
Estado recebe mais vacinas e anuncia
início da aplicação da dose de reforço

12ª REGIONAL DE SAÚDE DE UMUARAMA RECEBEU 3.015 DOSES

Com a ajuda das vacinas contra a covid-19 que o Paraná recebeu ontem (20), a Secretaria de Estado da Saúde dará início a mais uma etapa 
da campanha de vacinação com a aplicação das doses de reforço (terceira dose). No Paraná, serão utilizadas 450 da Janssen para o reforço 
de indígenas com mais de 70 anos e imunossuprimidos de 18 a 59 anos, além de 118.170 imunizantes da Pfizer para a aplicação em idosos 
acima de 70 anos e imunussuprimidos, desde que com o esquema vacinal completo há mais de seis meses. l 8

PR não assina
carta à Bolsonaro
sobre o aumento
do combustível

l 2

Ação contra
ex-secretário
de Richa vai à 

Justiça Eleitoral
l 3

Aprovado

Doação de
absorventes

passa em primeiro
turno na Câmara

l 5

A proposta do governo 
estadual que busca 
financiamento para o 
Programa Educação 
para o Futuro do 
Estado do Paraná 
foi aprovada pela 
Comissão de Finanças 
e Tributação da Alep. 
Os parlamentares 
aprovaram o parecer 
favorável ao texto que 
autoriza o Executivo a 
financiar o Programa. l 4

‘Educação 
ao Futuro’

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

ALEX MIRANDA

Pozzobom foi
convocado

novamente para
oitiva na Câmara

l 6

Liberdade
Decreto do prefeito em exercício Hermes Pimentel, 
flexibiliza normas de combate à covid-19 e segue 
determinações feitas recentemente pelo Governo 

do Estado. O ‘toque de recolher’ que proibia a 
livre circulação de pessoas, a comercialização e o 
consumo de bebidas alcoólicas entre às 23h e às 

5h do dia seguinte, foram derrubados com o novo 
documento municipal. l 7 Edição 2820 - Ano VIII - R$2,00
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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 0,87 5,67 9,68
IGP-M (FGV) 0,78 0,66 16,75 31,12
IGP-DI (FGV) 1,45 -0,14 15,75 28,21

Índice JUL AGO SET
IGP-M (FGV) 1,3575 1,3383 1,3112
IGP-DI (FGV) 1,3453 1,3335 1,2821
* 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

17/8 a 17/9 0,5000 0,3012 0,0000
18/8 a 18/9 0,5000 0,3012 0,0000
19/8 a 19/9 0,5000 0,3012 0,0000
20/8 a 20/9 0,5000 0,3012 0,0000
21/8 a 21/9 0,5000 0,3012 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -3,45% 24,07 
Vale ON -3,74% 82,93 
ItauUnibanco PN -2,88% 27,02 
Bradesco PN -4,20% 19,18 
Braskem PNA -11,68% 58,30 
Cielo ON -6,10% 2,31

IBOVESPA: -2,33% 108.843 pontos

Iene 109,48
Libra est. 0,73
Euro 0,85
Peso arg. 98,50

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,3% 5,3510 5,3520 +3,5%

PTAX  (BC) +0,4% 5,3326 5,3332 +3,7%

PARALELO +0,7% 5,2100 5,5900 +3,5%

TURISMO +0,7% 5,2100 5,5700 +3,5%

EURO +0,4% 6,2541 6,2558 +3,1%

R$/m2 JUL AGO %m %ano %12m
Paraná 1.963,00 1.973,08 0,51 14,71 21,27
Norte 1.938,18 2.116,02 9,18 19,95 27,82
Oeste 2.001,21 2.016,24 0,75 14,64 21,89

DÓLAR 20/09

Iene R$ 0,0487
Libra est. R$ 7,28
Peso arg. R$ 0,054
R$1: 1.288,33 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 20/09 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 nov/21 1.262,50 -21,50 -2,2%
FARELO out/21 336,10 -2,40 -4,5%
MILHO dez/21 521,75 -5,50 -2,8%
TRIGO dez/21 700,75 -8,00 -3,8%

SOJA 160,49 0,0% 0,0% 160,00
MILHO 85,99 0,8% -9,7% 86,00
TRIGO 88,57 0,7% -1,8% 91,00
BOI GORDO 302,44 -0,2% -2,2% 300,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 20/09 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 20/09 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 20/09 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 168,00 1,8% -0,9%
SOJA Paranaguá 174,00 1,8% 0,6%
MILHO Cascavel 95,00 1,1% -11,2%

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

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Terça

33 20

Terça

28 13 17 10

QuartaQuarta

Muitas nuvens Muitas nuvens

h
h

h
h

h
h

22
h

40h

Crescente
20/10- 11h57

Minguante
28/9 - 22h58

Nova
6/10 - 08h05

Cheia
20/9 -20h54

Nublado

PREVISÃO DO TEMPO

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva
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Loterias
Megasena

01 02 03 04 06 07 08 11 
13 15 17 19 20 21 25

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 21/9/2021 concurso: 2410Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
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.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
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 ♥

00 00 05 05 00 07 04

Super Sete concurso: 146C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2214

07 17 19 21 24 26 31 38 43 46
47 51 53 65 67 70 76 78 86 90

Lotomania

20.684
38.300
15.136
35.151
45.196

08 37 42 49 61 68 79
AMÉRICA/RN

22 34 51 68 74

 FEVEREIRO

02 03 04 08 11 15 25

concurso: 5662

07 10 27 35 43 59

Sol

CRESCENTE
13/10 - 00h27

CHEIA
20/09 - 20h54

MINGUANTE
28/09 - 22h58

NOVA
06/10- 08h05

Paranaguá
max 22
min 18

max 40
min 23

Cascavel
max 33
min 20

Foz do Iguaçu
max 29
min 20

max 39
min 22

Curitiba
max 28
min 13

FASES 
DA LUA

Nublado

Quarta 22/9/2021
Muitas nuvens

Quinta 23/9/2021

concurso:2327Lotofácil

A agência de saúde nor-
te-americana NIH (National 
Institutes of Health) anunciou 
o início de um novo estudo 
para descobrir o porquê dos 
sintomas de covid-19 perma-
necerem por muito tempo em 
alguns pacientes. A primeira 
teoria da pesquisa é de que o 
vírus desencadeia uma reação 
autoimune do organismo.

Com isso, sintomas como 

falta de ar, fadiga, perda de 
olfato e dores musculares per-
sistem. “Não podemos afirmar 
com certeza que é uma doença 
autoimune, mas é o que real-
mente começa a parecer”, afir-
mou o pesquisador da University 
of Arkansas for Medical Sciences, 
John Arthur, ao Business Insider.

Os pesquisadores publi-
caram um estudo neste mês 
em que sugeriram que alguns 

pacientes com covid-19 desen-
volvem anticorpos que atacam 
suas próprias proteínas, o que 
acontece, geralmente, em doen-
ças autoimunes. O processo 
causa uma inflamação que pode 
desencadear a covid longa. 

O grupo analisou amostras 
de sangue de 32 pacientes 
com covid-19 que doaram seus 
plasmas e outros 15 que foram 
hospitalizados na University of 

Arkansas. Cerca de 81% dos 
doadores de plasma e 93% 
dos hospitalizados desenvol-
veram um anticorpo que inibiu 
as enzimas ACE2. Elas servem 
como porta de entrada para o 
coronavírus, mas também são 
importantes para acalmar o 
sistema imunológico. Sem a 
quantidade suficiente de ACE2, 
o sistema imunológico pode 
produzir inflamação. 

Cientistas podem classificar 
covid como doença autoimune  A Pfizer e a BioNTech disseram 

ontem que a vacina contra covid-
19 que desenvolveram em parceria 
induz uma resposta imune robusta 
em crianças de entre 5 e 11 anos de 
idade. Os laboratórios planejam 
pedir autorização para que a vacina 
seja aplicada nessa faixa etária às 
autoridades dos EUA (Estados Uni-
dos), da Europa e de outros locais 
o mais rápido possível.

As empresas dizem que a 
vacina gerou resposta imune nas 
crianças de 5 a 11 anos em seu 
ensaio clínico de fases 2 e 3, e os 
resultados se equivalem ao que 
observaram anteriormente entre 
pessoas de 16 a 25 anos. 

Pfizer e BioNTech 
querem autorização 
para vacinar crianças

Paraná não assina carta à Bolsonaro
sobre o aumento do preço da gasolina

O governador Ratinho 
Júnior (PSD) não assinou carga 
divulgada por vinte governa-
dores que rebate às acusações 
do presidente Jair Bolsonaro, 
com relação ao aumento do 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) 
no combustível. Além do para-
naense, também não assina-
ram o texto os governadores 
do Acre, Gladson Camelli (PP); 
do Amazonas, Wilson Lima 
(PSC), de Rondônia, Marcos 
Rocha (sem partido); de 
Roraima, Antonio Denarium 
(PP); do Tocantins, Mauro 
Carlesse (PSL); e de Santa 
Catarina, Carlos Moisés (PSL).

Ao longo dos últimos 
meses, com o aumento do 
preço do combustível e com a 
pressão de setores como o dos 
caminhoneiros, Bolsonaro tem 
colocado a responsabilidade 
do aumento do combustível 
nos governadores.

Segundo o presidente, o 
aumento se deve em grande 
parte ao ICMS estadual. 
Bolsonaro tem incentivado seus 
eleitores a pressionar dirigentes 
para solucionar a questão.

De acordo com carta, nos 
últimos 12 meses, o preço da 
gasolina registrou um aumento 
superior a 40%, “embora 
nenhum Estado tenha aumen-
tado o ICMS incidente sobre os 
combustíveis”. Para os signa-
tários, o problema envolvendo 

o tema é nacional, “e, não 
somente, de uma unidade 
federativa”. E mandaram um 
claro recado ao mandatário, 
ao dizerem que “falar a ver-
dade é o primeiro passo para 
resolver um problema”.

Os gestores incluíram no 
manifesto, a fim de deixar 
claro que o presidente falta 
com a verdade, mas sem citá-
-lo nominalmente.

No início deste mês, o 
governo entrou com ação no 
STF para obrigar os Estados 
a adotarem alíquota única 

de ICMS sobre os combustí-
veis. O documento é assinado 
pelo próprio presidente e pelo 
advogado-geral da União, 
Bruno Bianco, e pede que o 
Supremo fixe prazo de 120 dias 
para que o Congresso aprove 
uma nova lei sobre o tema.

A petição encaminhada ao 
Supremo é uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 
por Omissão (ADO). O presi-
dente alega que o Congresso 
foi omisso ao não editar lei 
complementar para regular a 
cobrança de ICMS no País.

ALÉM do paranaense, outros seis governadores não assinaram o texto que rebate acusa-
ções do presidente, com relação ao aumento do ICMS no combustível 
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Ação de ex-secretário
de Richa é remetida
à Justiça Eleitoral

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Gilmar 
Mendes determinou o envio 
de ação penal contra Edson 
Luiz Casagrande, ex-secretá-
rio de assuntos estratégicos 
do Paraná, à Justiça Eleitoral 
do Estado. O relator deferiu 
pedido de extensão da decisão 
da Segunda Turma do Tribunal 
na Reclamação (RCL) 36009, 
que declarou a incompetên-
cia da 13ª Vara Criminal de 
Curitiba para processar e julgar 
o ex-governador do Paraná, 
Beto Richa (PSDB), no âmbito 
da Operação Rádio Patrulha, 
que investiga irregularidades 
em licitação para a compra de 
maquinários para o programa 
Patrulha do Campo.

O ex-secretário foi denun-
ciado na mesma ação penal 
contra o ex-governador, com 
base no depoimento do cola-
borador premiado Antônio 
Celso Garcia (Tony Garcia), 
segundo o qual Richa e 
Casagrande teriam solicitado 
e recebido vantagem indevida 
para fins de utilização na cam-
panha eleitoral de 2014 para o 

Presidente envia projeto das Fake News
ao Congresso com mesmo teor da MP

O presidente Jair Bolsonaro 
enviou ao Congresso Nacional 
um projeto de lei de teor seme-
lhante ao da medida provisória 
(MP) que pretendia alteração no 
Marco Civil da Internet, mas que 
foi devolvida pelo presidente 
do Senado Federal, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG).A MP das 
Fake News, como passou a ser 
chamada, tinha entre os focos 
impor limitações à remoção 
de conteúdos publicados nas 
redes sociais sob argumento 
de liberdade de expressão.

O anúncio do envio do PL ao 
Congresso foi feito pela Secretaria-
Geral da Presidência no domingo 
(19). A secretaria, no entanto, não 
divulgou o texto do projeto. Para 
ter validade o projeto de lei preci-
sará ser aprovado na Câmara e, 
posteriormente, no Senado para 
ter validade. O projeto remetido ao 
Congresso também altera a lei de 
1998 que trata de direitos autorias.

No comunicado o governo 
diz que o projeto busca “explici-
tar os direitos e as garantias dos 
usuários de redes sociais e prever 
regras relacionadas à moderação 
de conteúdo”, bem como buscar 
garantir a “defesa e recurso nas 
hipóteses de moderação de con-
teúdo” pela rede social.

“Prevê-se o direito de 

restituição do conteúdo dispo-
nibilizado pelo usuário na rede 
social e a exigência de justa 
causa e de motivação nos casos 
de cancelamento ou suspensão 
de funcionalidades de contas ou 
perfis mantidos pelos usuários 
de redes sociais, bem como nos 
casos de exclusão de conteúdo 
gerado por eles”, consta na nota.

governo do Paraná.
No pedido de extensão, 

a defesa argumentava que, 
mesmo após decisão do STF 
de que cabe à Justiça Eleitoral 
julgar fatos relativos à opera-
ção, a 13ª Vara Criminal de 
Curitiba havia determinado 
a realização de medidas de 
busca e apreensão contra 
Casagrande. Alegava, ainda, 
violação às prerrogativas da 
advocacia, pois a quebra de 
sigilo de dados que abrangia 
conversas entre o acusado e 
seus advogados fora decre-
tada por juízo que não tinha 
essa competência.

ABRANGÊNCIA
Ao deferir a extensão, o 

ministro Gilmar Mendes afir-
mou que a incompetência do 
juízo de Curitiba para julgar 
fatos relativos à operação 
Rádio Patrulha afeta, igual-
mente, o ex-secretário. A deci-
são da Segunda Turma de que 
cabe à Justiça Eleitoral julgar o 
caso e os “demais feitos vincu-
lados à operação” abrange as 
medidas cautelares de arresto, 

busca e apreensão e quebra de 
sigilo vinculadas ao processo 
principal.

Mendes observou que a 
decisão de quebra de sigilo de 
dados ocorreu em 23/8, após a 
decisão da Turma, o que confi-
gura, a seu ver, a nulidade do 
ato.

FISHING EXPEDITION
O ministro também verificou, 

no caso, a flagrante nulidade da 
decisão que impôs a quebra do 
sigilo profissional de conversas 
mantidas entre o denunciado 
e seu advogado, pois a medida 
desequilibra a relação de pari-
dade de armas no processo, 
com impacto sobre o exercício 
do direito de defesa. Na sua 
avaliação, isso demonstra uma 
tentativa de investigar os advo-
gados de maneira indireta, não 
a partir da quebra de sigilo dos 
próprios, mas mediante a aná-
lise dos dados contidos no 
aparelho do denunciado que 
envolvam conversas manti-
das com sua defesa, o que 
caracteriza típica situação 
de fishing expedition. 

Sem recuo

O ex-presidente Michel Temer afirmou que o ministro do 
STF Alexandre de Moraes teve conversa amigável com o 

presidente Jair Bolsonaro, no último dia 8, mas que não recuou 
“um milímetro” em seus posicionamentos e convicções. 

“Eles conversaram amigavelmente depois que o presidente 
apresentou um documento em que apenas coloquei alguns 

tópicos. Percebi uma conversa, fraternal e adequada. 
Sem que o Alexandre recuasse um milímetro daquilo que 

juridicamente ele faz. Foi uma conversa útil naquele momento 
para distensionar”, disse Temer. Moraes é relator do inquérito 

das Fake News, que também abarca investigações sobre a 
promoção de atos antidemocráticos, processo que envolve 

diversos aliados do presidente.

Indenização negada
A Justiça do Distrito Federal 
negou, em segunda instância, 
pedido de indenização de 
Lula (PT) e seus filhos, contra 
o deputado federal Eduardo 
Bolsonaro. O petista queria 
receber R$ 131 mil pela 
divulgação de fake news 
contra sua ex-mulher Marisa 
Letícia. O pedido havia sido 
negado pela 4ª Vara Cível 
de Brasília. A defesa de Lula 
recorreu. Em 2020, o filho 
do presidente Jair Bolsonaro 
publicou nas redes sociais que 
Marisa tinha R$ 256 milhões 
investidos. O montante, na 
verdade, era de 26 mil. O 
equívoco foi atribuído a um 
erro de digitação de um juiz 
da 1ª Vara da Família de São 
Bernardo do Campo. Segundo 
o desembargador Rômulo de 
Araújo, de Brasília, Eduardo 
não teve a intenção de ferir 
o direito de personalidade 
de Marisa, por isso a 
indenização por danos 
morais não seria cabível.
 

‘Mando de jogo’
Bolsonaro sancionou a Lei que modifica regras do direito 
de arena sobre o espetáculo desportivo. Agora, os clubes 
mandantes das partidas de futebol têm garantidos direitos 
sobre a transmissão e reprodução de seus jogos. Consiste 
na prerrogativa exclusiva de negociar, de autorizar ou de 
proibir a captação, a fixação, a emissão, a transmissão, a 
retransmissão ou a reprodução de imagens do espetáculo 
desportivo, por qualquer meio ou processo. Com a 
mudança, a emissora de TV ou rádio interessada em 
transmitir a partida precisará negociar apenas com um 
time, no caso o mandante (equipe que joga em casa), e 
não mais com os dois. Além disso, o próprio clube poderá 
transmitir o evento, abrindo uma nova possibilidade de 
fonte de receita.

Prévias
O presidente do PSDB-PR, 
deputado estadual Paulo Litro, 
anunciou na noite do último 
sábado (18) que o Paraná irá 
apoiar total e irrestritamente 
o governador do Rio Grande 
do Sul, Eduardo Leite, como 
candidato à presidência 
da República nas prévias 
partidárias do PSDB. “Receber 
este apoio do Paraná é uma 
honra, um orgulho, e também 
uma grande responsabilidade 
com um Estado em que o PSDB 
já fez e ainda faz muito. Mas 
nós não vamos desapontar os 
paranaenses”, afirmou Leite 
em agradecimento. O anúncio 
ocorreu em Francisco Beltrão, 
após reunião entre Leite e 
lideranças paranaenses, 
como o ex-governador Beto 
Richa; o deputado federal 
Valdir Rossoni; o presidente 
da Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep), deputado 
estadual Ademar Traiano; e 
o prefeito da cidade, 
Cleber Fontana.

DIVULGAÇÃO

O governo diz que o projeto busca “explicitar os direitos e as garantias dos usuários de 
redes sociais e prever regras relacionadas à moderação de conteúdo”

DIVULGAÇÃO
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Comissões aprovam
financiamento do
‘Educação ao Futuro’

A proposta do governo 
estadual que busca finan-
ciamento para o Programa 
Educação para o Futuro do 
Estado do Paraná foi apro-
vada ontem (segunda-feira, 20) 
durante reunião da Comissão 
de Finanças e Tributação da 
Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep). Os parlamenta-
res aprovaram o parecer favo-
rável do deputado Douglas 
Fabrício (CDN) ao projeto de 
lei 441/2021, que autoriza o 
Executivo a contratar opera-
ção de crédito externo junto 
ao Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) 
para financiamento parcial 
do Programa. O projeto, que 
tramita em regime de urgên-
cia, também foi aprovado 
na Comissão de Orçamento, 
onde recebeu parecer favo-
rável do relator, deputado 
Paulo Litro (PSDB).

O  d e p u t a d o  A r i l s o n 
Chiorato (PT), que havia 
pedido vista da proposta 
na Comissão de Finanças, 
apresentou voto contrário. 
“Aprovado dessa forma, faze-
mos uma fiança política, sem 
discutir, por exemplo, a abran-
gência do Programa. A lei 
autoriza o endividamento do 

A Comissão de Finanças adiou a discussão do projeto de lei 322/2021, de autoria da Defensoria Pública do 
Estado do Paraná, que cria cargos no quadro de pessoal do órgão. O adiamento ocorreu após um pedido de 
vista dos deputados Arilson Chiorato e Emerson Bacil (PSL). O relator, deputado Douglas Fabrício, deu parecer 
favorável ao projeto.  Também da Defensoria Pública, os deputados apreciaram o projeto de lei complementar 
5/2021, que recebeu parecer contrário do relator, deputado Luiz Fernando Guerra (PSL). O projeto acrescen-
ta e altera dispositivos da lei complementar estadual n° 136/2011, que estabeleceu a lei orgânica da Defensoria 
Pública do Estado do Paraná.  O parecer do relator foi rejeitado, sendo aprovado o voto em separado do 
deputado Douglas Fabrício. O projeto segue para análise em plenário.

Estado. Com um valor deste 
tamanho, precisávamos, no 
mínimo, de um anexo deta-
lhando como serão emprega-
dos os recursos. Entendemos 
que o PL está equivocado. O 
mérito é inegável, mas precisa-
mos trabalhar com documen-
tos para destinação correta 
dos recursos. Estou votando 
contra a falta de documen-
tação do projeto”, argumen-
tou Chiorato. O deputado 
Douglas Fabrício reafirmou 
seu voto. “Quando aprovamos 
o orçamento, damos um aval 
ao Governo do Estado. Este 
empréstimo vai ajudar muito 
na área da educação” disse.

INTENÇÃO
O projeto tem o objetivo 

de autorizar a operação de 
crédito no valor de até US$ 
90,5 milhões junto ao BID. O 
Programa Educação para o 
Futuro do Estado do Paraná, 
que deverá ser criado pelo 
chefe do Executivo, pretende 
construir uma proposta peda-
gógica para o Ensino Médio, 
pretendendo elevar a frequên-
cia escolar e reduzir o aban-
dono, expandindo o uso de 
ferramentas e tecnologias edu-
cacionais a serviço do processo 

de ensino-aprendizagem.
Além disso, a proposta 

visa fortalecer a Educação 
Profissional para elevar a taxa 
de empregabilidade dos alu-
nos concluintes. Também pre-
tende reformar e ampliar esco-
las já existentes, construindo 
unidades escolares de refe-
rência, com foco na expan-
são da Educação Profissional 
de nível médio. Com isso, o 
Governo pretende ampliar em 
35 mil o número de vagas da 
Educação Profissional.

JUSTIFICATIVA
O Governo justifica que a 

opção pela operação de crédito 
se dá “pela baixa capacidade 
de investimento da Secretaria 
de Estado da Educação e do 
Esporte (SEED) por meio do 
orçamento próprio”. Ainda 
segundo o Executivo, a falta 
recursos “tem inviabilizado 
o investimento em diversas 
ações que proponham solu-
cionar os persistentes desafios 
de aprendizagem, permanên-
cia e abandono escolar na rede 
pública estadual do Paraná”. 
Na semana passada, o projeto 
foi aprovado pelos membros 
da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ).

ORLANDO KISSNER/ALEP

Da Redação ADI-PR Curitiba  
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e por-
tais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

Vacinação 
O PSB entrou com uma ação 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF) pedindo que o Ministério 
da Saúde volte a recomendar 
a vacinação contra covid-19 de 
adolescentes dos 12 aos 17 
anos sem comorbidades. Em 
nota, o partido pede respaldo 
científico na decisão do Minis-
tério ao recomendar a pausa 
na vacinação. “O partido quer 
garantir que os Estados dêem 
continuidade ao Plano Nacional 
de Imunização (PNI), inicialmente 
autorizado pela própria pasta da 
Saúde”, diz a nota.

Apoio total
O presidente do PSDB-PR, 
deputado estadual Paulo Litro, 
anunciou que o Paraná irá apoiar 
total e irrestritamente o gover-
nador do Rio Grande do Sul, 
Eduardo Leite, como candidato 
à presidência da República nas 
prévias partidárias do PSDB. O 
anúncio ocorreu em coletiva de 
imprensa em Francisco Beltrão, 
no Sudoeste do Estado, após 
reunião entre Leite e lideranças 
paranaenses. “Receber este 
apoio do Paraná é uma honra, 
um orgulho, e também uma 
grande responsabilidade com 
um Estado em que o PSDB fez e 
ainda faz muito”, afirmou Leite 
em agradecimento.

1º suplente
Após o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) cassar o diploma eleitoral 
do deputado Boca Aberta (Pros-
-PR), Osmar Serraglio (PP-PR), 
primeiro suplente, reassume a 
vaga como deputado federal pelo 
Paraná. Serraglio foi deputado 
federal por cinco mandatos, 
ex-ministro da Justiça e advo-
gado. O parlamentar assumiu na 
sexta-feira, 17, o mandato.

Seca histórica
O Rio Paraná, segundo maior rio 
da América do Sul, enfrenta uma 
das piores secas dos últimos 
70 anos. A produção de energia 
está gravemente comprometida. 
A Usina Hidrelétrica de Yacyretá 
é responsável por abastecer 50% 
dos lares argentinos, hoje opera 
com um terço da capacidade. 
Situação semelhante à das 
hidrelétricas brasileiras instaladas 

na Bacia do Paraná. O Ministé-
rio das Minas e Energia disse, 
em nota, que está usando ao 
máximo os recursos termelé-
tricos para preservar água 
nos reservatórios e atender à 
demanda máxima de energia nos 
meses de outubro e novembro.

Novo decreto
Está valendo em Ponta Grossa o 
novo decreto que prevê algumas 
flexibilizações nas medidas de 
enfrentamento a Covid-19. No 
novo decreto, não há mais toque 
de recolher e restrição de horário 
para consumo e venda de bebida 
alcoólica, sendo mantido em 
50% a capacidade de ocupação 
de público em estabelecimentos 
comerciais, culturais e de even-
tos. No entanto, os eventos 
com cobrança de ingresso 
devem exigir comprovação de 
vacinação completa ou teste de 
Covid-19 negativo.

Piscicultura
A Coopermota (Cooperativa 
Agroindustrial) assumiu a 
direção do Frigorífico do Peixe 
de Cornélio Procópio. Foram 
investidos mais de R$ 10 
milhões para que o frigorífico 
voltasse a produzir. O frigorífico 
vai criar cerca de 100 empregos 
diretos e centenas indiretos 
com a produção. A região vai 
receber também a construção 
de uma fábrica de rações e de 
uma graxaria para dar suporte à 
produção e comercialização. O 
Norte Pioneiro produz entre 8% e 
9% de todo o peixe produzido no 
Estado, o que tende a aumentar.

A 3ª via
Os partidos MDB, DEM, PSDB 
e Cidadania estão retomando a 
série de debates promovida pelo 
grupo com o objetivo de pensar 
novos rumos para o país e de 
construir uma possível terceira 
via para fazer frente a Jair Bol-
sonaro e Lula na disputa ao Pla-
nalto em 2022. Ao longo desta 
semana, serão debatidos temas 
pertinentes à segurança pública 
e democracia; Meio-ambiente, 
desenvolvimento sustentável e 
democracia; equidade, mercado 
de trabalho e democracia; crise 
sanitária, SUS e democracia; 
identidade de gênero, diversi-
dade e Democracia.

Reforma tributária
O senador Alvaro Dias (Podemos) reitera 
que o Brasil precisa da reforma tributária 
para alavancar a economia. “A indagação 
neste momento é do porquê o Poder Execu-
tivo coloca dificuldades para a aprovação de 
uma reforma tributária. O sistema tributário 
brasileiro está ultrapassado e é um impe-
dimento ao crescimento do país. O Senado 
vem se debruçando sobre uma proposta de 
reforma tributária modernizadora, simplifi-
cadora, que certamente levaria a economia 
nacional ao crescimento,” afirmou.
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Doação de absorvente
feminino passa pelo
primeiro turno na Câmara

Na sessão ordinária reali-
zada ontem (segunda-feira, 20) 
à tarde, além de vários reque-
rimentos para publicação e 
diversas deliberações, a pauta 
da ordem do dia contou com 
quatro projetos para aprecia-
ção dos parlamentares.

Um deles, de autoria da 
vereadora Cris das Frutas, foi 
apresentado em primeira dis-
cussão no plenário e tratava 
da instituição em Umuarama, 
do Programa Municipal 
“Conforto Seguro”, que pro-
põe a distribuição de kits com 
absorvente higiênico íntimo a 
mulheres de baixa renda ou 
em condições de vulnerabili-
dade social.

O projeto foi aprovado por 
unanimidade em primeira dis-
cussão e retorna na próxima 
segunda-feira (27) para ser 
discutido e votado definitiva-
mente. Depois será levado à 
sanção do chefe do Executivo 
do município.

A iniciativa deve ser efe-
tivada pelo Poder Executivo 
Municipal por meio das secre-
tarias municipais competen-
tes. Além dos kits visa o desen-
volvimento de ações como 
a realização de seminários, 
cursos e palestras, com foco 
específico de orientar sobre o 
programa, assim como abor-
dar a necessidade de se utili-
zar corretamente o absorvente 
higiênico íntimo.

Alep discute sobre distribuição
gratuita de fraldas descartáveis

Preocupados com a saúde 
das pessoas econômica e 
socialmente vulneráveis no 
estado, parlamentares apre-
sentaram na Assembleia 
Legislativa do Paraná o pro-
jeto de lei 467/2021 para via-
bilizar o fornecimento gra-
tuito de fraldas descartáveis 
para crianças, idosos e pes-
soas com deficiências. O obje-
tivo dos deputados Professor 
Lemos (PT), Michele Caputo 
(PSDB), Luciana Rafagnin (PT) 
e Soldado Fruet (PROS) é pro-
mover ações que garantam a 
saúde básica e a prevenção 

contra o risco de doenças. 
A proposta deixa o Governo 

do Estado responsável pela 
organização do recebimento 
de doações dos itens de higiene 
pessoal, sejam vindas de órgãos 
públicos, organizações não 
governamentais (ONGs), socie-
dade civil organizada ou de 
empresas privadas e distribuí-
-las à população em situação 
de vulnerabilidade. A medida 
deverá atender escolas públicas, 
Centros da Juventude, Unidades 
Básicas de Saúde, instituições 
de acolhimento infantojuvenil 
e unidades prisionais.

Na justificativa, os autores 
argumentam que tais ações 
podem “evitar constrangi-
mento para pessoas que não 
tem condições financeiras de 
comprá-los e, por conta disso, 
acabam utilizando materiais 
prejudiciais à saúde. O uso de 
fraldas descartáveis é também 
um dos fatores da preservação 
da dignidade dessas pessoas, 
finalidade última do direito 
constitucional à saúde”. 

A proposta precisa ser ana-
lisada pelas Comissões temá-
ticas antes de seguir para o 
debate e votação em plenário.

SERVIDOR
Outro projeto, que já havia 

sido discutido em primeiro 
turno, foi aprovado ontem. O 
texto é de autoria do Poder 
Executivo e tem como obje-
tivo a cessão de servidores 
efetivos do Poder Executivo 
Municipal de Umuarama para 
o Estado do Paraná, de forma 
que venham a prestar servi-
ços no 6º Subgrupamento de 
Bombeiros Independentes de 
Umuarama.

Tais profissionais viriam a 
colaborar na manutenção da 
sede do Corpo de Bombeiros 
de Umuarama. A determinação 
é que sejam cedidos servidores 

de provimento efetivo (concur-
sados) em cargo de auxiliar de 
serviços gerais. A cessão deve 
ser realizada com ônus para o 
cedente e prazo determinado 
de até dois anos, admitida a 
prorrogação por igual período 
até o limite total de oito anos.

As outras duas matérias 
em pauta dizem respeito à 
denominação de vias públi-
cas e ambas foram aprovadas 
por unanimidade. Tratam-se 
dos Projetos de Decretos 
Legislativos 12 e 15/2021, de 
autoria do vereador Ronaldo 
Cruz Cardoso, aprovado por 
unanimidade em primeira dis-
cussão e votação. 

VEREADORA Cris das Frutas foi a autora da proposição que foi apresentada em primeiro 
turno de discussão e votação
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Penando
Indicado pelo presidente 
Bolsonaro para vaga de Marco 
Aurélio Mello ao STF, o ex-AGU 
André Mendonça atualmente 
sofre forte resistência entre 
senadores.

Memória..
Em 1894, episódio constran-
gedor marcou a gestão do 
presidente Floriano Peixoto. 
Barata Ribeiro já tinha tomado 
posse no STF como indicado, 
antes da sabatina – à época, 
podia assumir a função antes 
da análise pelo Senado.

..da gafe
Barata, já empossado, foi 
reprovado dias depois na vota-
ção no Senado e teve de deixar 
a vaga na Corte.

Fui e já volto
O presidente Bolsonaro não 
despachou nas últimas sema-
nas com o vice Mourão para 
passar orientações sobre a 
breve interinidade, com sua 
viagem para Nova York.

Estilizou
O general vice-presidente 
Hamilton Mourão virou garo-
to-propaganda involuntário de 
uma loja de armas no DF. Ele 
foi à Red Dot Custom buscar 
uma pistola que estilizou. Só 
não esperava encontrar equipe 
com câmeras e até diretor de 
imagem. As cenas com a mídia 
espontânea caíram no what-
sapp de militares. 

Constrangimento
Alerta na ONU, e constrangi-
mento geral para a comitiva do 
Brasil. Um diplomata brasileiro 
do grupo do presidente Bolso-
naro pegou Covid-19 e foi iso-
lado. Ele é do staff da viagem 
precursora - que foi para NY 10 
dias atrás, e todos estavam 
vacinados, conforme a Coluna 
citou, à ocasião da aeronave 
com defeito aterrissada em 
Boa Vista (RR).

Baianidades 
O ministro da Cidadania, João 
Roma, está fazendo a ponte 

Desafio no Senado
Dois casos recentes indicam que o Senado às vezes dificulta 

indicações para o Poder Judiciário. Os procuradores do DF 
Diualas Ribeiro e Nicolau Dino (irmão do governador Flávio Dino, 

do Maranhão) foram rejeitados pela Casa Alta para compor o 
Conselho Nacional do Ministério Público anos atrás. Antes deles, 

quem penou foi o agora ministro do STF Alexandre de Moraes, 
reprovado para vaga no CNJ – teve direito inédito a segunda 

votação que o aprovou. Caso curioso foi a campanha do então 
senador católico Marco Maciel. Ele convenceu parte da ban-

cada conservadora a não comparecer para votar pela indicação 
de Diualas Ribeiro, por sua conhecida pauta pela liberdade do 

aborto e pró-homossexuais à época. Não passou por dois votos. 
Hoje, Diaulas é desembargador do TJDFT. 

com líderes regionais da Bahia 
para Bolsonaro, e até com 
deputado da oposição. Levou ao 
Palácio dia 14 de setembro o 
deputado Alex Santana, do PDT. 

Corra pra cá
Bolsonaro ficou duas noites 
em claro após o discurso na 
Av. Paulista no 7 de Setembro, 
com fuga de capitais e alta do 
dólar. Foi daí que resolveu ligar 
para Michel Temer.

Que novela 
Em Salvador, o PL 236/2021, 
do vereador Alexandre Aleluia, 
proíbe ato discriminatório 
contra aqueles que não se 
vacinarem contra a Covid-19. 
Já passou na CCJ da Câmara.

Ouvidos abertos
A Secretaria de Segurança 
do STF reforçou varreduras 
antigrampo nos gabinetes. O 
departamento não cita periodi-
cidade, mas são mais fren-
quentes depois do clima bélico 
entre Bolsonaro e ministros. 
Vale lembrar que em 2014 
acharam escuta ambiental 
desativada debaixo da mesa 
do ministro Luís Roberto 
Barroso, revelou a Coluna em 
2014. A suspeita é de que 
o alvo era Joaquim Barbosa, 
inquilino anterior a Barroso.

Fusõe$  
Relatório divulgado pela Tran-
sactional Track Record, no 1º 
semestre de 2021, mostra 
que o mercado de fusões e 
aquisições no Brasil teve 916 
transações, o que movimentou 
R$ 258 bilhões. Comparados 
com 2020, os números tive-
ram um aumento de 48% em 
relação ao mesmo período 
 (R$ 229 bilhões).
 

Moda em alta 
Moda é o segmento que 
mais cresceu no e-commerce 
brasileiro em 2020, segundo 
analise da ‘Melhor Envio’, pla-
taforma da Locaweb, que ana-
lisou 9 milhões de transações. 
O levantamento revela que 
foram comercializados mais de 
1,8 milhão de produtos. 
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Prefeito afastado é convocado para
ser ouvido no Processo de Cassação

Vereadores membros da 
Comissão Processante que 
analisa e julgará o Pedido 
de Cassação do Prefeito de 
Umuarama, senhor Celso Luiz 
Pozzobom, fez ontem (segun-
da-feira, 20) á tarde, a segunda 
convocação do prefeito afas-
tado, para ser ouvido. A data da 
oitiva está marcada para a pró-
xima sexta-feira (24). Segundo 
o presidente da Comissão, 
vereador Clebão dos Pneus, o 
interrogatório de Pozzobom 
acontecerá às 9h, no plená-
rio da Câmara Municipal de 
Umuarama, com auditório 
aberto ao público, segundo as 
restrições devido ao período de 
pandemia da covid-19.

A decisão foi tomada pelos 
três membros da comissão, 
que além de Clebão, também 
é formada por Ronaldo Cruz 
Cardoso, que é o relator, mas 
esteve ausente à reunião e 
Antonio Pé Duro, membro.

O procurador jurídico do 
Poder Legislativo, Diemerson 

Ex-secretários foram 
convocados para serem 

ouvidos após debandada
Os integrantes da Comissão 

Processante deliberaram na 
tarde de ontem, sobre as datas 
de oitivas, tanto do prefeito 
afastado de Umuarama, Celso 
Pozzobom, quanto dos secre-
tários e servidores comissiona-
dos que pediram exoneração 
dos cargos, tão logo foi decre-
tado o afastamento.

Segundo a ata da reunião da 
Comissão, os membros defini-
ram que as datas das oitivas das 
10 testemunhas serão realiza-
das nos dias 29 (quarta-feira) e 
30 (quinta-feira) de setembro. 
Serão cinco em cada dia. o pri-
meiro a ser ouvido, será José 
Pento Neto, às 9h30 da quarta. 

Semana começou com 31 novos
casos de covid e nenhuma morte

Não houve óbitos por covid 
registrados ontem (segunda-
-feira, 20), em Umuarama, 
porém 31 casos foram con-
firmados pela Secretaria 
Municipal de Saúde no bole-
tim diário, incluindo o saldo 
do final de semana. Os novos 
casos são 12 mulheres, 14 
homens e cinco crianças, ele-
vando para 16.426 o número 
de umuaramenses que testa-
ram positivo para o coronaví-
rus desde o início da pande-
mia, em março de 2020. Desse 
total, 14.403 pessoas consegui-
ram se recuperar e estão cura-
das da doença, enquanto 308 
não resistiram e morreram.

Há ainda 1.702 pessoas 
infectadas pelo vírus que estão 
se recuperando em isolamento 
domiciliar, 63 com suspeita de 
infecção (uma delas hospitali-
zada) e 15 internados em lei-
tos hospitalares da cidade – 13 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) e dois por meio de con-
vênios privados.

Até ontem (20), a Secretaria 
de Saúde acumulava 40.458 
notificações de síndromes 

Depois dele João Donizete 
Megda, às 10h e em seguida, o 
ex-secretário de Indústria de 
Comércio, Edivaldo Ceranto 
Junior. Cleber Bonfim vem à 
seguir e as oitivas se encer-
ram com Mauro Liutti, ex 
secretário de serviços rodo-
viários do município.

Já na quinta-feira, a oitiva 
que abre a reunião, será com a 
ex-secretária de Comunicação, 
Letícia D’Ávila Correia, às 9h30. 
Em seguida, Luiz Genésio 
Picoloto, depois José Antonio 
Favarão. Em seguida será a 
vez de Gilmar Carlos Garcia 
e p último a ser ouvido será 
Everaldo Marcos Navarro.

gripais, contadas a partir de 
março do ano passado, das 
quais 23.969 foram descar-
tadas para o coronavírus. Os 
pacientes estão internados nos 
hospitais de referência para 
covid da Capital da Amizade – 
o Uopeccan e o Hospital Cemil.

D e  a c o r d o  c o m  a 
Macrorregional de Saúde, em 
Maringá, das 40 enfermarias dis-
ponibilizadas pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde) para tratamento 
da covid-19 em Umuarama, 12 

estão ocupadas, assim como 16 
dos 25 leitos de UTI.

Castilho, acompanhou a reunião.
O reforço, para que fosse 

realizada a oitiva, foi cau-
sada pelo advogado Deybson 
Bitencourt, representante 
legal do deputado estadual 
Delegado Fernando Martins, 
que protocolou o pedido de 
cassação de Pozzobom na 
Câmara de Umuarama.

Bitencourt ressalta que 
a data da oitiva deveria ser 
remarcada, tendo em vista 
que o prefeito afastado já 
havia recebido alta médica, 
fator que o impediu de com-
parecer na data anterior, 
quando foi convocado pela 
primeira vez para ser ouvido 
pelos membros da comissão.

FORA DE PERIGO
Segundo a assessoria de 

comunicação do Hospital 
Nossa Senhora Aparecida, emi-
tiu nota por volta das 22h30 da 
quinta-feira (16), apontando 
que o prefeito afastado de 
Umuarama, Celso Pozzobom 

seguia internado em leito clí-
nico, depois que sentiu fortes 
dores abdominais no final da 
tarde, e teria sido internado 

para observação médica 
e realização de exames de 
diagnóstico.

Na manhã de ontem (20) 

às 12h um novo comunicado 
da assessoria apontou que 
Pozzobom não estava mais na 
lista de pacientes do hospital.

VEREADORES se reúnem para deliberar sobre os trabalhos da comissão e ontem foi decida a data das oitivas, com prefeito, ex-servidores 
e ex-secretários

A
R

Q
U

IV
O

 T
R

IB
U

N
A 

H
O

JE
 N

E
W

S

PROFISSIONAIS de Saúde verificaram que entre os 31 novos casos, 12 são de mulheres, 
14 homens e cinco de crianças infectadas pela doença
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Novo decreto flexibiliza normas contra
a covid e extingue o ‘toque de recolher’

Após a emissão de Parecer 
Recomendativo do Centro de 
Operações de Enfrentamento ao 
Coronavírus (COE) de Umuarama, 
o prefeito em exercício, Hermes 
Pimentel, confirmou a alteração 
do Decreto Municipal n° 223/2021, 
trazendo medidas de flexibiliza-
ção a alguns segmentos da eco-
nomia e da sociedade. As reco-
mendações da administração 
municipal, divulgadas ontem 
(segunda-feira, 20), chegam 
paralelamente após o Governo 
do Estado também flexibilizar as 
medidas restritivas.

De acordo com Franzimar 
Morais, da Coordenadoria de 
Vigilância em Saúde, órgão 
ligado à Secretaria de Saúde de 
Umuarama, o COE reuniu-se 
extraordinariamente para avaliar 
o cenário municipal na pandemia 
de coronavírus. “Apresentamos os 
dados epidemiológicos dos últi-
mos 14 dias, a Semana 36, onde 
os membros puderam analisar os 
números e decidir pela produção 
de um parecer baseado na situa-
ção de ‘Bandeira Verde’ registrada 
neste momento”, contou.

Segundo ele, para ser conside-
rada ‘Bandeira Verde’, são anali-
sadas, entre outras, as taxas de 

Dia de Luta da Pessoa com Deficiência terá ação especial
Em alusão ao Dia Nacional de 

Luta da Pessoa com Deficiência, 
celebrado em setembro, a 
Agência do Trabalhador de 
Umuarama preparou o “Dia D”, 
uma ação com atendimento 
exclusivo para pessoas com 
deficiência e reabilitados (de 
acordo com o INSS) que bus-
cam uma oportunidade no 
mercado de trabalho.

Os serviços serão pres-
tados hoje (terça-feira, 21). 
“Para atender às PCDs, nossa 
equipe captou 43 vagas junto a 
empregadores de Umuarama, 
para que as pessoas tenham a 
oportunidade de exercer deter-
minadas funções adaptadas”, 
explicou o gerente da agência, 
Reginaldo Meira Barros.

As vagas são para assis-
tente de vendas, auxiliar de 
almoxarifado, auxiliar de 
linha de produção, escriturá-
rio, oficial de serviços gerais, 
repositor de supermercado e 
vigia. Os trabalhadores com 
alguma deficiência que pro-
curam uma vaga de emprego 

positividade da doença (que ficou 
em 29,36%) e de ocupação geral 
da UTI (que ficou em 36,4%). “Esta 
situação epidemiológica com a 
“bandeira verde” segue no muni-
cípio desde a semana 30/2021 
(25 a 31/07), e ainda, após a 
edição do Decreto Estadual n° 
8705/2021, recomendamos as 
alterações”, relata Morais.

Representante do Ministério 
Público do Paraná no COE, o pro-
motor Marcos Antonio de Souza 
observou que o município deve 
trabalhar dentro das realidades 
deste momento. “Trabalhamos 
com números e, neste momento, 
estamos resolutos de que a flexi-
bilização é possível e permitida, 
ou seja, caso seja necessário – e 
esperamos que não –, voltare-
mos com medidas mais restriti-
vas”, comentou.

ALTERAÇÕES
O Decreto Municipal 

233/2021 agora acabou com 
as restrições de horário para 
livre circulação pelos muníci-
pes (popularmente chamado 
de ‘toque de recolher’) e retira 
a proibição da comercializa-
ção e consumo de bebidas em 
espaços públicos. Continua 

podem comparecer à agência 
portando carteira de trabalho, 
RG, CPF e laudo médico que 
comprove a deficiência, no dia 
21 de setembro.

O prefeito em exercício 
Hermes Pimentel e o secre-
tário de Indústria, Comércio 
e Turismo, Marcelo Adriano 
Lopes da Silva, apoiaram a ini-
ciativa. Marcelo lembrou ainda 
que não é preciso fazer agen-
damento. “As pessoas com 
deficiência merecem aten-
ção prioritária, ainda mais 
neste dia especial. Espero 
que todas as oportunidades 
de trabalho sejam aproveita-
das”, comentou.

A Agência do Trabalhador 
de Umuarama fica na Avenida 
Rio Branco, 4211, esquina com 
Rua Governador Ney Braga. 
Além das vagas ofertadas pelas 
empresas para este ‘Dia D’, 
também existem outras opor-
tunidades exclusivas para pes-
soas com deficiência já aber-
tas. O telefone de contato é o 
(44) 3621-1100.

obrigatório o uso de máscara 
para toda a população e a obri-
gatoriedade de higienização 
dos ambientes e das mãos com 
álcool gel, assim como o distan-
ciamento social e o isolamento 
domiciliar dos suspeitos e posi-
tivos para covid-19.

Assim como o decreto esta-
dual, agora estão permitidas algu-
mas categorias de eventos, porém 
mantendo a obrigatoriedade 
de autorização da vigilância 

sanitária para festas, shows, fei-
ras e exposições, lives, campeo-
natos esportivos, entre outros”, 
cita o coordenador. Com rela-
ção à quantidade de pessoas 
que podem participar de even-
tos, fica em 50% da capacidade 
para estabelecimentos fechados 
e 60% para locais abertos.

Para atividades esportivas 
amadoras, está mantida a obriga-
toriedade do cadastro dos locais 
e participantes das equipes junto 

à Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer. Quando houver eventos 
após a atividade esportiva, o res-
ponsável deverá solicitar auto-
rização da Vigilância Sanitária. 
Poderá haver torcedores, desde 
que respeitadas as regras de 
distanciamento e uso de más-
caras e seguindo os protocolos 
de cada federação esportiva. 
O Decreto 238/2021 pode ser 
acessado no site da Prefeitura 
(umuarama.pr.gov.br).

AS ações serão realizadas na Agência do Trabalhador de Umuarama, na Rua Governador Ney Braga
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As temperaturas mais elevadas e o consequente 
aumento no consumo de água estão interferindo 
no abastecimento de água de Goioerê (cidade 
localizada a 52 quilômetros de Umuarama). O 
fim de semana foi crítico e o sistema chegou a 
ter falta de água em alguns horários. A redução 
da vazão dos mananciais de abastecimento da 
cidade chegou a 40%. O poço que entrou 
em operação no ano passado está com redução 
de 70%. Sem previsão de chuvas regulares, é 
possível que nos próximos dias seja necessária 
a implantação de rodízio no abastecimento. A 
gerente regional Araceli Stela lembra que medidas 
emergenciais foram adotadas, como a reperfuração 
para aprofundamento dos poços existentes e a 
troca de equipamentos por outros mais potentes.

ASSESSORIA

PIMENTEL segue a flexibilização vinda do Governo Estadual e quebra o toque de recolher que proibia a circulação e venda e consumo de 
bebidas alcoólicas na madrugada

ASSESSORIA/SECOM
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O bom exemplo do 
Sistema FAEP/ 
SENAR-PR

“A palavra convence, mas o exemplo arrasta”, o velho 
ditado reflete uma grande realidade: é por meio dos nossos atos, 
e não do nosso discurso, que sensibilizamos as pessoas. Essa 
lição foi ensinada mais uma vez na semana passada, quando o 
Sistema FAEP/SENAR-PR inaugurou a usina solar fotovoltaica 
Nelson Paludo no Centro de Treinamento Agropecuário (CTA) 
localizado em Assis Chateaubriand (Oeste).

A iniciativa vai ao encontro do discurso da entidade, de 
alertar os produtores rurais paranaenses para a importância 
da geração de energia dentro da propriedade, seja por meio 
da produção de biogás, da energia solar, ou de outra fonte 
renovável. Desse modo, a família rural não fica refém de 
aumentos abusivos no preço da tarifa, nem de interrupções 
e quedas de energia. Soma-se a este cenário, o fim da tarifa 
rural noturna, desconto concedido pelo governo estadual na 
conta de luz, no ano que vem, que vai onerar ainda mais a 
classe produtora.

A questão da independência energética, não ficou apenas 
no campo das palavras e passou para a ação. O Sistema FAEP/
SENAR-PR buscou empresas especializadas e instalou uma 
pequena usina, com 304 painéis solares, com capacidade 
para gerar a energia consumida não apenas no CTA de Assis 
Chateaubriand, mas em outras 19 unidades do Sistema. Com 
investimento de cerca de R$ 1 milhão, a usina tem capacidade 
para gerar 160 mil kHw/h por ano, proporcionando uma 
economia da ordem de R$ 113 mil anuais. A usina solar do CTA 
também vai servir de exemplo concreto para outros produtores 
que tiverem interesse em adotar um sistema semelhante. Afinal, 
trata-se de um caso que já está dando resultados!

sistemafaep.org.br

Estado recebe mais vacinas e anuncia
início da aplicação da dose de reforço

Com a ajuda das vacinas 
contra a covid-19 que o Paraná 
recebeu ontem (segunda-feira, 
20), a Secretaria de Estado da 
Saúde dará início a mais uma 
etapa da campanha de vacina-
ção com a aplicação das doses 
de reforço (terceira dose).

A 12ª Regional de Saúde 
com sede em Umuarama rece-
beu 1.536 doses para serem 
aplicadas como terceira dose 
em idosos com 70 anos ou 
mais. Outras 1.479 doses são 
para os imunossuprimidos, 
também em reforço. Além 
destas, 3.015 doses, outras 
2.170 da marca Coronavac, 
vieram para serem aplicadas 
em jovens de 18 anos ou mais; 
ainda 3.846 doses da Pfizer 
para serem aplicadas como 
segunda dose para todos os 
públicos, bem como 1.650 
doses de AstraZenica.

No Paraná, serão utilizadas 
450 da Janssen para o reforço 
de indígenas com mais de 70 
anos e imunossuprimidos 
(pessoas que passaram por 
um transplante ou pacientes 
que têm HIV, por exemplo) de 
18 a 59 anos, além de 118.170 
imunizantes da Pfizer para a 
aplicação em idosos acima de 
70 anos e imunussuprimidos, 
desde que com o esquema 
vacinal completo há mais de 
seis meses.

Adolescentes
Beto Preto também disse que hoje (terça-feira, 21), em reunião com 
o Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems), o Paraná 
vai fechar uma decisão conjunta sobre a vacinação dos adolescen-
tes. Na última quarta-feira (15) o Ministério da Saúde emitiu Nota 

Técnica recomendando a vacinação apenas para adolescentes entre 
12 e 17 anos que tenham deficiência permanente, comorbidades 

ou estejam privados de liberdade. “É importante ressaltar que o Pa-
raná continua seguindo o PNI, mas, ao mesmo tempo, dialogamos 

com o Ministério da Saúde e cobramos que, o quanto antes, se rea-
lize a vacinação dos adolescentes, sem comorbidades”, enfatizou.

Um homem ficou ferido após uma colisão entre dois veículos na rodovia PR-323, em Cruzeiro do Oeste, ontem 
(20) pela manhã. A vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital municipal para cuidados. Testemunhas rela-
taram que a vítima estava dirigindo um caminhão guincho, que foi atingido na traseira por um caminhão. O choque 
ocorreu porque o motorista do veículo que seguia atrás supostamente não teria percebido que o da frente havia 
desacelerado por conta de uma lombada. Com o choque o motorista do guincho bateu a cabeça contra o vidro. 
Ele foi levado para atendimento médico e está em observação.

Vacinação
Segundo os dados do Vacinômetro, o Paraná já aplicou 

12.412.029 doses, sendo 7.894.999 primeiras doses; 322.484 
doses únicas (DU) e 4.195.414 segundas doses (D2). O Estado 

já atingiu 94,23% da população adulta, estimada em 8.720.953 
pessoas com, pelo menos, uma dose.

O secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto, acompa-
nhou a chegada das doses, 
e disse que a terceira dose 
será importante para aque-
les que já tomaram as duas 
primeiras, dentro dos atuais 
critérios da campanha de 
vacinação. “Nós teremos 
agora um quantitativo para 
aqueles que têm um sistema 
imunológico mais suscetí-
vel e idosos que tomaram a 
vacina no início da campa-
nha, seguindo a orientação 
do Programa Nacional de 
Imunização (PNI)”, disse.

As demais 164.250 da 
AstraZeneca/Fiocruz, que 
também chegaram nesta 
segunda, ainda aguardam 

a divulgação do Informe 
Técnico do Ministério da 
Saúde para definir o público e 
a descentralização.

DISTRIBUIÇÃO
A Secretaria também anun-

ciou a distribuição de 571.670 
vacinas às 22 Regionais de 
Saúde, sendo 327.600 da 
Pfizer/BioNTech, 168.870 de 
Coronavac, 450 da Janssen 
e 74.750 da AstraZeneca/
Fiocruz. As remessas serão 
para a primeira (D1), segunda 
(D2) e terceira (D3) doses. 
Elas chegaram ao Paraná no 
último final de semana.

As vacinas foram encami-
nhadas no início da tarde para 
as Regionais de Saúde (via 

terrestre e aérea) de Paranaguá, 
Metropolitana, Ponta Grossa, 
Irati, Guarapuava, União da 
Vitória, Pato Branco, Francisco 
Beltrão, Foz do Iguaçu, Cascavel, 

Campo Mourão, Umuarama, 
Cianorte, Paranavaí, Maringá, 
Apucarana, Londrina, Cornélio 
Procópio, Jacarezinho, Toledo 
Telêmaco Borba e Ivaiporã.

COM a ajuda das vacinas, o Paraná dará início a mais uma etapa da campanha de vacina-
ção com a aplicação das doses de reforço (terceira dose)
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Prefeitura realiza processo seletivo
para contratação de novos estagiários

A Diretoria de Recursos 
Humanos da Prefeitura de 
Umuarama realizará pro-
cesso seletivo para contrata-
ção de estagiários em parce-
ria com a Fundação Cândido 
Garcia, através do Centro de 
Incentivo à União Escola e 
Empresa (Ciunem). As ins-
crições foram abertas ontem 
(segunda-feira, 20) e serão 
recebidas até as 18h de sex-
ta-feira, 24 de setembro.

Os estudantes interessa-
dos devem estar regularmente 
matriculados e poderão se ins-
crever no endereço ciunem.
org.br. O processo seletivo 
acontece de forma online, con-
forme o edital 072/2021, que 
traz todos os detalhes e pode 
ser conferido no mesmo ende-
reço das inscrições. A intenção 
é completar os quadros de 
estagiários do município com 
alunos do nível técnico, supe-
rior e pós-graduação.

O programa de estágio 
objetiva, entre outros pontos, 
proporcionar a complemen-
tação do ensino e aprendiza-
gem dos alunos vinculados a 

Marido é preso após agredir
a mulher no Jardim Ipanema

Um caso de Maria da Penha 
(agressão contra mulher) foi 
registrado no bairro Jardim 
Ipanema, em Umuarama. O 
crime ocorreu na noite de 
sábado (18), por volta das 
20h30, na rua Pontal do Sul. 
Segundo a Polícia Militar, 
uma equipe foi informada, 
via centro de comunicações, 
que estava acontecendo uma 
situação de violência domés-
tica no endereço. Um homem 
de 35 anos estaria agredindo 
sua esposa (47 anos) após uma 
discussão entre o casal.

No local os policiais foram 
informados pelo marido que 
ele teria chegado em casa e 
encontrado a esposa com um 
homem na sala da residência. 
Neste momento perdeu o con-
trole e começou a discussão. 
Também foram registrados 
danos no veículo do casal, que 
estava na sua garagem.

Já a vítima negou o fato 
e disse ter sofrido agressões 

instituições públicas e priva-
das, “constituindo-se em ins-
trumento de integração em 
termos de aperfeiçoamento 
técnico, cultural, científico e 
de relacionamento humano”, 
aponta o edital.

As contratações são para 
preenchimento de vagas e for-
mação de cadastro de reserva 
de estágio remunerado nas 
unidades da Prefeitura – 10% 
são reservadas para estudan-
tes com deficiência. As provas 
online poderão ser realizadas 
imediatamente após a ins-
crição, no site da Fundação 
Cândido Garcia, e são compos-
tas por dez questões de Língua 
Portuguesa, o mesmo número 
de conhecimentos gerais 
(informática, raciocínio lógico 
e atualidades) e mais dez de 
conhecimentos específicos.

As bolsas auxílio variam 
de R$ 540,00 a R$ 790,00 mais 
R$ 60,00 de vale-transporte, 
que totalizam de R$ 600,00 a 
R$ 850,00 mensais, para um 
período máximo de dois anos 
de contrato. Os candidatos 
serão chamados de acordo 

com a ordem de classificação e 
a oferta de vaga na localidade 
indicada no ato de inscrição. 
Mais informações pelo fone 
(44) 3621-4141, ramal 164.

AS contratações são para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de estágio remunerado e 10% das vagas são reservadas 
para estudantes com deficiência

ASSESSORIA/SECOM

físicas. O agressor a jogou no 
chão, empurrou e arremessou 
objetos em sua direção e fez 
ameaças contra sua vida e inte-
gridade física. A mulher disse 
que as ameaças e agressões 

são recorrentes.
Diante dos fatos, a equipe 

Policial Militar deu voz de prisão 
ao indivíduo pelo crime de Maria 
da Penha e o encaminhou para a 
Delegacia de Umuarama.

A faca usada para matar a jovem Patrícia Shwingel, 22 anos, foi apre-
endida ´pela polícia de Loanda (120 quilômetros de Umuarama). O 
principal suspeito é o próprio companheiro. O crime ocorreu no sábado 
(18). A PM foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Alto da 
Glória. Quando os policiais chegaram, encontraram a moça já sem vida. 
Tão logo foram iniciadas as diligências em busca do autor. Foi localizado o 
veículo do suspeito e, logo após, a PM encontrou o homem de 29 anos. 
Uma faca suja com sangue também foi localizada. O suspeito foi preso e 
encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. O corpo da jovem foi recolhido 
pelo IML de Paranavaí.

DIVULGAÇÃO
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE FABRICAÇÃO
DE ÁLCOOL DO ESTADO DO PARANÁ.

               EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES SINDICAIS

O Presidente do  Sindicato  dos  Trabalhadores nas  Indústrias  de  Fabricação  
de Álcool do  Estado  do  Paraná, no  uso  de  suas atribuições conferidas 
pelas  leis  estatutárias, vem através  deste  convocar todos  os  associados da  
referida  entidade que  se  encontram em  pleno direito ao  voto em  
conformidade  com  o  artigo 8º parágrafo 1º , artigo 12 º letra  b , para  
participarem  do  pleito  eleitoral  para  eleição da  Diretoria  Executiva e  seus  
respectivos   suplentes  como  preceitua  o  Artigo  15 e  eleição  dos  membros  
do  Conselho  Fiscal  e  seus  respectivos  suplentes  como  preceitua  o  Artigo  
20 , que  será  realizada   (se  Deus  permitir ) no  dia  20  de  Dezembro  de  
2021 no  período  das  08.00 hs  ás  15  hs conforme  artigo 69 º , tendo  como  
local a  sede  da  entidade localizada  a Rua Augusto Giacomini 10 Jardim 
Palmeiras Colorado Estado  do  Paraná. Conforme Artigo 55º letra  B fica  
aberto o  prazo  de  3 (trez ) dias para  registro de  chapas á  contar do  dia  
desta  publicação e conforme  também   artigo  59º parágrafro 1º e 2ª , 
conforme Artigo 55º letras A,B,C ,D e  Parágrafo Unico , haverá nos locais de  
trabalho, urnas  itinerantes conforme  necessitar , A  secretária   da  entidade 
estará  em  funcionamento das  08.00 hs  ás  11.30 hs   e  das  13.00 hs  ás 
17.00 hs  onde  estará  atendendo  e prestando  orientações á  todos sobre  o  
processo  eleitoral ,sendo  que   todo  processo  será  regido pelo  Capitulo VII  
do  Estatuto  Social no que  se refere  ás Eleições  Sindicais. Em  caso  de  
empate 0u  falta  de  quórum como  preceitua a  letra  D do  artigo 55ª , artigo  
65 º , artigo  66º  parágrafo único letra  A e  B , havendo  necessidade  de  
segunda ou terceira  votação  será  no  dia  03 de  janeiro  de  2022 para  
segunda  votação, e a terceira no  10 de  janeiro  de  2022 todas as duas  
no horário  das  08.00 hs  ás  15.00hs, em  caso  de  impugnação  de  chapas 
que  será  aceita em  conformidade  com as  leis  estatutárias  será no  prazo  
de  05 (cinco ) dias após o  registro  de  chapas  como   preceitua  o  artigo  51º 
.Colorado 21 de Setembro de  2.021        PAULO  VICENTE  DA  SILVA

                                                                             Presidente 

                                     

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

COBALT 1.8 LTZ 15/16 BRANCO COMPLETO R$ 57.900,00

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

HONDA WR-V EX CVT 17/18 PRATA COMPLETO, AUT R$ 84.900,00

POLO COMFORTLINE 200TSI 19/20 CINZA COMPLETO, AUT R$ 79.900,00

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

S10 ADVANTAGE 4X2 FLEX 16/17 CINZA COMPLETO R$ 109.900,00

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

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

Umuaramense garante uma vaga para o
Panamericano de Kickboxing na Bolívia

O  a t l eta  A n d r é  L u i z 
Lima,32 anos, garantiu uma 
vaga para disputar o cam-
peonato Panaramericano de 
Kickboxing, na Bolívia. A dis-
puta veio após um torneio 
realizado no último domingo 
(12)  pela Confederação 
Internacional de Kickboxing.

André conquistou o terceiro 
lugar e trouxe para casa mais 
uma medalha para sua coleção.

No dia (19) ele participa da 
Copa Centenário de Sul (PR) 
Muaythai e por fim, no dia (26) 
disputa o cinturão pela Oviedo 

Figth, no Paraguai.
André Luiz é responsável 

por carregar vários títulos em 
disputas, entre eles: Campeão 
brasileiro de boxe, Campeão 
Paranaense de kickboxing, Bi 
campeão paulista de Muaythai, 
Tri campeão do suvivor Maringá, 
Campeão da copa Cianorte de 
Muaythai, Vice campeão da copa 
monstros do muaythai.

Campeonato foi realizado 
pela Confederação Brasileira de 
KickBoxing (CBKB). Pelo menos 
250 atletas participaram do 
evento. A disputa contou com 

a participação de atletas de 
Umuarama, Maria Helena e 
outras cidades do Paraná.

Marta marca golaço na
vitória sobre a Argentina

A Seleção Brasileira feminina 
venceu a Argentina, ontem (20) 
por 4 a 1. A partida amistosa, 
válida como preparação para 
a Copa América de 2022, ocor-
reu no Estádio Almeidão, na 
Paraíba, e contou com gols de 
Kerolin, Marta, Debinha e Yasmin 
para as mandantes. Larroquette 
fez para as visitantes.

O primeiro confronto entre 
as equipes ocorreu na última 
sexta-feira e acabou com vitó-
ria das brasileiras por 3 a 1.

Este jogo disputado em 
solo paraibano foi o último 
do time comandado por Pia 
Sundhage durante a Data Fifa 
de setembro.

O JOGO
As brasileiras abriram o 

placar aos 19 minutos, com 

NO próximo dia 26 (domingo), o atleta 
André Luiz Lima,32 anos, também disputa 
o cinturão pela Oviedo Figth, no Paraguai
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Kerolin e Marta anotou o 
segundo aos 36. A Rainha fez 
um golaço de falta da entrada 
da área: ela acertou o ângulo 
esquerdo da goleira.

Aos dois da etapa comple-
mentar, Debinha, de cabeça, 
fez o terceiro após ter sido 
acionada por Yasmin, na 
esquerda, e completou para o 
fundo da meta. Três minutos 
depois, Larroquette aprovei-
tou falha da zaga brasileira e 
diminuiu para 3 a 1.

Em seguida, aos 6, o Brasil 
confirmou a superioridade no 
gramado e balançou as redes 
mais uma vez, sacramen-
tando a goleada. Marta pas-
sou para Yasmin, que bateu 
rasteiro cruzado da esquerda 
e fez o primeiro dela pelo 
time nacional.

O Umuarama Futsal con-
seguiu uma vaga nas quar-
tas-de-final da série ouro do 
Campeonato Paranaense de 
Futsal. O time conquistou a 
vaga após empate em 2 a 2 
com o Marreco Futsal.

A  pa r t i d a  a co n te ce u 
no último sábado (18), em 
Francisco Beltrão. Os gols do 

Afsu garante vaga nos 
playoffs do Paranaense

time da Capital da Amizade 
foram marcados por Felipinho 
e Duda Farias.

Agora o Umuarama Futsal 
tem um grande desafio no 
dia 2 de outubro, contra o 
Foz Cataratas. O confronto 
será realizado no ginásio 
de esportes Amário Vieira 
da Costa.



11Terça-feira, 21 de setembro de 2021  VARIEDADES

Palavras cruzadas

Você começa o dia mais sonhador e um pouco dis-
traído, com a entrada da Lua em Áries.  Ainda assim, 
não há motivos para se preocupar, já que as coisas 
devem se desenrolar sem grandes surpresas no tra-
balho e em outras áreas.

No trabalho, a dica é encontrar maneiras diferentes 
e mais eficientes para cuidar das suas tarefas -- vale 
tudo para vencer a monotonia e manter a produtivi-
dade alta. Trabalho em equipe também está favorecido 
e tudo o que for feito em parceria deve se desenrolar 
com mais facilidade.

Com a Lua de mudança para Áries, deve ficar mais 
fácil cuidar de algumas tarefas que podem ser desem-
penhadas a sós, por exemplo. Interagir com os cole-
gas remotamente também pode ser mais legal do 
que esperava, desde que mantenha o foco e não se 
distraia. 

Você começa a terça mais apegado ao pessoal de 
casa e pode até fazer alguns sacrifícios pra ajudar 
um familiar. A boa notícia é que vai receber o mesmo 
apoio em troca, por isso, se tá passando por um per-
rengue, abra o jogo e peça ajuda.

Com a Lua de mudança para Áries nessa madrugada, 
você pode acordar falando pelos cotovelos já no café 
da manhã! No trabalho, quem lida com clientes, mar-
keting, comunicação, deslocamento, entregas ou via-
gens rápidas, vai sair na frente. Se não é o seu caso, 
use a sua lábia para abrir novas portas.

Sua habilidade para lidar com dinheiro e se destacar 
nos negócios estará a todo vapor, e você já começa a 
terça mostrando quem é que manda! À tarde, com Lua 
e Saturno trocando likes, vai ser mais fácil alcançar 
o sucesso em qualquer área se agir com calma, sem 
abrir o jogo para os invejosos de plantão. 

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 21 de Setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Sagitário. São 
curiosos e estudiosos e querem conhecer de tudo um pouco, pois têm ânsia de conhecimento. Gos-
tam de Filosofia, de psicologia e de misticismo. Seu número principal é o 27, formado de 2, Lua e 
de 7, Netuno, dois astros de natureza melancólica ou saudosista, mutável, sonhadora e fantasiosa. A 
soma dá o 9, de Marte, que lhes dá independência, ânsia de liberdade e de aventura. Dá agressividade 
nas ações e na luta do dia a dia. Quando desejam alguma coisa o fazem com grande intensidade.

Horóscopo nascido em 21 de setembro

 A Lua avisa que assuntos ligados à saúde e trabalho 
devem ficar em primeiro plano nesta terça. Nada vai 
cair do céu, mas não adianta reclamar -- será preciso 
muito esforço se quiser ver o resultado concreto das 
suas ações.

Nessa madrugada, a Lua entra em Áries e avisa que 
você precisa manter o foco para cuidar do serviço e 
também da sua imagem profissional. Ainda que pre-
cise fazer um esforço extra para não se distrair no 
meio do caminho, siga sempre em frente! Você pode 
se importar mais com o que for palpável, como um 
aumento, por exemplo.

A Lua se muda para o seu inferno astral e pode dei-
xar as coisas mais lentas ao longo do dia, inclusive 
no trabalho. Mas como ela sorri para Saturno, deve 
surpreender e trazer novas oportunidades à tarde. Con-
fie no seu sexto sentido na hora de tomar decisões 
importantes.

Nessa madrugada, a Lua entra em seu signo e reforça 
seu carisma. Você acorda com muito pique para cuidar 
das tarefas mais urgentes, botar as mãos na massa e 
finalizar tudo o que depende apenas do seu empenho.

Nesta madrugada, a Lua está de mudança para Áries 
e deve colocar os relacionamentos em destaque a 
partir de agora. Para explorar essas vibes no trabalho, a 
dica é unir forças com colegas e pessoas que podem 
agregar no serviço, seja botando a mão na massa ou 
trazendo ideias e sugestões para agilizar as coisas.

Pode comemorar, a Lua vai brilhar em seu paraíso 
astral e promete só coisas boas para o seu signo nesta 
terça! No trabalho, vai dar um show de criatividade 
e terá simpatia de sobra para convencer colegas e 
clientes a embarcar nas suas ideias. A comunicação 
também fica mais animada à tarde.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Juiz de
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2.100, em
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Que não 
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Por um (?):
por pouco

Que
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o "O"

Tony Tor-
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Significa
"Central", 
em CIA

(?) chi 
chuan, arte

marcial
Atual (fem.)
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Método de
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de "José"
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Antônimo 
de "morte"
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O "eu"
oblíquo

(?) de lado:
desprezar 
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(a terra) 

Defensor
do réu
(pl.)

A pessoa 
com exces-

so de
afazeres

Sílaba de
"papel"

Conso-
antes de

"reto"

3/bag. 5/tiara — vírus. 7/moderna — sentido.
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R E L U Z E N T E
T A N I N H A R
I I T A V O L A

U S I N A I H S
T I D I E G O
A G A N I R S

I P V A C I L E
L I C A S T O R

F A L T A A O R
S Ã L A R C A
T P A R A D O R
I C O E E B

A C U P U N T U R A
O P A L A S E I

Expositor 
em museus

como o
Masp

(?) Paz,
capital

boliviana

Divisões
do tempo 

astrológico

Engenho
de açúcar

(bras.)

(?) redonda:
mesa do
Rei Artur

(Lit.)

(?)
Hypólito,
ginasta

brasileiro

Cortar a
madeira 

Imposto
do carro
(sigla)

Pão de (?),
bolo leve
e macio

"Quem 
(?) con-
sente"
(dito)

Roedor
que

constrói
represas

Palco das
touradas

Metal
de fios

elétricos

(?) e
salva:
ilesa

Sufixo
diminu-
tivo de

"burrico"

Terapia
praticada 

com 
agulhas 

Sílaba
de "ultra"

Emilinha
Borba,
cantora 

Ditongo 
de "faixa"

Pedra
preciosa
leitosa e
azulada

Estou
ciente 

Equivale
a "tu" 

Vitamina 
de xampus

Gemer co-
mo os cães
Inimiga do
herói (HQ)

Tipo de
ônibus
Xícara,

em inglês

Casa 
(fig.)

Oposto de
"proa"

Acon-
chegar 
3, em

romanos 

A forma preparada
para levar a massa

ao forno

Acidez estomacal

Fica curado

Terreiro
de Can-
domblé

Antiga
civili-
zação 
andina

Neste 
lugar

Divindade
suprema

Senhor
(red.)

Mandei;
remeti 

Desvio para encurtar
distâncias

Lítio
(símbolo)
Carência;
escassez

Voz
elevada,
ouvida

ao longe

Muito
brilhante

(?)-shirt,
tipo de
blusa

unissex

3/cup. 5/arena — ganir. 6/castor — távola.

 Uma casa suja e desarrumada não é 
um lugar feliz para se viver, isso porque a 
bagunça absorve energia negativa e as pes-
soas que moram neste ambiente acabam 
sendo afetadas.

A desordem atrapalha o dia a dia, tor-
nando muito difícil continuar nossos cami-
nhos. O estresse de procurar as coisas causa 
ansiedade e confusão. Está ai, a importância 
de jogar fora ou doar o que não precisamos 
mais para dar um novo visual à nossa casa.

Sua casa é o reflexo da sua vida e isso 
resulta em tudo o que você irá sentir: Físico, 
espiritual, sentimental, laboral, social e fami-
liar. Lembre-se, tudo deve sempre permanecer 

no seu lugar, isso ajuda a harmonia da casa e 
resulta em um melhor fluxo de energia.

Limpar a casa constantemente e se 
livrar ou reformar tudo o que não nos faz 
sentir bem, ajuda a atrair energias boas. 
Não devemos acumular coisas! 

Ao se livrar de coisas que não contribuem 
com nada de positivo, a casa perde negativi-
dade, ganha espaço e fica muito mais fácil 
de limpar, o que é algo muito importante. 
Devemos nos cercar de coisas que gostamos 
que nos tragam boas lembranças.

Nosso lar reflete quem somos e 
expressa como estamos naquele momento. 
É valioso simplificar nossa vida e manter o 

Sua casa é o seu reflexo
que realmente vale a pena.

Iluminar suas energias faz com que você 
se sinta mais livre. Tomar decisões faz com 
que você seja mais confiante e responsável. 
Doar coisas faz você se sentir generoso e, ao 
arrumar sua casa você aprende a ser mais 
organizado e satisfeito.

É uma forma de liberar espaço não só 
físico, mas também mental, deixando o 
ambiente mais aberto para que entrem coi-
sas novas, isso não significa tirar de casa às 
coisas que nos façam lembrar quem somos, 
porque as memórias são a nossa raiz, mas 
tirar aquilo que acumulamos, que não nos 
dá nada de produtivo.

Uma vez purificando nosso lar e tirando 
tudo o que já não necessitamos, deve-se 
seguir a rotina de ordem e limpeza para 
manter um ambiente agradável, tais hábi-
tos como:
l Faça sua cama, sem dúvida o quarto terá 

uma aparência mais ordenada;
l Lavar louça sempre que surja, para evitar 
que se acumulem; 
l  Retire o lixo diariamente, para evitar 
maus cheiros;
l Coloque as coisas no lugar após o uso;
l Faça a limpeza de rotina diária.
l Um ambiente organizado e limpo trans-
mite alegria, paz e equilíbrio!

Fonte: @pensamentosespíritas
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Os bons vi sempre passar.No mundo 
graves tormentos; E para mais me 
espantar. Os maus vi sempre nadar 

Em mar de contentamentos. 
(Luis de Camo´s) 

ERRATA
Os companheiros do Rotary Club Umuarama recebem a visita oficial do Governador  do Distrito 4630 Wilson Pereira de 
Godoy e sua esposa Hebe de Godoy  para a reunião festiva em comemoração dos 56 anos do clube.  O evento acontece 
dia 27 de setembro, às 20h, na Casa da Amizade. Alesson Rodrigues do Nascimento, presidente do Rotary Umuarama 
recepciona os companheiros e convidados.

ZOOM
O atual presidente do Lions 

Club Umuarama Wilson Avigo 
Antônio e sua esposa Márcia 

-, na festiva que aconteceu na 
última sexta-feira, na Toca 
do Leão Jamil Hellú, Com a 
presença do Governador do

 Distrito LD-6 -, Marcus 
Vinicius Pesenti. 

VISITA
A Secretaria de Estado da Jus-
tiça, Família e Trabalho rea-
lizou nesta quinta (16), em 

Umuarama, mais uma etapa do 
Programa de Interiorização da 
pasta. No evento, o secretário 
Ney Leprevost explicou o obje-
tivo da ação, que é aprofundar 
a integração com gestores e 

entidades municipais. Leprevost 
foi recepcionado pelo presiden-
te da Aciu, Orlando Luiz Santos, 

em um concorrido almoço no 
K2 Restaurant, com a presença 
do deputado estadual Delegado 
Fernando e a participação de 

empresários.

BOLINHAS 
Uma piscina gigante, com 150 
mil bolinhas, desde o mês pas-
sado tem garantido muita ale-
gria para as crianças da região 

que, com os pais, visitam o 
shopping Palladium Umuarama. 
A novidade está no Parque de 
Bolinhas Colosso, que oferece, 
no total, 15 opções de lazer, 
entre elas Trilha de Madeira e 
Corda, Pêndulos e Roda Estilo 
Hamster. Opera das 10 às 22h.

DIA DA ÁRVORE!
Umuarama é reconhecida por sua arborização e pela beleza dos ipês que florescem todo ano, enchendo a 
cidade de cor e alegria. Tradicionalmente o Dia da Árvore, comemorado em 21 de setembro, reúne pesso-
as e organizações governamentais, não governamentais, empresas e pessoas da comunidade para plantar 
árvores em praças e mananciais de água, enfatizando a importância da conservação do meio ambiente. 
Em 2021, a história se repete, porém além da questão ambiental, o evento marca a superação da fase 

mais crítica da Covid-19. Na manhã desta terça-feira (21), a Associação Beneficente São Francisco de As-
sis – Hospital Cemil, em parceria com a Prefeitura de Umuarama, irá realizar o plantio de 20 mudas de 
ipês na Praça Oscar Thompson Filho, que fica ao lado do Hospital. A ação, que tem como tema: “Cultive 
o amor pela vida”, irá homenagear médicos e demais profissionais de saúde, que são considerados verda-
deiros heróis na luta contra a Covid-19. “As árvores irão simbolizar as milhares de vidas salvas dessa do-
ença que assolou a humanidade”, disse o diretor presidente do Cemil, Dr. Guilherme Schmitt, que convi-
da toda a comunidade para participar. Médicos e demais profissionais de saúde que estão na luta contra 

a Covid-19, bem como pacientes que foram curados da doença são os convidados especiais do evento, 
que irá começar às 9h. “Iremos plantar mudas já crescidas, com mais de um ano de idade. Apoiamos o 
Projeto da Prefeitura de Umuarama que prevê a instalação de uma academia popular na Praça Oscar 
Thompsom. Os ipês irão humanizar o ambiente, oferecendo um espaço de descanso de lazer para todos 

que frequentam a praça”, ressaltou o Dr. Guilherme. Na ocasião, o Hospital Cemil também irá distribuir 
sementes de ipês para pacientes e colaboradores, bem como para o público que participar do plantio.
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