
Um incêndio ambiental consumiu parte da vegetação do 
Bosque do Índio, no centro de Umuarama. Bombeiros 

permaneceram entre 15h e 20h combatendo as chamas. 
A fumaça se alastrou rapidamente pelas imediações e era 

visível em vários pontos da cidade. As condições climáticas, 
atreladas a falta de chuvas, favorecem os altos índices de 
incêndios ambientais, tanto que no início da noite, outro 
grande foco atingia a vegetação em volta do Aeroporto 

Orlando de Carvalho. Bombeiros agiram rápido para que 
não se alastrasse e atingisse a bomba de combustíveis.
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Umuarama inicia análises técnicas
para a aquisição de Tecnologia 5G

PREFEITOS E TÉCNICOS SE REÚNEM NA PRÓXIMA SEMANA

A Prefeitura de Umuarama, por meio do Departamento de Tecnologia de Informação, deu início às análises técnicas para se adequar aos 
sistemas de recebimento da Tecnologia 5G. A discussão do tema foi iniciada na Assembleia Legislativa do Paraná e trata sobre legislações 
municipais para que todo o território estadual tenha acesso à nova tecnologia de internet que deve funcionar no Brasil a partir de 2022 l 3

Pimentel
cumpre
agenda

na Capital
l 4

Seca

Primavera chega
com dois terços

do Paraná
em estiagem  

l 5

A PRF do Paraná ganhou 
30 novas viaturas para 

ampliar e melhorar o 
monitoramento das 

rodovias do Estado. A 
entrega simbólica foi 
feita pelo governador 

Ratinho Junior ontem, 
na sede do órgão, em 

Curitiba. O investimento 
é de R$ 8 milhões.   l 8

GERALDO BUBNIAK/AEN

GERALDO BUBNIAK/AEN

Começa a
vacinação de
adolescentes

de 12 a 17 anos
l 6

Interrogado
não responde
perguntas na
CPI da Covid

l 7

Segurança

Fogo
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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: 6,25%  | 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

21/8 a 21/9 0,5000 0,3012 0,0000
22/8 a 22/9 0,5000 0,3012 0,0000
23/8 a 23/9 0,5000 0,3012 0,0000
24/8 a 24/9 0,5000 0,3012 0,0000
25/8 a 25/9 0,5000 0,3012 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +2,54% 25,85 
Vale ON +3,55% 87,11 
ItauUnibanco PN +2,32% 27,75 
Usiminas PNA +8,70% 15,24 
Azul PN +8,19% 36,60 
Cielo ON +7,79% 2,49

IBOVESPA: +1,84% 112.282 pontos

Iene 109,61
Libra est. 0,73
Euro 0,85
Peso arg. 98,52

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,3% 5,3030 5,3040 +2,6%

PTAX  (BC) -0,5% 5,2777 5,2783 +2,6%

PARALELO +0,4% 5,1700 5,5500 +2,8%

TURISMO +0,4% 5,1700 5,5300 +2,8%

EURO -0,4% 6,1939 6,1967 +2,1%

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 22/09

Iene R$ 0,0482
Libra est. R$ 7,22
Peso arg. R$ 0,054
R$1: 1.304,29 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 22/09 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 1.282,75 8,75 -0,6%
FARELO out/21 337,90 0,00 -4,0%
MILHO dez/21 525,50 8,50 -2,1%
TRIGO dez/21 705,75 15,50 -3,1%

SOJA 159,66 0,0% -0,6% 159,00
MILHO 86,08 0,0% -9,6% 86,00
TRIGO 89,12 0,1% -1,1% 91,00
BOI GORDO 302,06 0,1% -2,4% 300,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 22/09 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 22/09 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 22/09 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 168,00 0,0% -0,9%
SOJA Paranaguá 173,00 0,0% 0,0%
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
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Cheia
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Parcele em até 10X sem juros
nos cartões de crédito. 
Consulte outros destinos através
do nosso SAC ou acesse:
www.princesadoscampos.com.br

VIAJE COM A
PRINCESA DOS CAMPOS 
DE LEITO CAMA PARA
CURITIBA E SÃO PAULO*

Anúncio 146x130.indd   1 20/08/20   11:48

Anvisa determina recolhimento 
de lotes da vacina CoronaVac

A Anvisa (Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária) 
determinou o recolhimento 
de alguns lotes da vacina 
CoronaVac, contra a covid-19, 
que foram interditados após 
constatação de que “dados 
apresentados pelo laboratório 
não comprovam a realização 
do envase da vacina em con-
dições satisfatórias de boas 
práticas de fabricação”.

A determinação foi anun-
ciada ontem por meio da 
Resolução (RE) 3.609, que 

Loterias
Megasena

01 03 04 05 10 11 12 13 
14 16 17 18 19 20 24

Maringá
Londrina
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NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

07 05 09 04 01 00 02

Super Sete concurso: 147C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2215

01 06 11 19 20 22 26 31 32 35 
42 44 45 53 63 68 83 87 92 00

Lotomania

93.201
02.135
82.089
24.760
18.606

04 18 26 29 68 73 79
SANTA CRUZ/PE

08 12 60 70 74

MAIO

01 03 05 06 15 20 23

concurso: 5664

07 26 29 34 43 44

Parcialmente nublado 
com pancadas de chuva

CRESCENTE
13/10 - 00h27

CHEIA
20/09 - 20h54

MINGUANTE
28/09 - 22h58

NOVA
06/10- 08h05

Paranaguá
max 21
min 13

max 32
min 15

Cascavel
max 30
min 15

Foz do Iguaçu
max 28
min 18

max 30
min 12

Curitiba
max 18
min 9

FASES 
DA LUA

Sol

Sexta 24/9/2021
Muitas nuvens

Sábado 25/9/2021

concurso:2329Lotofácil

determinou o recolhimento 
dos lotes da CoronaVac que já 
haviam sido interditados de 
forma cautelar pela Resolu-
ção (RE) 3.425, de 4 de setem-
bro de 2021.

No dia 3 de setembro, a 
agência foi comunicada pelo 
Instituto Butantan que o par-
ceiro na fabricação vacina 
CoronaVac, o laboratório Sino-
vac, havia enviado para o Brasil 
25 lotes na apresentação fras-
co-ampola (monodose e duas 
doses), totalizando 12.113.934 

doses, que foram envasados 
em instalações não inspecio-
nadas pela Anvisa.

Diante da situação, e “con-
siderando as características do 
produto e a complexidade do 
processo fabril, já que vacinas 
são produtos estéreis (injetá-
veis) que devem ser fabrica-
dos em rigorosas condições 
assépticas”, a Anvisa adotou 
medida cautelar com o obje-
tivo de mitigar um potencial 
risco sanitário.

Os lotes interditados “não 

correspondem ao produto 
aprovado pela Anvisa nos ter-
mos da Autorização Temporá-
ria de Uso Emergencial (AUE) 
da vacina CoronaVac”, uma vez 
que foram fabricados em local 
não aprovado pela agência e, 
conforme informado pelo pró-
prio Instituto Butantan, “nunca 
inspecionado por autoridade 
com sistema regulatório equi-
valente ao da Anvisa”.

A Anvisa concluiu tam-
bém que a realização de ins-
peção presencial na China 

não afastaria a motivação 
que levou à interdição cau-
telar dos lotes, por se tratar 
de produtos irregulares, uma 
vez que não correspondem 
ao produto aprovado pela 
Anvisa, por terem sido enva-
sados em local não aprovado 
pela agência.

Diante a situação, ficará a 
cargo dos importadores adotar 
os procedimentos necessários 
para o recolhimento das vaci-
nas restantes de todos os lotes 
que foram interditados.

Fiocruz recebe lote de IFA para produção de vacinas
A  F i o c r u z  ( Fu n d a çã o 

Oswaldo Cruz) recebeu mais 
uma remessa de IFA (Ingre-
diente Farmacêutico Ativo). 
O lote chegou ao Aeroporto 
Internacional Tom Jobim- RIO-
Galeão na manhã de ontem. 
De acordo com a Fiocruz, a 
quantidade é suficiente para 
a produção de cerca de 5,2 
milhões de doses da vacina 
Oxford/AstraZeneca.

Há previsão da chegada 
de novos lotes de insumo 
ainda este mês, mas a Fiocruz 
ainda aguarda a confirmação 
das datas em que vai receber 
as remessas. É a partir do IFA 
que a Fiocruz produz as vaci-
nas distribuídas pelo Minis-
tério da Saúde aos estados e 
Distrito Federal.

DOSES
Na segunda-feira (20), o 

Ministério da Saúde recebeu 
937,5 mil doses da vacina 
Astrazeneca/Oxford, produ-
zidas no Bio-Manguinhos 
(Instituto de Tecnologia em 

Imunobiológicos) da Fio-
cruz. Desse lote, 50 mil doses 
foram entregues diretamente 
ao estado do Rio de Janeiro, 
onde está localizada a uni-
dade da Fundação produtora 
dos imunizantes.

Conforme as previsões, a 
Fiocruz fará mais duas entre-
gas para o PNI (Programa 
Nacional de Imunizações), 
até o fim da semana, totali-
zando cerca de 4,6 milhões 
de doses. “Os quantitativos 
e as datas de entrega serão 
informados a medida que 
ocorrerem as liberações”, 
informou a pasta.

AGENCIA SAUDE DF

Frente Parlamentar da Assembleia
encaminha relatório à CPI da Covid

O deputado Michele Caputo 
(PSDB), coordenador da Frente 
Parlamentar do Coronavírus, 
instalada na Alep, adiantou 
que a CPI da Covid do Senado 
pediu uma cópia do relatório 
do colegiado para auxiliar nos 
trabalhos da Comissão. “O 
relatório das 21 sessões que 
fizemos na Frente Parlamentar, 
com todo o conteúdo e dis-
cussão sobre as vacinas, das 
visitas que fizemos aos labo-
ratórios, centro de pesquisas, 
de todo o impacto também de 
outras ordens, a questão de 
medicamentos, de testagens. 
É uma grande contribuição da 
Assembleia Legislativa nesse 
momento importante”, disse.

Caputo destacou ainda 
os resultados do trabalho da 
Frente Parlamentar. Citou a 
reserva de verbas para com-
pra de vacinas, apoio aos 
setores de cultura, às univer-
sidades estaduais e ao setor 
de eventos. E principalmente, 
o apoio aos profissionais de 
saúde que atuam na linha de 
frente da pandemia.

“Fruto disso, por exemplo, 
já se avançou em decretos com 
relação a eventos, na semana 
que vem deve sair mais uma 
legislação estadual para apoiar 
o pessoal da cultura. Isso mos-
tra que Assembleia Legislativa, 
além dos recursos que já des-
tinou ao Estado, o legislativo 

Relatório
No final de agosto, o relatório foi entregue ao presidente da Assem-

bleia, deputado Ademar Traiano (PSDB) e apresentado aos parla-
mentares em sessão plenária. Nas conclusões do relatório, a Frente 
também faz uma série de recomendações. Entre elas estão estra-
tégias de ampliação da testagem, com uso do teste de detecção 
de antígenos; o planejamento para aplicação da terceira dose da 

vacina; o planejamento para aplicação da primeira dose da vacina 
em adolescentes e crianças; a manutenção da retaguarda de leitos 

e a elaboração de protocolos para retomada segura dos eventos 
e do turismo. O relatório também traz recomendações sobre as 

estratégias para retomada dos serviços de saúde, como consultas, 
exames e cirurgias eletivas; o apoio à vacina da Universidade Fede-
ral do Paraná (UFPR); a criação de uma rede de monitoramento de 
novas cepas; o planejamento para realização da Operação Verão de 
forma segura; a criação de uma rede de atendimento pós-covid e a 

ampliação dos serviços e atendimentos em saúde mental.

também tem produzido deba-
tes, uma série de projetos de 
lei e tem dado à sociedade civil 
a certeza que a Assembleia é 

uma caixa de ressonância 
também do povo e das ques-
tões que mais aflige a nossa 
gente”, completou.

DEPUTADO Michele Caputo (PSDB), coordenador da Frente do Coronavírus na Alep, en-
trega relatório dos trabalhos ao presidente, deputado Ademar Traiano

DÁLIE FELBERG/ALEP
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Umuarama analisa
legislação e estrutura
para Tecnologia 5G

A Prefeitura Municipal 
de Umuarama, por meio do 
departamento de Tecnologia 
de Informação (TI), deu início 
às análises técnicas, para se 
adequar aos sistemas de rece-
bimento da Tecnologia 5G.

A averiguação é paralela 
às discussões na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) 
sobre as legislações munici-
pais para que todo o territó-
rio estadual tenha acesso à 
nova tecnologia de internet 
que deve funcionar no Brasil a 
partir de 2022.

Para tanto, na próxima 
quarta (29) às 14h, a audiên-
cia pública ‘A Implantação da 

 
Carta da Anatel

O presidente da Anatel, Leonardo Euler de Morais, lançou no 
dia 13 de setembro a Carta Aberta às Autoridades Brasileiras, 

listando o que a entidade reguladora entende como “barreiras 
à instalação da infraestrutura de telecomunicações necessária 
para garantir e expandir a conectividade digital”. Entre elas, o 

presidente cita a dificuldade na obtenção de licenças municipais 
às operadoras na instalação de torres e sítios de antenas de 

telecomunicações. A carta faz menção às burocracias municipais 
para a instalação de infraestruturas de telecomunicação “desde 
o excesso na quantidade de regras e de instâncias de aprovação, 
até a proibição de instalação de equipamentos em determina-
das regiões das cidades” e destaca que os entraves impactam 
negativamente na experiência dos usuários e dificulta que os 

municípios recebam investimentos geradores de impostos e de 
expansão de serviços.

Perspectiva
Segundo o gerente regional da Anatel no Paraná e Santa Ca-

tarina, Celso Francisco Zemann, a entidade presta orientações 
permanentemente às gestões municipais. Afirma que todos 
os municípios paranaenses são atendidos pelos serviços das 

operadoras com o 4G, por exemplo, o que seria um facilitador. 
“A Anatel pode orientar, tem modelo de implantação para a 

legislação e uma minuta para a elaboração de projeto de lei”, 
explica. Este documento, disponível no site da instituição, sub-
sidia os gestores e vereadores municipais para as adequações 

legislativas necessárias. Zemann ressalta que já é compromisso 
das operadoras atender a 80% dos territórios dos municípios 
e explica que o edital definitivo para o leilão da tecnologia 5G 

recebeu recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU) e 
está sob análise do conselho diretor da Anatel.

Texto dos ‘Sandboxes Regulatórios’
avançou na Assembleia Legislativa

O projeto de lei do depu-
tado Hussein Bakri (PSD), 
que estabelece regras para 
a constituição e normas 
gerais de funcionamento 
de ambiente regulató-
rio experimental, também 
denominado de “Sandbox 
Regulatório”, foi aprovado em 
terceiro turno na Alep e avan-
çou como uma emenda modi-
ficativa da CCJ apresentada 

pelo relator, deputado Paulo 
Litro (PSDB). Os Sandboxes 
Regulatórios servirão de ins-
trumento para fomentar e 
apoiar a inovação, tecnoló-
gica no Paraná, com base na 
Lei Estadual de Inovação, para 
incentivar as empresas locais 
ou as que queiram se instalar 
no Estado e realizarem inves-
timentos em pesquisa cientí-
fica, tecnológica e de inovação, 

impulsionar pesquisadores, 
empreendedores a desenvol-
ver seus projetos. A proposta 
fortalece e ampliar a base 
técnico-científica, constituída 
por entidades de ensino, pes-
quisa e prestação de serviços 
técnicos especializados e por 
empresas privadas de produ-
ção de bens e serviços de ele-
vado conteúdo tecnológico, 
gerando emprego e renda.

Cidades 
prioritárias

As cidades com estrutura 
compatível terão priorida-
de nos investimentos das 

operadoras que vencerem o 
leilão do 5G, previsto para os 

próximos meses. O dinamismo 
da tecnologia 5G possibilita-
rá, entre todas as vantagens 
da estabilidade do sinal sem 

oscilações, o aperfeiçoamento 
da telemedicina para cirurgias 
remotas de alta precisão. É o 
que explica o deputado Tião 

Medeiros ao exemplificar 
porque é importante os muni-
cípios tomarem a dianteira nas 
discussões. “A Lei das Antenas 
ainda é incipiente e incapaz de 
disciplinar as realidades locais, 
por isso os municípios devem 
padronizar seus entendimen-
tos dando segurança jurídica 

às operadoras que pretendam 
investir nas cidades”, completa. 

Tecnologia 5G no Estado do 
Paraná’ vai reunir prefeitos e 
vereadores com representan-
tes do setor de telecomuni-
cações responsável pela ins-
talação de torres, antenas e 
equipamentos que comportem 
a internet 100 vezes mais veloz 
que a atual 4G.

Proposta do deputado 
Luiz Cláudio Romanelli (PSB) 
e do deputado Tião Medeiros 
(PTB), presidente da Comissão 
de Obras,  Transporte e 

Comunicação, a audiência 
acompanha a recomenda-
ção da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) 
para que as gestões munici-
pais trabalhem na redução de 
barreiras à conectividade em 
suas localidades, principal-
mente áreas rurais remotas e 
periferias das grandes cidades.

O objetivo é que os muni-
cípios se alinhem à Lei das 
Antenas (13.116/15) e ao 
decreto federal 10.480/20.

Tapão
O deputado federal Diego Garcia 
(Podemos-PR), alvo de uma 
representação no Conselho de 
Ética da Câmara, pediu desculpas 
ontem (22) por ter dado um tapa 
num parlamentar petista. Em 18 
de maio, na comissão especial que 
debatia o cultivo de maconha no 
Brasil para fins medicinais, Garcia 
levantou-se e deu um tapa no 
peito do presidente da comissão, 
Paulo Teixeira (PT-SP). No mesmo 
dia, negou a agressão e disse: “Se eu tivesse te dado um soco, 
Vossa Excelência não teria continuado sentado”. Ontem, no 
Conselho de Ética, o tom foi outro: “Primeiro, eu me sinto 
aí envergonhado, né, de hoje estar do outro lado. E eu faço 
aqui um pedido de desculpas a todos os parlamentares que 
são membros desse conselho e aos quais eu respeito muito. 
Segundo, presidente, eu também fiz, encaminhei, aos membros 
dessa comissão um pedido de desculpas público”, disse Garcia.

Informações da sabatina
O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, pediu informações 
ao senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente da CCJ do 
Senado Federal, antes de decidir o pedido feito no Mandado 
de Segurança para que ele paute, com urgência, a sabatina 
de André Mendonça, indicado pelo presidente da República 
para ocupar a vaga aberta na Corte em decorrência da 
aposentadoria do ministro Marco Aurélio. No mandado, os 
senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Jorge Kajuru 
(Podemos-GO) qualificam como ato “ilegal e abusivo” a 
conduta de não pautar reunião da CCJ para chancelar ou 
rejeitar o nome indicado para a cadeira no STF.

Declaração forjada
Um dossiê feito por 15 médicos, que dizem ter trabalhado 
para a operadora de saúde Prevent Senior, e que foi entregue 
à CPI da Covid, do Senado, indica que a declaração de óbito 
de Regina Hang foi fraudada. Regina era mãe do empresário 
Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan. Conforme ex-
funcionários da Prevent Senior, o documento que atesta a 
morte “omitiu o real motivo do falecimento”, que seria por 
covid-19. A empresa nega as irregularidades. Segundo os 
médicos, a suposta fraude na declaração de óbito de Regina 
Hang é um dos “inúmeros casos que não foram devidamente 
noticiados”. O relato sobre a mãe do empresário consta do 
capítulo “Da suposta fraude nas declarações de óbito”, do 
dossiê de mais de 60 páginas entregue à CPI.

Congratulações
O plenário aprovou 
proposição de Romanelli 
concedendo voto de 
congratulações, com menção 
honrosa, à deputada federal 
catarinense Carmen Zanotto 
(CDN). Ela assina projeto 
de lei que cria mecanismos 
para ampliação no controle 
social sobre rodovias federais 
concedidas. A parlamentar 
atendeu a demanda do 
Instituto Brasil Transportes, 
associação civil paranaense 
sem fins lucrativos dedicada 
à defesa dos usuários 
de rodovias. “Somente 
com o fortalecimento da 
participação da sociedade 
nos programas de exploração 
de rodovias, os direitos 
dos usuários poderão ser 
plenamente defendidos”, 
sustenta o deputado.

Projeto
Carmem apresentou 
no dia 10 de agosto, na 
Câmara, o anteprojeto de 
lei que altera e acrescenta 
à legislação a atribuição da 
ANTT (Agência Nacional de 
Transportes Terrestres) de 
estimular a formação de 
associações para a defesa 
de interesses relativos aos 
serviços concedidos. Na 
justificativa, a deputada 
cita a iniciativa do IBT de 
fortalecer a participação 
da sociedade civil e a 
importância do controle 
social sobre as rodovias 
federais entregues ao setor 
privado. “O envolvimento 
da sociedade no processo 
de concessão não deve ser 
apenas franqueado, mas 
sim incentivado pelo órgão 
regulador”, destaca Romanelli.

DIVULGAÇÃO
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Pimentel e deputado
Fernando cumprem
agenda na Capital

O deputado estadual 
Delegado Fernando Martins 
(PSL) acompanhou o pre-
feito interino de Umuarama, 
Hermes Pimentel, em com-
promissos ontem (quarta-feira, 
22) em Curitiba.

As reuniões começaram 
logo pela manhã, com a 
entrega de viaturas operacio-
nais para a Polícia Rodoviária 
Federal. O parlamentar que 
é presidente da Comissão de 
Segurança Pública esteve na 
cerimônia que reforçou a frota 
da PRF com 29 automóveis e 
uma unidade móvel através de 
recursos destinados pelas con-
cessões de rodovias.

Participaram do evento o 
Governador Ratinho Junior, 
o Superintendente da PRF 
Antônio Paim, o Chefe da Casa 
Civil, Guto Silva, o Secretário 
de Infraestrutura e Logística, 
Sandro Alex, o Diretor Geral 
do Detran, Dr. Mesquita e 
o Prefeito de Umuarama, 
Hermes Pimentel.

CASA FÁCIL PARANÁ
Dando sequência aos com-

promissos, Martins e Pimentel 
se reuniram na Companhia 
de Habitação do Paraná 

A  eta pa  r e g i o n a l  d o 
P ro g ra m a  d e  E d u ca çã o 
Ambiental Campo Limpo, 
edição 2021, criado em 2010 
para apoiar as escolas com 
conteúdos curriculares rela-
cionados ao meio ambiente, 
terá premiação aos melhores 
trabalhos na próxima segun-
da-feira, em Umuarama. A 
ação distribui kits educativos 
para alunos das turmas de 4º 
e 5º ano do ensino fundamen-
tal, nas categorias desenho 
e redação. Neste ano foram 
inscritos 270 mil alunos da 
rede municipal de ensino, 
abrangendo mais de 2.500 
escolas em 323 municípios 
de 23 Estados brasileiros. 
“Em Umuarama participamos 

Premiação do Programa Campo
Limpo será na próxima segunda

Desenvolvimento
No decorrer dos compromissos na capital do Estado, o deputado 

estadual Fernando Martins e o prefeito de Umuarama Hermes 
Pimentel estiveram na Secretaria de Planejamento e Projetos Estru-

turantes, onde se reuniram com o Secretário Valdemar Bernardo 
Jorge. Foram tratados de assuntos relacionados à implantação 

do Paraná Produtivo, programa que tem o objetivo de planejar o 
desenvolvimento das regiões do Paraná, explorando o melhor de 
cada uma. Na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Obras 

Públicas (SEDU), os representantes de Umuarama se reuniram com 
o Secretário João Carlos Ortega, o Diretor Geral da SEDU, Lucio Tas-
so, para discutir sobre as obras em execução na Capital da Amizade.

O prefeito de Umuarama Hermes Pimentel se comprometeu, juntamente com o Governo do 
Estado, a construir mil casas no município até o fim do mandato

ASSESSORIA

com 22 escolas municipais, 
que inscreveram 2.100 alu-
nos do ensino fundamen-
tal – do 4º ano na categoria 
desenho e do 5º em ambas”, 
informou a secretária muni-
cipal de Educação, Mauriza 
de Lima Menegasso. Os tra-
balhos foram produzidos 
com o tema “Vivendo em 
um mundo mais sustentável 
com a economia circular”.

A proposta desta edição 
é incorporar o conceito de 
economia circular com uma 
abordagem compartilhada na 
gestão de resíduos sólidos, 
preparando as novas gera-
ções para formas de produ-
zir e consumir para um futuro 
sustentável.

(Cohapar) com o presidente, 
Jorge Lange. Na ocasião, foi 
tratado sobre a implantação 
do programa Casa Fácil Paraná 
em Umuarama. Esta inicia-
tiva do Governo do Estado 
subsidia parte do valor da 

entrada de casas construídas 
nos municípios. O prefeito de 
Umuarama Hermes Pimentel 
se comprometeu, juntamente 
com o Governo do Estado, a 
construir mil casas até o fim 
do mandato.

DESENHOS e redações foram avaliados 
e os três melhores serão premiados com kit 
escolar, mouse sem fio, jogos de tabuleiro, 
headphones, som portátil e tablete

ASSESSORIA/SECOM

Cara nova
A Associação dos Jornais e Portais do Paraná (ADI-PR) lançou seu 

novo portal que pode ser acessado pelo endereço adipr.com.
br. A associação é a maior rede de jornais e portais regionais 

do Paraná, está presente em 340 municípios do Estado. Conta 
com 22 jornais associados e também faz parte da Associação 
dos Diários do Interior do Brasil – ADI Brasil – que possui 148 
jornais diários por todo país. “A ADI-PR é resultado da união 

de dirigentes que comungam a mesma visão: informar e gerar 
negócios em suas regiões, com responsabilidade e qualidade 

editorial”, disse o presidente da associação Jucelino Costa.

Sem óbitos
O município de Boa Esperança 
do Iguaçu é a única cidade 
paranaense a não registrar 
mortes por covid-19. A 
cidade de pouco mais de 
2.430 habitantes registrou 
até o momento 217 casos 
da covid-19, 211 já estão 
recuperados. O prefeito 
Givanildo Trumi informou que 
além da conscientização, das 
medidas de distanciamento 
social, uso de máscara e de 
álcool em gel, para evitar 
aglomeração dos usuários do 
sistema público de saúde foi 
disponibilizado à população 
dois números de telefone com 
atendimento pelo WhatsApp por 
onde pode ser feito agendamento 
de consultas e a solicitação de 
demais serviços de saúde.

Escola da PM
O secretário chefe da Casa 
Civil, Guto Silva, confirmou 
que o Governo do Estado 
irá implantar uma Escola de 
Formação, Aperfeiçoamento 
e Especialização de Praças 
da Polícia Militar (Esfaep) 
em Cascavel. De acordo 
com o deputado Márcio 
Pacheco (PDT), principal 
articulador da proposta, 
a construção da escola de 
formação tem também a 
aprovação do prefeito de 
Cascavel, Leonaldo Paranhos. 
O local e a infraestrutura da 
escola serão debatidos nas 
próximas reuniões promovidas 
pelo Estado. “A unidade 
irá facilitar a formação e o 
aperfeiçoamento de novos 
policiais da região Oeste do 
Estado, sem a necessidade de 
se deslocar até Curitiba, para 
a realização desses cursos”, 
destaca Pacheco.

Primavera
A primavera começou nesta 
quarta-feira (22). Segundo a 
previsão do meteorologista 

do Sistema de Tecnologia e 
Monitoramento Ambiental 
do Paraná (Simepar), 
Reinaldo Kneib, “para os 
próximos meses estão 
previstas variações bruscas da 
temperatura do ar em curtos 
períodos devido à passagem 
de frentes frias sobre o 
Paraná”. O meteorologista 
observa que pode haver um 
aumento gradual do volume 
de chuvas e das temperaturas 
médias, próprias da estação.

Veículos elétricos
O Distrito Industrial de Foz 
do Iguaçu será a nova casa 
da Tmovi Electric Mobilidade, 
fábrica de veículos elétricos 
que nasceu em Toledo (PR). 
A empresa é uma das seis 
startups selecionadas pelo 
edital Smart Vitrine que 
participarão do Programa 
Vila A Inteligente para 
instalar, testar e validar 
suas tecnologias, no Bairro 
Itaipu A. O CEO da Tmovi, 
Elias Rodrigues Melo, afirma 
que essa é uma grande 
oportunidade para a empresa 
crescer e aprimorar novas 
soluções tecnológicas na área 
de mobilidade urbana.

Fronteira aberta
A Argentina anunciou a abertura 
de fronteiras para turistas de 
países vizinhos a partir de 1º 
de outubro. Para estrangeiros 
dos demais países, a liberação 
ocorrerá a partir de novembro. 
Para não fazer isolamento após 
a chegada, os turistas precisarão 
ter o esquema completo de 
vacinação há pelo menos 14 
dias, fazer PCR antes da viagem, 
um teste de antígenos na 
chegada à Argentina e outro 
PCR entre 5 e 7 dias depois. 
Quem não tiver o esquema 
completo de vacinação, 
incluindo os menores de 17 
anos, poderá embarcar, mas 
precisará fazer quarentena após 
o desembarque.
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Bolsonaro social
Antes de seguir para os Estados Unidos, onde discursou na sede 

da ONU, o presidente Jair Bolsonaro se irritou e chegou a bater na 
mesa em reuniões com ministros e auxiliares da articulação política. 
Embora desdenhe de pesquisas, que mostram rejeição recorde do 

Governo, Bolsonaro vê no novo Bolsa Família (Auxílio Brasil) a salvação 
para recuperar popularidade a pouco mais de um ano das eleições. 

A bronca se deve ao fato de a MP (1061/2021) que criou o novo 
programa estar parada na Câmara. E outras duas propostas (PEC dos 

Precatórios e Reforma do IR), das quais o Governo depende para 
bancar o auxílio, também se arrastam, sem previsão de aprovação.

Talkey?!
O tom das últimas conversas 
de Bolsonaro com o 
presidente aliado da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), também 
não foi nada amistoso. 

Emendaço
O Planalto quer anunciar o 
programa em novembro. A MP 
do Auxílio Brasil já recebeu mais 
de 400 emendas. A oposição 
sugere o aumento do benefício 
para R$ 600,00. O Governo 
projeta R$ 300 para as famílias.

Tarcísio ao Senado
Tarcísio de Freitas 
(Infraestrutura) estuda sair 
candidato ao Senado pelo DF. A 
pasta realiza obras rodoviárias 
gigantes em Goiás, terra de muita 
gente que vota em Brasília.
 

DEM & PSL
O DEM pediu tempo ao PSL – 
que já quer a fusão, mas vai 
aguardar até a convenção do 
partido aliado em outubro. Sai 
em novembro o novo partido, 
que vai lançar um candidato à 
Presidência da República como 
terceira via, como uma das 
opções à esperada polarização 
Jair Bolsonaro (Sem partido) x 
Lula da Silva (PT). 

Spoiler na votação
Por 41 votos a favor e nenhum 
contra, a Executiva nacional 
do DEM aprovou realização de 
convenção nacional mês que 
vem em Brasília para decidir. 
Luciano Bivar, presidente do 
PSL, avisou aos diretórios. 
ACM Neto, presidente do 
DEM, telefonou para aliados 
e diz que será candidato ao 
Governo da Bahia. E deixará 
Elmar Nascimento cuidando dos 
futuros palanques estaduais.

Que feio
Sabem a delegada de Fortaleza 
que acusou racismo ao ser 
barrada na Zara? Fato é que, 
apurou O POVO, ela estava sem 
máscara e tomava sorvete, duas 
restrições para acesso à loja. Ela 

ainda conseguiu mandado de 
busca e mandou nove policiais 
à Zara e apreendeu os vídeos. 
Os advogados da loja tentam 
recuperar as imagens. 

Prevent 2.0
Não deve ficar apenas no 
depoimento do diretor médico 
de ontem na CPI da Pandemia o 
cerco à PreventSenior. A oposição 
quer que o presidente Bolsonaro 
preste esclarecimentos sobre 
reuniões com executivos da 
empresa (Pedro Benedito Batista 
Júnior) e da EMS (Leonardo 
Sanchez) desde março do ano 
passado. No requerimento, o Psol 
pede também a confirmação de 
reuniões fora da agenda oficial.

Cadê o laudo?
O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, não divulgou 
atestado de Covid nem quem 
assina o laudo. A Coluna pediu 
ontem de manhã publicidade 
do documento à Presidência 
e ao Ministério. O Covid-19 o 
blindou de explicar a gestão 
desastrosa em debates na ONU, 
e o livrou da CPI em Brasília. No 
mais, desejamos melhoras.

Fritura 1
Embora tenha seguido ordem 
de Bolsonaro ao suspender 
a vacinação de adolescentes 
contra Covid-19, o ministro 
Queiroga passa por fritura e 
balança no cargo. Da parte de 
parlamentares, principalmente 
aliados do Planalto, permanece 
a insatisfação com a gestão da 
superintendência nos Estados, 
como no Rio de Janeiro. 

Fritura 2
Queiroga é bombardeado 
por órgãos da pasta, como o 
Conselho Nacional de Saúde 
e a Câmara Técnica Assessora 
de Imunização Covid-19. Os 
técnicos sugeriram recuo na 
recomendação da suspensão 
da vacina. Sobre outra ordem 
do presidente, de antecipar fim 
da obrigatoriedade de máscara 
(prevista para novembro), o 
ministro desconversa.

Primavera começa
com dois terços do
Paraná em estiagem

A primavera começa com 
dois terços do Paraná em 
estiagem e, segundo previsão 
do Sistema de Tecnologia e 
Monitoramento Ambiental 
d o  Pa ra n á  ( S i m e pa r ) ,  a 
s i t u a çã o  co m  re lação à 
crise hídrica deve se man-
ter, com projeção de chuvas 
abaixo da média na estação.

O Paraná vive a pior estia-
gem das últimas décadas 
e várias regiões, incluindo 
a Grande Curitiba, passam 
por racionamento de água, 
com o rodízio no forneci-
mento de água. No interior 
do Estado seis cidades estão 
com o abastecimento em 
dias alternados e 19 cidades 
em situação crítica.

Semana passada a con-
cessionária lançou um alerta 
dando conta de que as altas 
temperaturas da região 
noroeste levaram à recomen-
dação de racionamento de 
água em Umuarama e Cianorte.

Os rios que abastecem estes 
dois municípios estão sen-
tindo os efeitos da estiagem, 
fator que deixou os técnicos da 
empresa em alerta. O Rio Piava 
em Umuarama perdeu cerca 
de 45% da vazão normal, já o 
Ribeirão Bolivar em Cianorte 
teve a vazão reduzida em 
30% e o abastecimento está 
sendo complementado pelos 

Emergência hídrica
No início de agosto, o governo estadual publicou o terceiro decreto 
de emergência hídrica no Paraná, em sequência, reconhecendo a 
gravidade da estiagem e priorizando o uso da água para abasteci-

mento humano e dessedentação animal. 
A estiagem tem provocado perdas na agricultura. Sem chuvas 

significativas no momento do plantio de grãos, a produção sofreu 
o impacto das mudanças climáticas. A produção de milho teve uma 

quebra de quase 60% em relação ao ano passado.
De acordo com o Prognóstico Climático para a Primavera/2021 

divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), de 1961 
até 2020, observa-se uma diminuição média de 28 milímetros de 

chuva no país durante a estação. O levantamento ainda aponta que, 
na Região Sul, existe tendência significativa de elevação da tempe-

ratura durante a primavera.

DE acordo com a empresa, o Rio Piava que abastece Umuarama, perdeu cerca de 45% da vazão normal

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

11 poços que integram o sis-
tema. A elevação da tempera-
tura prevista para os próximos 
dias deve provocar aumento 
no consumo de água da região.

“Nos dias mais quentes e 
fins de semana a tendência é 
um consumo maior e, como o 
momento exige a atenção de 
todos, a água deve ser utili-
zada adequadamente evitando 
desperdícios”, disse o gerente 
regional da Sanepar Ezequiel 
de Souza Ribeiro. Nas duas 
cidades, a Sanepar está pro-
duzindo água o suficiente 
para abastecer a população. 
Em Cianorte, são mais de 15,6 
milhões de litros por dia e, 
em Umuarama, a produção 
ultrapassa os 25 milhões de 
litros de água dia.

“Atualmente dois terços do 
território do Paraná continua 

sob o fenômeno da estiagem. 
A região Leste está se recupe-
rando, mas precisa de muita 
chuva para voltar à norma-
lidade. Isto significa que a 
estiagem está distribuída ao 
longo do Estado, com mais 
força na Região Sudoeste”, 
destaca o diretor de Meio 
Ambiente e Ação Social da 
Sanepar, Julio Gonchorosky.

A previsão para o mês de 
outubro é de chuvas den-
tro da média ou um pouco 
acima, mas em novembro as 
chuvas diminuem e a situa-
ção volta a ser crítica.

“Temos que reforçar que 
nos últimos dois anos o Paraná 
vive uma estiagem severa e 
precisamos de água em abun-
dância para que possamos 
recuperar os mananciais e 
reservatórios”, diz o diretor.
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Cidade inicia vacinação de adolescentes
de 12 a 17 e terceira dose para os idosos

A Secretaria de Saúde de 
Umuarama informou no final 
da tarde de ontem (quarta-
-feira, 22) que dará início à 
vacinação da primeira dose 
para adolescentes, de 12 a 17 
anos, hoje (quinta-feira, 23). 
Neste momento serão imuni-
zados apenas grupos especiais 
– com deficiência permanente, 
comorbidades, gestantes, 
puérperas e lactantes, todos 
dentro desta faixa etária.

O município também vai 
iniciar a vacinação em terceira 
dose para idosos com 70 anos 
ou acima disso, que vivam em 
ILPI (Instituição de Longa 
Permanência para Idosos, 
os chamados asilos, abri-
gos, albergues e clínicas de 
repouso, entre outras). Para 
esse público, os profissio-
nais de saúde das UBS de 
cada região de abrangência 
irão até os locais para reali-
zar a imunização.

Também haverá segunda 
dose para todos os grupos, 
com todas as vacinas, na cen-
tral de imunização (no Sest 

Com obras preliminares, empresa inicia
recape da segunda pista da Av. Portugal

Influenza
Para as pessoas que ainda não foram vacinadas contra a influenza, a 

Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama está com doses disponí-
veis nesta quinta-feira (23) para pessoas com idade acima de 6 meses. 
A imunização será feita nas unidades básicas de saúde do Sonho Meu, 

Vitória Régia, Parque Industrial, Guarani, Ouro Branco, Cidade Alta, 
Central, 1º de Maio, Jardim Lisboa, Parque San Remo, Jardim Cruzeiro e 

26 de Junho, sempre das 8h às 11h e das 13h30 às 16h.

A extensão da Avenida 
Portugal até a PR-482 está na 
reta final. Com a maior parte 
do pavimento já executada, 
além da construção de muro 
de arrimo, galerias pluviais 
e i luminação em LED, a 
empresa contratada para o 
serviço realiza agora os servi-
ços preliminares para o reca-
peamento da faixa sentido à 
rodovia. Por conta das obras 
a circulação de veículos exige 
mais atenção, pois um trecho 
da avenida concentra os dois 
sentidos de direção.

A duplicação foi planejada 
para estimular o desenvolvi-
mento da região do Jardim 
Cruzeiro e bairros próximos, 
densamente habitados, além 
de facilitar o acesso ao sho-
pping, às empresas e à futura 
rodoviária. A região, que já 
abriga um mercado de ata-
cado e várias indústrias de 
pequeno e grande porte, 
tem ainda grande potencial 
de crescimento.

A avenida tem 3,2 mil 

metros de extensão da Praça 
Portugal até o trevo da 
PR-482. O serviço é realizado 
pela Sotram Construtora e 
Terraplenagem. “Com a obra, o 
município pretende integrar a 
Portugal com outras avenidas 
importantes como a Dr. Ângelo 
Moreira da Fonseca e a Rio 
Grande do Norte, para distri-
buir melhor o fluxo de tráfego”, 
acrescentou o secretário muni-
cipal de Obras, Planejamento 
Urbano, Projetos Técnicos e 
Habitação, Isamu Oshima.

O secretário explica que 
o investimento na pavimen-
tação é de R$ 4,9 milhões 

em recursos do governo do 
Estado, por meio do Programa 
ParanáCidade, e contrapartida 
municipal. Serão 27 mil m² de 
asfalto novo, recapeamento e 
adequações. Além de melho-
rar esse importante acesso ao 
centro, a obra modernizará 
uma das rotas mais utilizadas 
pelo tráfego pesado – por ali 
passa parte do fluxo de cami-
nhões vindos do Paraguai e 
Mato Grosso do Sul, pela ponte 
de Porto Camargo (Icaraíma) 
rumo à PR-323.

Na instalação das luminárias 
em LED (78 conjuntos de postes 
com braços ornamentais duplos 

Senat), das 8h às 11h e das 
13h30 às 16h. Esse horário 
e local é válido, tanto para 
primeira dose quanto para 
segunda dose, na quinta-feira 
e sexta-feira.

A documentação exigida 
dos adolescentes em geral será 
uma autorização por escrito ou 
acompanhamento no ato da 
vacinação do pai ou da mãe ou 
do responsável legal. Também 
terão de apresentar documento 
com foto do responsável e docu-
mento do adolescente (registro 
de nascimento ou RG). Além 
disso, declaração médica com-
provando a comorbidade ou 
deficiência permanente. A reco-
mendação dos coordenadores 
da vacinação é que, de preferên-
cia, que os pais ou responsáveis 
legais acompanhem pessoal-
mente a vacinação.

Segue ainda no crono-
grama de vacinação de 
quinta e sexta, enquanto 
houver doses de vacina para 
Umuarama, a repescagem de 
vacinação em primeira dose 
para pessoas com 18 anos e 

acima disso, também no Sest 
Senat no mesmo horário (das 
8h às 11h e das 13h30 às 16h).

em 156 luminárias) o investi-
mento na iluminação é de R$ 
890.548,78. “Além disse, tam-
bém implantamos uma calçada 

para a caminhada de pedestres 
ao lado da ciclovia existente”, 
completou o diretor de Obras 
da Prefeitura, Renato Caobianco

A duplicação foi planejada para estimular o desenvolvimento da região e facilitar o acesso 
ao shopping, às empresas e à futura rodoviária
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HAVERÁ a primeira dose para 
adolescentes, terceira dose para idosos 
com 70 anos ou mais e segunda dose 
para todos os grupos
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Pedro Arildo Ruiz Filho não responde
a nenhuma pergunta na CPI da Covid

“Me reservo no direito de per-
manecer calado”. Esta foi a frase 
mais ouvida pelos membros da 
CPI da Covid de Umuarama, 
durante a reunião realizada na 
manhã de ontem (quarta-feira, 
21). Tais dizeres foram repetidos 
a cada indagação destinada à 
testemunha intimada para falar 
à Comissão, o ex-presidente do 
Norospar, Pedro Arildo Ruiz 
Filho, que se encontra preso 
no Complexo Médico Penal de 
Piraquara, por determinação do 
Ministério Público, em decor-
rência da Operação Metástase, 
desenvolvida no início de maio 
deste ano.

Arildo é apontado pela inves-
tigação do Gaeco (Grupo de 
Atuação Especial de Repressão 
ao Crime Organizado) e Gepatria 
(Grupo Especializado na 
Proteção ao Patrimônio Público 

De acordo com o pro-
curador jurídico do Poder 
L e g i s l a t i v o  M u n i c i p a l , 
Diemerson Castilho, a decisão 
de quais providências deverão 
ser tomadas serão definidas 
pela presidente da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI da Covid), vereadora Ana 
Novais, com o consentimento 
dos demais membros, mas a 
possibilidade é de que o fato 
de Pedro Luiz ter calado a ver-
dade, poderá ser alvo de uma 
representação criminal.

“De acordo com o artigo 4 
da Lei da CPI (1579/52), em seu 
inciso 2, constitui crime fazer afir-
mação falsa, ou negar ou calar 
a verdade como testemunha, 
perito, tradutor ou intérprete, 
perante a Comissão Parlamentar 
de Inquérito”, explica.

A pena está prevista no 
artigo 342 do Código Penal 
Brasileiro e prevê reclusão 
de 2 a 4 anos, e multa. Ainda 
a pena aumenta de um sexto 
a um terço, se o crime é prati-
cado mediante suborno ou se 
cometido com o fim de obter 
prova destinada a produzir 
efeito em processo penal, ou 
em processo civil em que for 
parte entidade da administra-
ção pública direta ou indireta.

O procurador Diemerson 
reforça também que o inter-
rogado possuía um Habeas 
Corpus que lhe garantia o 
direito de não constituir prova 

Comissão Processante pretende emitir 
parecer dos trabalhos em até 30 dias

Com previsão de que o pre-
feito afastado de Umuarama 
Celso Pozzobm, seja inter-
rogado amanhã (sexta-feira, 
24), membros da Comissão 
Processante que analisam o 
pedido de cassação feito pelo 
deputado estadual Delegado 
Fernando Martins, na condi-
ção de cidadão, acreditam 
que dentro de um período de 
no máximo 30 dias, tenham 
emitido um parecer oficial 
para o presidente da Câmara 
Municipal, Fernando Galmassi.

Na última segunda-feira (20), 
foi feita a segunda convocação 
do prefeito afastado, para ser 
ouvido. Segundo o presidente 
da Comissão, vereador Clebão 
dos Pneus, o interrogatório de 
Pozzobom acontece às 9h, no 
plenário 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, 

e no Combate à Improbidade 
Administrativa), como um dos 
integrantes de suposta organi-
zação criminosa que atuava no 
desvio milionário de recursos 
financeiros destinados ao Fundo 
Municipal de Saúde.

A oitiva realizada ontem 
era uma das mais aguardadas 
pelos membros da Comissão 
Parlamentar, composta pelos 
vereadores Ana Novais (pre-
sidente), Ednei do Esporte 
(vice-presidente), Mateus 
Barreto (relator), tendo como 
membros a vereadora Cris das 
Frutas e o vereador Sorrisal – 
Amigo do Povo. Os parlamen-
tares tinham diversas per-
guntas direcionadas a Pedro 
Arildo Ruiz Filho, sendo que 
nenhuma delas foi respondida 
pela testemunha.

A oitiva foi realizada através 

de videoconferência e, aparen-
temente, foi propositalmente 
apagada a luz da sala onde o 
interrogado permaneceu e as 
janelas ao fundo ficaram aber-
tas, fatores que dificultaram até 
o aparecimento de sua imagem 
capturada pela câmera insta-
lada para a videoconferência.

O interrogatório, sem res-
postas às perguntas dos verea-
dores, também foi acompa-
nhado pelo seu advogado de 
defesa, Roberto Brzezinski 
Neto. Logo no início da reunião, 
Brzezinski relatou aos vereado-
res membros da CPI da Covid 
de Umuarama que o cliente não 
se manifestaria e se manteria 
calado a todas as indagações.

REVOLTA
A recusa em responder as 

perguntas causou revolta nos 

Investigado na Operação Metástase pode 
ter cometido crime por ‘calar a verdade’

contra si mesmo. “É um direito 
constitucional, porém esse HC 
não acoberta respostas para 
simples perguntas. Como por 
exemplo, responder qual é seu 
nome ou onde trabalhava”.

parlamentares e, apesar de 
Pedro Arildo Ruiz se recusar a 
responder inclusive seu nome, 
assim como o cargo que ocu-
pava no Norospar e sua remu-
neração mensal, os membros 

da CPI prosseguiram com os 
questionamentos, obtendo 
em todas elas a afirmação da 
testemunha de que a mesma 
permaneceria em seu direito 
de ficar calado.

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 
Castilho, acompanhou a reu-
nião. O prefeito afastado já havia 
recebido alta médica naquela 
ocasião, fator que o impediu de 
comparecer na data anterior, 
quando foi convocado pela pri-
meira vez para ser ouvido pelos 
membros da comissão.

FORA DE PERIGO
Segundo a assessoria de 

comunicação do Hospital Nossa 
Senhora Aparecida, emitiu nota 
por volta das 22h30 da quinta-
-feira (16), apontando que o pre-
feito afastado de Umuarama, 
Celso Pozzobom seguia inter-
nado em leito clínico, depois 
que sentiu fortes dores abdo-
minais no final da tarde, e teria 
sido internado para observa-
ção 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.

Mais interrogatórios
A Comissão Processante 

pretende ouvir, além do pre-
feito afastado de Umuarama, 
secretários e servidores comis-
sionados que pediram exone-
ração dos cargos, tão logo foi 
decretado o afastamento.

Serão 10 interrogatórios nos 
dias 29 (quarta) e 30 (quinta) – 
cinco em cada dia. O primeiro 
a ser ouvido, será José Pento 
Neto, às 9h30 na quarta. Depois, 
João Donizete Megda, às 10h e 
em seguida, o ex-secretário de 
Indústria de Comércio, Edivaldo 
Ceranto Junior. Cleber Bonfim 
vem a seguir e as oitivas ter-
minam com Mauro Liutti, ex 
secretário de serviços rodoviá-
rios do município.

Na quinta, a reunião é 
aberta com a ex-secretária de 

Comunicação, Letícia D’Ávila 
Correia, às 9h30. Depois, Luiz 
Genésio Picoloto e em seguida 
José Antonio Favarão. Gilmar 
Carlos Garcia e Everaldo 
Marcos Navarro serão os últi-
mos a serem ouvidos.

PRAZOS
De acordo com o procurador 

jurídico do Legislativo, Diemerson 
Castilho, terminadas as oitivas, a 
comissão abre prazo de 5 dias 
para a defesa do denunciado 
apresentar as razões escritas para 
uma nova análise. 

“Depois disso não há prazo 
para que seja emitido um pare-
cer oficial da Comissão, mas 
acreditamos que o término 
deste trâmite seja dentro de 30 
dias”, comenta Castilho. O pro-
curador ressalta que o parecer 
deverá ser enviado ao presi-
dente da Câmara que deter-
mina a data do julgamento 
em plenário. Será aberto ao 
público, seguindo as restrições 
determinadas pelo COE.

Castilho salienta ainda 
que quando o interrogado 
em Comissão Parlamentar 
de Inquérito não se dispõe a 
colaborar, está possivelmente 
cometendo o crime de calar a 

verdade perante a CPI.
“Providências cabíveis, 

seriam uma eventual repre-
sentação que pode ser proto-
colar na Delegacia de Polícia 
para ser alvo de abertura de 

inquérito e como providências 
futuras pode gerar uma denún-
cia contra ele”, conclui, refor-
çando que a decisão deverá ser 
tomada pela presidente da CPI 
da Covid de Umuarama.

INTERROGADO pelo sistema de videoconferência não respondeu nem mesmo qual é seu 
nome ou onde trabalhava

ASSESSORIA
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Governador entrega 30 novas viaturas
para melhorar fiscalização nas rodovias

A Polícia Rodoviária Federal 
do Paraná (PRF-PR) ganhou 30 
novas viaturas para ampliar e 
melhorar o monitoramento 
das rodovias que cortam o 
Estado. A entrega simbólica 
das chaves foi feita pelo gover-
nador Ratinho Junior ontem 
(quarta-feira, 22), na sede do 
órgão, em Curitiba, e faz parte 
da comemoração da Semana 
Nacional do Trânsito. O inves-
timento é de R$ 8 milhões e 
refere-se ao repasse contratual 
das concessionárias que admi-
nistram os trechos rodoviários, 
oriundo das tarifas de pedágio.

A nova frota é formada 
por 29 veículos Chevrolet 
TrailBlazer e uma unidade 
operacional móvel. E, segundo 
a PRF, será usada nas cir-
cunscrições das seguintes 
delegacias: Metropolitana, 
Ponta Grossa, Guarapuava, 
Londrina, Maringá, Cascavel 
e Foz do Iguaçu, abrangendo 
a fiscalização de todo o anel 
rodoviário estadual.

Ainda dentro desta parce-
ria entre o Governo do Estado 
e a PRF, outras oito viaturas já 
foram encomendadas, além 
de uma motocicleta e mais 
quatro veículos que estão 
em processo de aquisição. 
Quando a remessa estiver 
completa, o repasse chegará 
a R$ 12,28 milhões.

“Para o Estado é importante 
colaborar para modernizar cada 
vez mais a PRF, uma instituição 
tão importante e que tem a res-
ponsabilidade de cuidar das 
nossas rodovias e também 
combater o crime organizado. 
O trabalho de fiscalização da 
polícia é fundamental para a 
população, o que torna a par-
ceria ainda mais representa-
tiva”, destacou Ratinho Junior.

Integração
O superintendente da PRF no Paraná, Antônio Paim, também 
ressaltou a unidade dos diferentes agentes na busca por solu-

ções para o trânsito do Estado. “É essa integração e parceria que 
evidencia o espírito público para promover um trânsito mais 
seguro e para que o cidadão se sinta de fato acolhido”, disse. 

Presidente da CCR Rodonorte, Thaís Borges Labre lembrou que 
ao longo dos mais de 23 anos de contrato as concessionárias 
repassaram em torno de R$ 100 milhões para a aquisição de 

equipamentos para a PRF. “É uma corporação fundamental para 
motoristas, crianças, pedestres e transeuntes”, afirmou.

Número de óbitos por covid chega a
310 e mais 22 casos são confirmados

Um homem de 89 anos 
morreu na última segunda-
-feira (20), em decorrência 
de complicações da covid-
19 no Hospital Uopeccan. 
Agora chega a 310 o número 
de vítimas fatais do corona-
vírus em Umuarama, desde 
o início da pandemia. Ontem 

(quarta-feira, 22), mais 22 
casos foram confirmados – 
12 homens, sete mulheres 
e três crianças –, elevando 
para 16.463 o total de pes-
soas que receberam resul-
tados de exames positivos 
desde março de 2020.

Do total de infectados, 

14.451 umuaramenses con-
seguiram se recuperar da 
doença. Há ainda 32 pessoas 
com suspeita de contaminação 
pelo vírus (duas delas hospi-
talizadas junto com outras 13 
que tiveram confirmação de 
resultado positivo). A cidade 
tinha ontem 1.689 pessoas 

em isolamento domiciliar se 
recuperando da infecção. Já as 
notificações de síndromes gri-
pais acumuladas nos últimos 
18 meses somam 40.540, das 
quais 24.045 foram descarta-
das para o coronavírus.

De acordo com a última atua-
lização no sistema de regulação 

NOVA FROTA
O governador lembrou que 

a nova frota terá papel funda-
mental durante o processo de 
mudança das concessões das 
rodovias no Estado – o atual 
contrato de pedágio termina 
em novembro e a expectativa 
é que o novo anel, formado por 
3,3 mil quilômetros, vá a lei-
lão na Bolsa de Valores de São 
Paulo (B3) ainda no primeiro 
semestre de 2022.

“Precisaremos de equipa-
mentos novos, modernos, e 
equipes organizadas para a 
apoiar o usuário e prestar o 

melhor atendimento possível 
à população que usa as rodo-
vias nesse período entre uma 
concessão e outra”, afirmou.

MAIS SEGURANÇA
Segurança na estrada 

que também foi destacada 
pelo secretário de Estado da 
Infraestrutura e Logística, 
Sandro Alex. “O trabalho em 
conjunto com a PRF vai além 
do repasse desses veículos. O 
órgão, juntamente com a nossa 
Polícia Rodoviária Estadual, tem 
ajudado na elaboração de pro-
jetos, indicando pontos para a 

realização de obras que melho-
rem a segurança das estradas, 
tanto para o motorista quanto 
para o pedestre”, ressaltou.

“E, claro, participaram 

de leitos em hospitais com alas 
covid da cidade, sob respon-
sabilidade da Macrorregional 
de Saúde em Maringá, das 40 
enfermarias disponibilizadas 
pelo SUS (Sistema Único de 
Saúde), 17 estão ocupadas 
(42,5%), assim como 15 dos 
25 leitos de UTI (60%).

ativamente do projeto do 
novo pedágio, como a inclu-
são de iluminação nos tre-
chos de serra que cortam o 
Paraná”, acrescentou.

O governador Ratinho Junior entregou ontem, novas viaturas para a Polícia Rodoviária Federal na sede da Superintendência no Paraná

GERALDO BUBNIAK/AEN
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VESTIBULAR

UNIPAR
[agora é a sua vez]

Preso em Umuarama ex-secretário
envolvido em esquema de corrupção

Na manhã de ontem (quar-
ta-feira, 22) a Polícia Civil de 
Mato Grosso do Sul, por meio 
do Departamento de Combate 
à Corrupção e ao Crime 
Organizado da Polícia Civil de 
Mato Grosso do Sul (Dracco), 
cumpriu 6 mandados de prisão 
temporária, havendo mais 1 
mandado de prisão temporá-
ria em aberto, sendo o inves-
tigado considerado foragido.

Um mandado de prisão 
foi cumprido pela Policia 
Civil em Umuarama. Os poli-
ciais que integram o Grupo 
de Diligências Especiais (GDE) 
detiveram o segundo alvo, 
considerado um dos mais 
importantes da operação. O 
homem foi encontrado em um 
dos hotéis de luxo da cidade.

O detido é o ex-secretário 
de Finanças de Maracaju/MS. 
O ex-prefeito, considerado o 
alvo mais importante da ope-
ração, foi detido na cidade 
sulmatogrossense.

Em Umuarama, com o 
homem preso, foi encontrada a 
quantia de R$ 5,6 mil em espécie 
e um veículo. Tudo foi entregue 
a uma equipe de Policiais Civis 
do Mato Grosso do Sul.

ESTADO VIZINHO
Também foram cumpri-

dos 26 mandados de busca e 
apreensão e ainda, foi promo-
vido o bloqueio de bens, den-
tre outras medidas cautelares 
determinadas pela Justiça. 
As ações policiais desta fase 

Rastros da corrupção
A partir de negócios jurídicos dissimulados, integrantes do alto escalão 
da prefeitura emitiram mais de 600 folhas de cheques, que totalizaram 
mais de R$ 23 milhões, a empresas, sem qualquer lastro jurídico para 
amparar os pagamentos. Muitas das empresas beneficiárias dos valo-

res não mantinham relação jurídica com a prefeitura (licitação, contrato 
ou meio legal que amparasse a transação financeira). Além disso, não 

havia emissão de notas fiscais e os valores não eram submetidos a 
empenho de despesas, operações legais que devem ser observadas 

pelos entes públicos. Diante da gravidade dos fatos, foram requeridas 
ao Judiciário de Maracaju várias medidas cautelares como mandados 
de prisão temporária contra servidores públicos e particulares, busca 
e apreensão em empresas, bloqueio de bens e outras, todas cumpri-

das na presente data pela PCMS, após parecer favorável do Ministério 
Público e decisão do Poder Judiciário da Comarca de Maracaju.

Aparato
Sob coordenação do Dracco, que preside o inquérito policial partici-
param da Operação Dark Money policiais civis de várias Unidades da 

Polícia Civil de Mato Grosso do Sul: DPI (DP’s Paraíso das Águas, Naviraí, 
Nova Andradina, Nova Alvorada, Corumbá, Ponta Porã, Nova Alvorada 
do Sul, Itaporã, Rio Brilhante, mundo novo e Maracaju), Departamen-
to de Polícia da Capital (GOI, 1°, 2° e 3° DP), Departamento de Polícia 

Especializada  (Derf e Defurv), Departamento de Inteligência da PCMS e 
uma equipe do GDE da Polícia Civil de Umuarama, após constatação de 

deslocamento de um dos alvos para o Estado do Paraná. As ações de 
Polícia Judiciária Civil foram realizadas no Município de Maracaju, Co-
rumbá, Ponta Porã e Campo Grande e envolveram 60 policiais civis do 
estado do MS e ainda na cidade de Umuarama através de uma equipe 
da PCPR. A expressão Dark Money, atribuída à Operação do Dracco, é 
uma alusão à natureza do dinheiro fruto da corrupção sistêmica que 

atinge setores públicos e perpetrada por seus gestores.

COM o ex-secretário de 
finanças da prefeitura, 
foi encontrado dinheiro 
em espécie e apreendido 
um carro

DIVULGAÇÃO

das investigações miram ser-
vidores públicos que atuaram 
no alto escalão do Executivo 
Municipal no exercício de 
2019/2020, bem como, empre-
sários e empresas com envol-
vimento no esquema.

Equipes do Dracco, com 
o suporte técnico do LAB-LD 
(Laboratório de Lavagem de 
Dinheiro), unidade especializada 

do Departamento de Combate 
à Corrupção e ao Crime 
Organizado, constataram que 
foi criada uma conta bancária 
de fachada, diversa da oficial 
e não declarada aos órgãos 
de controle interno e externo 
do município, por onde foram 
promovidos mais de 150 repas-
ses de verbas públicas em 
menos de um ano.
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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
 

SÚMULA DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

CBNC LOTEAMENTOS LTDA – EPP, inscrito no CNPJ nº
26.382.345/0001-40, torna público que requereu do IAT, a Licença 
Ambiental Simplificada – LAS, para Implantação de Estação Elevatória de 
Esgoto Sanitário a ser instalada na Data de Terras sob n° 01-R,subdivisão da 
data n° 01, da Quadra n°01, do Bairro Sul Brasileira I no Município de 
Cruzeiro do Oeste-Paraná.

Fluminense enfrenta concorrência pesada
mas segue com proposta por Daniel Alves

O Fluminense passou a 
sonhar com a contratação de 
Daniel Alves esta semana e 
enviou proposta ao jogador 
de 38 anos. O atleta rescindiu 
com o São Paulo e está livre no 
mercado, mas o Tricolor tem a 
concorrência de pelo menos 
outros dois clubes.

Flamengo e Athletico-PR 
estão no páreo para contar 
com o experiente jogador que 
é multicampeão. Com 43 títu-
los oficiais no currículo, Daniel 
Alves só perde para o uruguaio 
Ángel Romano, que conquistou 

Faleceu, ontem (quarta-
-feira, 22), o ex-jogador do 
Umuarama Futsal, Rude, 
vítima de acidente de trânsito. 
De acordo com a assessoria de 
imprensa, ele estava morando 
na região nordeste.

O ex-jogador sofreu um 
acidente de moto, ficou inter-
nado por alguns dias em 
estado grave e acabou não 
resistindo. “É com grande tris-
teza que hoje nos despedimos 
do nosso eterno craque Rude, 
foi atleta da Afsu por algu-
mas temporadas e sagrou-se 
Campeão Paranaense com o 
nosso Umuarama. Que Deus 

Ex-jogador do Umuarama 
Futsal morre vítima de 

acidente de trânsito

50 títulos em sua carreira.
A situação deve ser defi-

nida ainda nesta quinta-feira 
(23), porque as inscrições para 
o Campeonato Brasileiro ter-
minam na sexta-feira (24). 
Esta é a única competição que 
Daniel Alves ainda pode dis-
putar na temporada, já que as 
inscrições já acabaram para a 
Copa do Brasil, Libertadores 
e Sul-Americana. O Flamengo 
disputa as duas primeiras e o 
Furacão a primeira e a terceira.

Embora não seja prioridade 
para o rubro-negro carioca, a 

equipe da Gávea parece ser o 
destino preferido do jogador.

Como as questões finan-
ceiras são secundárias neste 
momento, o destino mais 
provável do jogador ainda é 
o Flamengo. Pela visibilidade 
e possibilidade de títulos a 
curto prazo, embora a pro-
posta financeira não seja a 
mais vantajosa.

As propostas de Flu e 
Athletico envolvem projetos 
de maior prazo e, provavel-
mente, não despertarão o 
interesse do jogador.

conforte o coração da famí-
lia e o receba no paraíso!!! 
Gratidão Rude por toda a dedi-
cação para com nossa AFSU. 
Descanse em paz!”, diz o post 
oficial do time.

Torcedores lamentaram o 
falecimento e deixaram con-
dolências nas redes sociais. 
“Pessoa fantástica e um pro-
fissional exemplar, que Deus 
possa confortar seus familia-
res”, publicou um internauta.

“Que triste. Grande jogador 
de futsal, deu muitas alegrias 
para nós torcedores da AFSU. 
Que Deus o receba e que ele 
descanse em paz”, postou outro.

COMO as questões 
financeiras são secun-
dárias neste momento, 
o destino mais provável 
do jogador ainda é o 
Flamengo

DIVULGAÇÃO

O ex-jogador sofreu um acidente de moto, ficou internado por alguns dias em estado grave 
e acabou não resistindo
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Palavras cruzadas

A Lua em Touro logo cedo pede mais tranquili-
dade para lidar com assuntos complicados. Seu 
pique pode cair e talvez você consiga resultados 
melhores no trabalho se agir no seu canto, sem 
chamar muita atenção.

A tensão entre Vênus e Urano logo cedo já anuncia 
que a quinta começa tensa. Com os astros jogando 
contra, os assuntos do trabalho podem exigir aten-
ção redobrada. Você vai ter que mostrar mais dedi-
cação às suas responsabilidades e deixar tudo em 
ordem para causar boa impressão na chefia.

Conversas difíceis, situações imprevistas ou um bolo 
de última hora são alguns exemplos do que está reser-
vado para essa manhã.  Se está precisando terminar 
um serviço, escolha as palavras com cuidado e não 
prometa mais do que consegue entregar.

Apesar do clima meio tenso logo cedo, a Lua está 
de mudança para o seu paraíso astral e promete 
dar uma agitada geral nesta quinta! Você vai contar 
com uma dose extra de charme e criatividade, o 
que sempre vem a calhar no trabalho.

Com Vênus e Urano se estranhando logo cedo, o 
clima fica pesado em casa e vai precisar de muita 
paciência para terminar o café da manhã sem brigar 
com ninguém. A Lua está de mudança para Touro e 
os assuntos domésticos continuam exigindo aten-
ção ao longo do dia. 

Nesta quinta, a Lua vai destacar as comunica-
ções e você terá mais habilidade para expor 
ideias e pontos de vista, além de convencer os 
outros sem tanto esforço. Então use e abuse 
dessa qualidade.

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 no dia 23 de Setembro são do signo de Libra com a personalidade de Gêmeos. 
São expansivos, comunicativos e solidários. Possuem facilidade no aprendizado de línguas, 
podem estudar diplomacia e trabalharem fora do país, em missões diplomáticas, de paz e 
de entendimentos e acordos.  Seu número principal é o 30, formado de Júpiter, 3, e de zero. 
O 3 que representa comunicação ampla e fraternidade, interesse pelos estudos, por línguas 
estrangeiras, literatura e dá vocação para o magistério, para Direito e tudo o que esteja ligado 
às Leis e à Justiça.

Horóscopo nascido em 23 de setembro

No que depender das estrelas, o trabalho pode 
correr melhor logo cedo se você mantiver a aten-
ção nas tarefas de rotina. Mas a Lua logo coloca 
os relacionamentos em destaque, por isso, par-
ceria, sociedade ou trabalho em equipe ficam 
mais favorecidos.

Esta quinta começa tensa com a troca de farpas 
logo cedo entre Vênus e Urano -- a convivência 
com algumas pessoas talvez não seja tão tranquila 
quanto você gostaria, especialmente nas amizades. 
Por mais que a sua paciência esteja curta, faça um 
esforço para segurar a língua. 

Com a Lua de mudança para o seu signo, talvez 
você possa focar em alguns assuntos que fica-
ram pendentes. A boa notícia é que tudo o que 
depende apenas do seu esforço tende a correr 
melhor a partir de agora.

Logo cedo, Vênus e Urano batem de frente e 
pedem cautela com dinheiro. Procure melhorar 
sua interação com pessoas mais velhas. A Lua 
entra em Touro ainda pela manhã e isso vai trazer 
à tona a sua habilidade para identificar novas 
oportunidades lucrativas.

A Lua vai brilhar em Touro ainda pela manhã, por 
isso, se precisa terminar tarefas que dependem de 
colaboração de outras pessoas, adiante isso na sua 
agenda. Quem trabalha em home office vai precisar 
de muita paciência pra manter o foco.

Com a Lua de mudança para Touro, agir com 
mais responsabilidade será o caminho para 
conseguir o que deseja.  É melhor não ficar 
sonhando acordado/a nem esperar que tudo se 
resolva num passe de mágica. 
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MODIFICAR

CPURORNA
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DOAOPOR
AMAPRUM

HEMORRAGIA
LINDOAM
EASISENTI
TQDANIEL
RUGOSASO
IRARSMV
CAIXADOIS

MARDEROSAS

NO

Material
de ca-

sacos e
sapatos

Mercado
livre de
frutas e
legumes

(?) Assas-
sinas, 
grupo

musical

Objetos
como o 

revólver e
a pistola

Elemento 
necessá-
rio à vida
(símbolo)

(?)
Barbosa,
escritor

brasileiro

Bico do
peito

(Anat.)

Muito
bonito

Peça de
dominó

com seis
pintas

(?)-mail,
correio da
internet

Conso-
antes de
"toque"

(?) Dutra,
principal
rodovia

brasileira

Sílaba de
"xerox"

1.005, em 
algarismos
romanos

 Dígrafo
de "im-
passe"

Período
de feli-
cidade
(fig.)

Relativo
à Ética

Homem,
em inglês

Seres vivos como 
as bactérias
Fase fértil

dos animais

Confron-
tar

Apimen-
tado

Crime de 
sonegação

fiscal

Enruga-
das

Enraive-
cer; en-
furecer 

Assim, em
espanhol

Clarear rou-
pa ao sol 

Cantor
sertanejo
Ordem de 
largada (F1)

Tive a sen-
sação de

Cozer 
(o bolo) 

Enfeita;
adorna 

O ar
expelido

Invento de
Thomas
Edison 

Tempo ex-
tra de uma
partida de

futebol
Transformar

O "cora-
ção" do
com-

putador

Bebida
cubana

Posto de
saúde 

A terceira
nota da
escala

musical

Mancha 
em roupas
Sangramen-
to intenso

Pronome
oblíquo da
segunda
pessoa

3/así — cpu — man. 4/opor. 6/quarar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 21

LFMM
ACRESCIMO
MODIFICAR

CPURORNA
ARMASOL
DOAOPOR
AMAPRUM

HEMORRAGIA
LINDOAM
EASISENTI
TQDANIEL
RUGOSASO
IRARSMV
CAIXADOIS

MARDEROSAS

NO

Material
de ca-

sacos e
sapatos

Mercado
livre de
frutas e
legumes

(?) Assas-
sinas, 
grupo

musical

Objetos
como o 

revólver e
a pistola

Elemento 
necessá-
rio à vida
(símbolo)

(?)
Barbosa,
escritor

brasileiro

Bico do
peito

(Anat.)

Muito
bonito

Peça de
dominó

com seis
pintas

(?)-mail,
correio da
internet

Conso-
antes de
"toque"

(?) Dutra,
principal
rodovia

brasileira

Sílaba de
"xerox"

1.005, em 
algarismos
romanos

 Dígrafo
de "im-
passe"

Período
de feli-
cidade
(fig.)

Relativo
à Ética

Homem,
em inglês

Seres vivos como 
as bactérias
Fase fértil

dos animais

Confron-
tar

Apimen-
tado

Crime de 
sonegação

fiscal

Enruga-
das

Enraive-
cer; en-
furecer 

Assim, em
espanhol

Clarear rou-
pa ao sol 

Cantor
sertanejo
Ordem de 
largada (F1)

Tive a sen-
sação de

Cozer 
(o bolo) 

Enfeita;
adorna 

O ar
expelido

Invento de
Thomas
Edison 

Tempo ex-
tra de uma
partida de

futebol
Transformar

O "cora-
ção" do
com-

putador

Bebida
cubana

Posto de
saúde 

A terceira
nota da
escala

musical

Mancha 
em roupas
Sangramen-
to intenso

Pronome
oblíquo da
segunda
pessoa

3/así — cpu — man. 4/opor. 6/quarar.

Foto de ipê amarelo  vence concurso inédito
O Dia da Árvore deste ano foi come-

morado de uma forma diferente. O dia 
que marcou o fim do inverno também 
marcou o anúncio dos vencedores do 
prêmio Árvores de Cascavel, realizado 
na última terça-feira (21). 

A fotografia vencedora da primeira 
edição de um concurso inédito lançado 
pelo Setor da Qualidade da Acic (Associa-
ção Comercial e Industrial de Cascavel) 
mostra um ipê amarelo e abaixo dele um 
jovem, a bordo de um patinete elétrico.

A imagem vencedora foi capturada 
por Viviana Durante, do setor de Mar-
keting da Acic. Em segundo lugar ficou 
Alessandra Lyara Gomes, do SPC, com a 

foto de um ipê ao pôr do sol e em terceiro 
ficou Andréa Marcon, coordenadora de 
Marketing e Soluções, com a fotografia 
de uma araucária. A seleção das cinco 
imagens classificadas foi feita pelos pro-
fissionais do Núcleo Setorial de Foto e 
Vídeo. Também foram para a final Iraci 
Kopchinski, do SPC, e Marta Weiber Fer-
nandes, do Administrativo/Financeiro.

“O concurso foi destinado unicamente a 
funcionários da associação comercial e con-
tribui para integrar ainda mais a equipe”, des-
taca o presidente, Genesio Pegoraro.

O objetivo é também estimular refle-
xões sobre a relação entre o homem e o seu 
ambiente natural por meio da linguagem 

fotográfica, evidenciando a beleza que as 
árvores proporcionam à cidade e às formas 
de interação das pessoas com esse ambiente, 
diz a analista da Qualidade Cristiane Kiihnel.

Os aspectos considerados pela comis-
são julgadora foram: criatividade e origi-
nalidade, composição fotográfica, qua-
lidade artística, relevância e qualidade 
expressa na fotografia. A banca da final 
foi formada por Genesio Pegoraro, Clau-
dia Scholl Urio, Jean Paterno, César 
Roberto Ióris e Rosemeri Petzold.

O ipê amarelo, foto de Viviana 
Durante, venceu a primeira edição 

do concurso

 VIVIANA DURANTE
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B A E
A L A M B I Q U E
N L A R G U R A
C A I D O A T
O L A T A D A
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V I P H A A S
A L E X A N D R E
S O N O B O A S

Abrigo dos
suplentes
no futebol

Germinar
(a planta) 

Ingrid 
Guima-

rães, atriz

Lugar onde
se produz
cachaça

Letra não
usada

antes de
"P" e "B"

Nascida no
primeiro
signo do
Zodíaco

Tipo de
trabalho
comum 
no Natal

São
medidas 

em metros
quadrados

Compo-
nentes do
rebanho

Eduardo
Suplicy,
político

brasileiro 

A peça
vendida
em anti-
quários

Interjei-
ção para
espantar
galinhas

Necessi-
dade de
dormir

(?)-vindas:
recepção
cordial

(?) kwon do,
arte marcial

Artéria
humana

Que está
no chão
Significa 

"álcool", em
"formol"
Ao deus-
(?): aban-

donado
Quer 

muito bem 
O maior é 
o fêmur

Amarrada
(?)-hotel,
tipo de

moradia

A Rainha
das Flores
Modo de
se vestir

Guloseima
de açúcar
Esticada
(a corda)

Cidade
islâmica
Abrir, em

inglês

Dimensão
horizontal
Sinal sono-
ro de perigo

A capital
gaúcha

Ácido da
aspirina

Consoantes
de "nabo"

Tapir
(bras.)
Ponto 

de saque

Sucede
ao "L"

Moradora 
da colmeia

(?) Babá, herói de
conto árabe

"(?) Amante", sucesso
de Roberto Carlos

Atmosfera
Inundado;
coberto 
de água

Primeiro
verbete
(?) San-
dler, ator

(?) Pires,
cantor 

Sala para
clientes

especiais

Sílaba de "urnas"

Linha imaginária que
divide o globo em
dois hemisférios

3/ace — tae. 4/open. 5/apart. 10/temporário.

Confira 8 plantas da sorte poderosas para ter em casa
Espada-de-São-Jorge: ter um 

vaso dessa planta que leva o nome do 
santo guerreiro é tiro e queda de que 
o mal ficará longe de sua casa. Além 
disso, proporciona fartura e felicidade. 
Atenção: lave bem as mãos após o con-
tato com a planta, pois ela é tóxica.

Alecrim: para quem procura um 
grande amor ou quer manter o fogo 
da paixão sempre aceso, ter um pé de 
alecrim bem cuidado em casa vai atrair 
energias favoráveis ao romance.

Guiné: além de possuir folhas que 
deixam o ambiente mais bonito, a 

guiné é porreta para neutralizar as 
energias negativas. É bastante usada 
para garantir bons negócios. Segundo 
crenças antigas, se a muda plantada 
foi feita a partir de um galho roubado, 
o dono da planta terá sorte dobrada. 
Atenção: lave bem as mãos após o con-
tato com a planta, pois ela é tóxica.

Comigo-ninguém-pode: o grande 
poder dessa planta é mandar pra bem 
longe a inveja de seu lar. O ideal é dei-
xar o vaso perto da porta de entrada. 
Atenção: lave bem as mãos após o con-
tato com a planta, pois ela é tóxica.

Arruda: sorte e sucesso estão 
garantidos para quem cultiva um vaso 
desta erva de folhas pequenas em sua 
casa. A inveja também passará bem 
longe. Cuide bem dela para que fique 
bonita e sadia, assim, a energia será 
ainda mais forte! Atenção: lave bem 
as mãos após o contato com a planta, 
pois ela é tóxica.

Trevo de quatro folhas: essa planta 
é porreta para atrair sorte. Na natu-
reza são muito raros, já que o normal 
é possuírem apenas três folhas. Mas 
atualmente é possível comprar vasos 

apenas com os considerados da sorte.
Árvore da felicidade: o nome já 

diz tudo sobre essa pequena árvore 
de folhas delicadas. A felicidade é 
garantida para quem plantar e cuidar 
dela com carinho, principalmente no 
amor. O ideal para quem já se casou é 
ter duas em casa, uma perto da outra.

Pimenteira: esta é uma poderosa 
arma contra o mau-olhado e todo tipo 
de chabu. Ela tem o poder de absor-
ver as más energias que cercam quem 
cuida dela. É por isso que, quando fica 
muito carregada, acaba morrendo.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni Não fales bem de ti aos outros, 

pois não os convencerás. Não fales 
mal, pois te julgarão muito pior 

do que és. (Confúcio)

BENEFICENTE
Os eventos estão retornando as agendas e no finalzinho de Outubro ( dia 24) tem o tradicional Leitão 
à Pururuca, na Casa da Amizade. Coordenado pelos companheiros do Rotary --,  os  convites já estão à 
venda. Vale prestigiar a boa causa.

ENTREGA DE VIATURAS
A convite do governador 
Carlos Massa Ratinho Ju-
nior, o prefeito em exercí-
cio de Umuarama, Hermes 
Pimentel, que está visitan-
do as secretarias de Estado 
em Curitiba, nesta semana, 
acompanhou a entrega de 
viaturas da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) para 
atuação nas rodovias do 
Paraná. Os veículos foram 
adquiridos com recursos 
de aparelhamento desti-
nados pelas concessões 
de rodovias. O ato contou 
com a presença do superin-
tendente regional da PRF 
no Estado, Antônio Paim 
de Abreu Junior, e do de-
putado estadual Delegado 
Fernando, representante de 
Umuarama junto ao gover-
no do Estado.

ZOOM 
  Na Reunião Ordinária do Rotary Club de Umuarama -, Thais Santos, Elizangela Mello e Rosangela Vieira.

BURGER KING
O Palladium Umuarama contem-
pla os consumidores da região 
com mais uma novidade: a loja 
do Burger King, com o famoso 
hambúrguer grelhado no fogo 

como churrasco e outras opções 
de dar água na boca. Para quem 

ama sanduíche o endereço é 
esse. Inaugurado na terça, gera 

inicialmente 20 empregos. O 
investimento em Umuarama 

encaixa-se na proposta da fran-
quia de aumentar a presença 

da marca BK em todo território 
nacional. Atualmente, 

são mais de 850.

***
Com identidade visual remode-

lada e estrutura de atendimento 
supermoderno [conta com totens 
de autoatendimento], a loja BK 

do Palladium Umuarama funciona 
os sete dias da semana, das 11h 
às 22h. Só pra lembrar: o sho-

pping possui 120 lojas e oferece 
estacionamento gratuito.

ARQUIVO PMU
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