com 234. “Temos nos dedi-
cado muito a ações que pos-
sam realmente oferecer opor-
tunidades aos trabalhadores 

de nossa cidade. Estamos 
sempre fazendo parcerias, 
aproximando a Agência do 
Trabalhador do cidadão e 
da classe empresarial. São 
ações que trazem bons resul-
tados”, observa Reginaldo 
Barros, diretor da Agência do 
Trabalhador de Umuarama, 
acrescentando que a Agência 
atendeu a 2.023 pessoas à pro-
cura de emprego só durante o 
último mês, além de 380 tra-
balhadores que deram entrada 
no Segura Desemprego.

diagnóstico positivo para o 
coronavírus chegou a 16.107.

Do total de positivos, 
14.049 pessoas se recupe-
raram (87%), 1.736 fazem o 
tratamento em suas residên-
cias e 17 estão hospitaliza-
das. Nenhum óbito foi ofi-
cialmente registrado neste 
final de semana e o total de 
pessoas que faleceram em 

decorrência de complicados 
da covid-19 está em 305.

Chama a atenção a redu-
ção no número de casos 
considerados suspeitos, que 
caiu para 39 com a atualiza-
ção dos dados – sendo que 
38 aguardam o resultado dos 
exames em suas casas e uma 
pessoa está hospitalizada. 
Desde o início da pandemia, 

em março de 2020, 39.335 
pessoas buscaram aten-
dimento médico, tanto no 
Ambulatório de Síndromes 
Gripais quanto nas unidades 
básicas de saúde, por terem 
sintomas de gripe. Deste 
total, 23.189 casos foram 
descartados.

A  M a c r o r r e g i o n a l  d e 
Saúde, com sede em Maringá, 

é responsável por coorde-
nar as informações sobre 
os leitos exclusivos para as 
Alas Covid, disponibilizados 
pelo SUS (Sistema Único de 
Saúde) nos hospitais locais. 
De acordo com o último infor-
mativo divulgado, das 40 
enfermarias existentes, 21 
estão ocupadas, assim como 
16 dos 25 leitos de UTI.
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Novo calendário de licitações  
cria oportunidades de negócios

Fornecer produtos e ser-
viços para a Prefeitura de 
Umuarama significa reais 
oportunidades de bons negó-
cios. E a administração muni-
cipal acaba de divulgar a nova 
agenda de licitações para os 
meses de setembro e outubro 
de 2021, trazendo 30 pregões 
eletrônicos e nove tomadas de 
preços. Empresas de quaisquer 
portes podem participar dos 
processos licitatórios e todos 
as informações estão no ban-
ner do Portal da Transparência, 
mantido no site da Prefeitura.

A primeira tomada de preço 
acontece na próxima quarta-
-feira (8), às 9h, no relança-
mento da proposta de con-
tratação de empresa para 
execução de obra de revitaliza-
ção da Praça Sete de Setembro, 
com área de 3.627,40m2, assim 
como um pregão eletrônico 
para a contratação de empresa 
para prestação de serviço de 
manutenção, desinstalação, 
reinstalação, cargas de gás e 
consertos (com fornecimento 

de peças: troca do motor de 
ventilador, troca de capaci-
tor, troca de placas e outros) 
dos aparelhos de ar condicio-
nado da Secretaria Municipal 
de Educação, da Divisão de 
Alimentação Escolar, UAB 
(Universidade Aberta do Brasil), 
NTM (Núcleo de Tecnologia 
Educacional Municipal) e 
Unidades Educacionais desta 
Municipalidade.

Na quinta-feira (9), acon-
tece novo pregão eletrônico 
para a contratação de empresa 
para fornecimento de mate-
riais hospitalares permanen-
tes, em atendimento às neces-
sidades das Unidades de Saúde, 
Pronto Atendimento 24 horas, 
Ambulatório de Síndromes gri-
pais e demais unidades de aten-
dimento da Secretaria de Saúde 
de Umuarama.

E a semana termina com 
a realização de tomada de 
preço para a contratação de 
empresa para execução de 
obra de reconstrução da Sala 
Aré – que fica no Bosque dos 

Xetá –, com área de 181,45m2, 
e outro pregão eletrônico para 
a contratação de empresa para 
fornecimento de materiais de 
telefonia e lógica para todos os 
órgãos da Prefeitura.

Segundo o secretário 
municipal de Administração, 
Cleber Bonfim, a agenda de 
licitações e pregões foi criada 
para facilitar a organização 
das empresas interessadas 
em vender para a Prefeitura 
de Umuarama. “É uma ação 
importante da Diretoria de 
Licitações e Contratos, pois 
trata-se de uma ferramenta 
que oferece informações para 
que os interessados tenham 
tempo hábil para juntar a 
documentação, realizar orça-
mentos e elaborar uma pro-
posta consistente para dispu-
tar os certames”, observa.

Ele acrescenta que a 
agenda faz parte do programa 
“Umuarama Compra Mais”, 
que reúne diversas diretorias 
e secretarias da Prefeitura 
em parceria com o Sebrae 

e a Associação Comercial, 
Industrial  e  Agrícola de 
Umuarama (Aciu), com a meta 
de atrair fornecedores locais 
para as licitações e ampliar 
a participação das empre-
sas da cidade nas compras 
realizadas pela Prefeitura, 
aumentando a circulação de 

recursos financeiros na praça 
e fortalecendo a renda da 
população. “Hoje, por falta 
de conhecimento ou de inte-
resse das empresas locais em 
atender ao município, um 
percentual significativo des-
ses valores beneficia empre-
sas de fora”, relata.

A Vigilância Sanitária recebeu o comunicado de que, no bosque do bairro Primeiro 
de Maio, havia um macaco que precisava de socorro médico-veterinário, pois estava 
com ferimentos e tinha vários espinhos pelo corpo. Imediatamente uma equipe foi até 
o local para inteirar-se da situação e oferecer atendimento. O IAT (Instituto Água e 
Terra) forneceu uma gaiola especial, que foi levada até o bosque. Encaminhado ao 
Hospital Universitário da Unipar, recebeu tratamento, foi medicado e recebeu alta, 
sendo libertado novamente na reserva ambiental.

ASSESSORIA/SECOM
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COBALT 1.4 LS 14/15 PRATA COMPLETO R$ 44.900,00

CRUZE LT TURBO 18/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 96.900,00

CRUZE PREMIER TURBO 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 141.900,00

EQUINOX 2.0T PREMIER 17/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 144.900,00

EQUINOX 2.0T PREMIER 19/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 195.900,00

HB20 1.6 PREMIUM 15/15 PRETO COMPLETO, AUT R$ 57.900.00

ONIX 1.0 JOY 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 45.900,00

PRISMA 1.4 LTZ  17/18 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 69.900,00

TRACKER PREMIER TURBO 18/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 104.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

Mais saúde e 
segurança no campo

Desde que o SENAR-PR foi criado, em 1992, 
uma de suas primeiras preocupações foi capacitar 
o produtor rural paranaense para o uso correto dos 
agroquímicos. Na época, o desconhecimento do 
manejo destes produtos, bem como dos equipamentos 
de aplicação, levava a muitos casos de intoxicação.

Não por acaso, as formações nesta área são 
sempre as mais procuradas entre os mais e 300 cursos 
oferecidos gratuitamente pela instituição. Atualmente 
são oferecidos seis cursos na área de aplicação 
de agroquímicos (NR 31.8, tratorizado de barras, 
autopropelido, costal manual, combate às formigas 
cortadeiras e turbopulverizador), mas um sétimo curso 
está chegando para atualizar esse catálogo.

Trata-se do curso-piloto “Inspeção Periódica de 
Pulverizadores para Produtores e Trabalhadores Rurais”, 
que está em fase de implantação pelo SENAR-PR. Com 
carga horária de oito horas a nova formação aborda 
conteúdos fundamentais na manutenção periódica dos 
pulverizadores, tanto os acoplados a tratores quanto os 
chamados autopropelidos. Entre os temas abordados está 
um checklist para melhor calibragem dos pulverizadores.

Em um primeiro momento este curso será aplicado 
em 81 municípios, escolhidos tecnicamente conforme 
a relevância na produção de grãos e a presença de 
culturas sensíveis à deriva como produção de uvas, 
bicho da seda, entre outros. Mas em breve estará 
disponível em todo Paraná!

sistemafaep.org.br

Adolescente é executado com tiro na nuca
Um jovem de apenas 

17 anos foi executado com 
três tiros, por volta das 11h 
de ontem (6), no bairro 
Mutirão, em Mariluz (39 km 
de Umuarama). O crime 
aconteceu na rua Presidente 
Moraes. Enfermeiros do Pronto 
Atendimento constataram o 
óbito e testemunhas relataram 
que ouviram três disparos. A 
vítima foi atingida na nuca e no 
tórax. Não foram localizados 
estojos de munição no local.

Após sua identificação, foi 

Polícia Civil elucida prende acusado de estupro e extorsão
No início da tarde de 

ontem (6), a Polícia Civil 
cumpriu mandados de pri-
são pre ve n t i va  e  b usca 
e  apreensã o  co n t ra  um 
homem de 53 anos, acu-
sado de estupro e extor-
são. O delegado de polícia 
de Cruzeiro do Oeste, Isaías 
Cordeiro de Lima, informou 

que o acusado obrigava que 
a mulher a manter relação 
sexual com ele, para que não 
divulgasse em rede social, 
que ela cobrou pelo encon-
trou e ainda, após praticar 
o ato sexual, dizia que havia 
gravado a cena sexual e pas-
sou a extorqui-la, cobrando 
R$ 3.500 em dinheiro, para que 

não houvesse divulgação das 
imagens em redes sociais.

Após a  denúncia,  os 

policiais iniciaram as diligên-
cias e, através das ordens judi-
ciais, detiveram o acusado e, 

na sua casa, encontraram tam-
bém 10 munições de arma de 
fogo, calibre 38.

constatado que o jovem pos-
suía passagens por uso de dro-
gas, roubo, lesão corporal e já 
havia sido internado no dia 22 
de agosto, após ter sido vítima 
de um atentado, onde foi ferido 
a tiros no abdômen. O corpo 
foi encaminhado ao IML para 
exames e a investigação está 
sendo feita pela Polícia Civil de 
Cruzeiro do Oeste.

GAROTO, que havia sido internado em 
agosto, depois que sofreu um atentado, morreu 

ontem depois que foi novamente alvejado
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Palavras cruzadas

Neste feriado, boa parte da sua atenção deve se vol-
tar para os assuntos domésticos, especialmente se 
planejou o início de uma reforma ou se tem planos 
de mudar de casa. Mas, com a Lua trocando likes 
com Plutão e Marte, você também vai se ligar mais 
na família e pode relembrar bons momentos com os 
parentes -- isso promete aquecer seu coração!

Se estiver sobrando uma graninha, o conselho 
das estrelas é para você investir na saúde, seja 
entrando na academia, praticando exercícios físicos 
em casa mesmo ou aderindo a uma alimentação 
mais balanceada.

Aproveite o bom momento para definir novas metas 
e planejar os próximos passos para se destacar no 
serviço. E já que a sorte também deve sorrir para o 
seu lado, vale a pena fazer uma fezinha ou participar 
de um sorteio nas redes sociais, por exemplo.

Se tiver que botar as mãos na massa, preste atenção 
em um novo cargo ou em um projeto que envolva 
viagens ou pessoas que estão longe. Seu jeito mais 
descontraído e bem-humorado devem aumentar suas 
chances na paquera. Já com o mozão, a diversão tam-
bém dá as cartas e anima qualquer programa a dois.

Pode se preparar para alguns imprevistos hoje, embora 
o resultado seja melhor do que poderia imaginar, no 
final das contas. O feriadão será perfeito para encer-
rar tarefas, pendências e até relacionamentos que só 
atrapalham o seu desenvolvimento.

As estrelas seguem protegendo os relacionamentos 
em geral neste feriado, Peixes, mas se tiver que 
trabalhar, pode ser um bom momento para tirar 
aquela sociedade do papel e reavaliar as chances 
de sucesso, especialmente se pensa em incluir um 
amigo nos negócios.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos em 07 de Setembro São do signo de Virgem com a personalidade de Câncer. São 
sentimentais e românticos, detalhistas e criativos, originais e muitas vezes esquisitos. Possuem 
espírito fraterno e gostam de fazer amizades, com pessoas do seu jeito e que tenham os mesmos 
interesses que os seus. Seu número principal, do dia do nascimento é o 13, formado de 1, do Sol e 
de 3, de Júpiter. A soma dá o 4, de Urano, que os fazem modernos, fraternos, atualizados, técnicos, 
precisos e dignos, originais, mas muito nervosos. Costumam se irritar fácil quando são provocados.

Horóscopo nascido em 7 de setembro

No trabalho, correr atrás dos seus sonhos e inves-
tir nos seus maiores desejos pode ser o passaporte 
para o sucesso que está buscando, Escorpião. Agora, 
se tiver a chance de curtir o feriadão, aproveite os 
momentos de folga pra entrar em contato com a 
turma, colocar o papo em dia e até expandir seus 
contatos e estreitar os laços com alguém novo.

Não será preciso muito esforço para cuidar de assun-
tos que envolvem comunicação nesta terça, Câncer, 
seja no trabalho ou na vida pessoal. A Lua faz um 
ótimo aspecto com Plutão e Marte nesta tarde, dando 
sinal verde para as tarefas que podem ser realizadas 
pela internet ou em videochamada, se ainda estiver 
trabalhando em home office. O velho e antiquado 
telefone também pode dar bons frutos, se precisa 
conversar com clientes ou fechar negócios. 

Você começa o dia contando com as excelentes vibes da 
Lua, que segue firme e forte em seu paraíso astral, Touro! 
De quebra, ela ainda estará em harmonia com Plutão e 
Marte à tarde, sinal de que você deve se destacar em 
trabalhos que exigem criatividade e convivência com os 
colegas, além de favorecer contatos e até viagens.

Logo cedo, será melhor apostar no trio fé, foco e café 
pra dar conta da montanha de serviço que deve surgir 
pela frente, Áries, principalmente se não puder curtir 
o feriadão. Lua e Marte se encontram em Virgem e 
enviam as melhores vibes para você mergulhar no 
trabalho e tirar de letra qualquer perrengue. 

Apesar do feriadão, os astros podem aumentar o 
desejo de ficar no seu canto, sem muita interação 
com as pessoas mais próximas. Agora, se tiver que 
botar as mãos na massa de qualquer forma, o jeito é 
confiar em seu sexto sentido e se virar pra dar conta 
das obrigações como puder. 

Tomara que esteja com disposição pra encarar o tra-
balho, meu cristalzinho, porque as estrelas avisam que 
você tem ótimas chances de se destacar em tudo o 
que fizer. E melhor ainda, de receber o crédito que 
merece pelo seu trabalho duro em notas graúdas pra 
estufar o bolso! 

Como fazer defumação para limpar as energias
Será que você sabe como fazer defu-

mação da maneira correta? Essa técnica 
milenar ainda é muito popular nos dias de 
hoje, principalmente quando se fala em 
más energias, vibrações ruins. Até aquela 
sensação constante de cansaço pode ser 
solucionada com esse ritual. Esse tema é 
muito comentado em meio aos assuntos 
místicos, e vale lembrar que existem várias 
formas de realizar uma defumação: seja as 
técnicas utilizadas ou até mesmo motivos.

Um dos locais mais indicados para 
fazer a defumação é a própria residência. 
Esse ritual consiste em limpar as energias 
negativas do lugar, o que permite deixar o 
ambiente mais purificado. Dessa forma, as 
energias de quem convive lá também serão 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 29

PRDR
RAMALHETE

JOGADAFOZ
NULAPRETA

ZOAPIANO
MMESSM
EMOCDOMA

ASPIRADORES
SECARIPAS

SRLDUDA
SOROCABA

ESOFAGOLT
AOINDICE
INOCENCIA
SELOSOAR

Eu, tu
e nós

(Gram.)

Líquido
do interior
do coco

Objeto
para

escrever

O "advo-
gado"

do povo

Coletivo
de flores

Desem-
bocadura
de rios

Mistura
de farinha

e água

Dolorida;
magoada

Fios
enrolados

Problema
do sertão
nordes-

tino

She-(?), 
a irmã do
He-Man

(TV)

Cidade
paulista

Máquina
que

produz
tecidos

Forma 
do ângulo

de 90o

"Bom Dia
& (?)",

programa
infantil

Resumo
dos

assuntos
do livro

Qualidade
da pessoa
ingênua

Carimbo
postal (pl.)

Remo,
em inglês

Caçoa
(gíria)

Eletrodo-
mésticos

para
limpar

estofados
de carros

Lance 
(fut.)

Que não é
válida

Radiano
(símbolo)
Bolsa de
viajantes

Prece;
oração

Cão
(fam.)

Amansa;
domestica
Ingere o
alimento

O primeiro
é janeiro
Aparelho
do orador

A cor do
luto (BR)
Viola leis
religiosas

Instrumento
de teclas
Juros por

atraso

Vergas;
sarrafos

Coerente

Apelido de
"Eduarda"
Sinalizam

obras

Parte
do tubo

digestivo
Para o

3/oar. 6/jogada — lógico. 7/esôfago. 9/inocência.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 29

PRDR
RAMALHETE

JOGADAFOZ
NULAPRETA

ZOAPIANO
MMESSM
EMOCDOMA

ASPIRADORES
SECARIPAS

SRLDUDA
SOROCABA

ESOFAGOLT
AOINDICE
INOCENCIA
SELOSOAR

Eu, tu
e nós

(Gram.)

Líquido
do interior
do coco

Objeto
para

escrever

O "advo-
gado"

do povo

Coletivo
de flores

Desem-
bocadura
de rios

Mistura
de farinha

e água

Dolorida;
magoada

Fios
enrolados

Problema
do sertão
nordes-

tino

She-(?), 
a irmã do
He-Man

(TV)

Cidade
paulista

Máquina
que

produz
tecidos

Forma 
do ângulo

de 90o

"Bom Dia
& (?)",

programa
infantil

Resumo
dos

assuntos
do livro

Qualidade
da pessoa
ingênua

Carimbo
postal (pl.)

Remo,
em inglês

Caçoa
(gíria)

Eletrodo-
mésticos

para
limpar

estofados
de carros

Lance 
(fut.)

Que não é
válida

Radiano
(símbolo)
Bolsa de
viajantes

Prece;
oração

Cão
(fam.)

Amansa;
domestica
Ingere o
alimento

O primeiro
é janeiro
Aparelho
do orador

A cor do
luto (BR)
Viola leis
religiosas

Instrumento
de teclas
Juros por

atraso

Vergas;
sarrafos

Coerente

Apelido de
"Eduarda"
Sinalizam

obras

Parte
do tubo

digestivo
Para o

3/oar. 6/jogada — lógico. 7/esôfago. 9/inocência.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO10

M S S
A N T E C I P A R

P R I O R I D A D E
T R I S M A GO

D E R R O T A P
L E E E X A T A
O D A R T A L

H E R O I N A D I
S A C A M B O S

R E M A M O I T
R S A G R A D A
R E T I N A I R

V O C E O M N
T L I M P I D O

A E R O P O R T O S

Duas fer-
ramentas
do carpin-

teiro

Prisão da
donzela
do conto
infantil 

Prefe-
rência

(em filas)

Ctrl+(?), 
atalho para
imprimir,
no Word

Recrutar
para o
serviço
militar 

Bruce (?),
ator de
filmes
de luta

Serviço de
Atendi-

mento ao
Cliente

Ser que
vigia

tesouros
(Folc.)

Bíblia (?):
a Palavra
de Deus
(Rel.)

Membra-
na interna 

do olho

Ivo
Pitanguy,
cirurgião

Estado cuja
capital é
Curitiba
(sigla)

"(?) Simp-
sons",

desenho
animado

A letra 
da mão
Adiantar
(a data) 

Artigo
masculino
Feminino
de "herói"

Ceder de
graça

Memória 
de PCs

O "tu"
informal

Guarulhos e
Tom Jobim

Partir

Mitologia
(abrev.)

Sair do (?): 
perder a calma
Reservatório de 
água de chuva

A conta
sem resto
Ditongo

de "caixa"

Todos 
os dois

Maio, em
francês

(?) qual:
igual

Fruto roxo
silvestre

501, em 
romanos

Apelido de
"Beatriz"

Perda em 
uma com-

petição

"Tratado",
em Otan
Padrinho
(bras.)

Ajustado;
adequado

Molho
(o jardim)

"Lixo" do correio
eletrônico

Claro;
nítido

Sucede
ao "Q"

Conduzem
a canoa

Feiticeiro;
bruxo

Título no-
bre inglês

Formato
do DIU 

A mulher
acusada

3/mai — sir. 4/você. 5/gnomo. 8/cisterna.

Os nascidos no dia 8 de Setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Leão. São 
reservados, fechados e bastante prudentes. São conservadores e podem ser prejudicados por alguns 
preconceitos. Seu número principal é o 14, formado de 1, Sol e de 4, Urano. Juntos formam o 5, de 
Mercúrio, que lhes empresta simpatia, faz muitos amigos e os tornam populares e benquistos. São 
reconhecidos pelas suas virtudes e bondade e também pela inteligência incomum.

Horóscopo nascido em 8 de setembro

renovadas. Confira um jeito rápido e prático 
de como fazer defumação em casa, renovar 
as energias e limpar tudo aquilo que há de 
ruim. Mas atenção: lembre-se sempre de ter 
cuidado ao mexer com fogo e mantenha as 
crianças longe do processo.

Materiais para fazer a defumação
Uma lata (comum ou própria para defu-

mar), Pedras de carvão, ervas da sua prefe-
rência e Isqueiro.

Técnica de como fazer defumação: 
coloque as pedras de carvão dentro da 
lata e logo em seguida, com cuidado para 
não se queimar, acenda o fogo. Despeje as 
ervas escolhidas dentro da lata e comece a 
caminhar pelo local escolhido. Lembre-se: 
se for dentro da residência ou de um local 

fechado, deixe todas as janelas abertas 
antes de iniciar o processo. Caso você 
tenha um quintal em casa, deixe a lata em 
um canto até o fogo acabar. Caso contrário, 
o fogo pode ser apagado com água. Veja 
algumas ervas que você pode utilizar

Arruda: garante proteção espiritual. 
Arruda, palha de alho e tabaco: expul-

sam as más energias do lugar.
Alecrim: afasta a depressão.
Cânfora: elimina todo tipo de energia 

negativa, trazendo ânimo e disposição.
Camomila: acalma as emoções.

Cascas de alho: garante paz em família 
e sucesso profissional.

Cascas de laranja: atraem prosperidade 
e sucesso.

Cascas de maçã: aumentam o roman-
tismo e a sensualidade dos casais.

Guiné, pó de café e palha de milho: afas-
tam a inveja e o mau-olhado.

Orquídea: purifica o ambiente de traba-
lho e ajuda a encontrar soluções práticas 
para os seus problemas.

Violeta: afasta os maus espíritos.
Fonte: João Bidu



8 SOCIAL  Terça-feira, 7 de setembro de 2021

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni “Viva a independência e a separação 

do Brasil. Pelo meu sangue, pela minha 
honra, pelo meu Deus, juro promover a 
liberdade do Brasil. Independência ou 

Morte!”.  (D. Pedro I)

CINEMA NACIONAL
Dica da coluna: “Aquarius”, filme de Kleber Mendonça Filho, um drama que nos faz pensar sobre padrões 
versus subjetividades. Boa pedida principalmente para os fãs de Sônia Braga, que está em plena forma.

ESTRESSE HÍDRICO 1
Já ouviu falar? O nosso é gritante. 
Painel Brasileiro de Biodiversidade 
divulgou recentemente um relatório 
que alerta para a atual situação hí-
drica do Brasil. Estima-se que 40% 
do território nacional têm ameaças 
relacionadas à água. Tanto que em 
2035 especula-se que faltará água 
para 74 milhões de pessoas no País 

[jornal da USP].

ESTRESSE HÍDRICO 2
Mesmo assim, acredita-se que o 

Brasil tenha uma posição estraté-
gica nesse cenário, já que possui 

cerca de 12% da disponibilidade de 
água doce do planeta. Mas é pre-
ciso aliviar as pressões contra os 
corpos hídricos brasileiros. Como? 
Com educação e fiscalização. A 

conscientização em relação ao uso 
correto da água e descarte de lixos 

sólidos deve crescer, tanto para 
cidadãos quanto para indústrias e 
núcleos agropecuaristas, que con-

somem muita água.

EM ALTA
O setor da construção 
civil em Umuarama 

continua gerando oti-
mismo para os investi-
dores. Mesmo em meio 
à pandemia, não parou 
de crescer. Relatório da 
prefeitura confirma au-
mento de 48% em pro-
jetos aprovados no mês 
passado em relação a 
julho. Agosto também 

se destaca como o 
segundo mês do ano 
com maior número de 
metros quadrados de 

construção. Perde para 
maio, que alcançou 
recorde histórico: 
quase 40 mil m2.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA
A Universidade Aberto do Brasil, polo Umuarama, em parceria 

com o Núcleo de Educação a Distância da Unioeste realiza, 
entre os dias 13 e 30 deste mês, o Seminário de Educação 

Inclusiva e Colaborativa, evento de extensão que tem o apoio 
de divulgação da Secretaria Municipal de Educação. O evento 
é destinado a professores, tanto da rede pública quanto da 
privada, e acadêmicos da UAB. O Seminário tem um total de 
60 horas, na forma on-line. “Os alunos podem participar das 

atividades tanto ao vivo quanto em outro horário, porém, 
para validar a frequência no evento, devem assistir a toda 
programação e postar ao menos duas ou três mensagens, 

conforme a orientação de cada fórum de discussão”, detalha 
Simone Maria Martins, coordenadora da UAB em Umuarama.

É PIQUE! É PIQUE!
Com a família e os 
amigos mais chegados, 
e com todo o carinho e 
a atenção da namora-
da Paola Cordts, Pedro 
Lucas Milanez de Car-
valho comemorou ani-
versário. Ele é arquite-
to e designer digital.
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