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Pimentel busca parceria para
retomar “sonho da casa própria”

CIDADE TEM 5.325 FAMÍLIAS PEDINDO MORADIAS POPULARES

Diante da grande demanda por moradias de interesse social em Umuarama, o prefeito em exercício Hermes Pimentel elegeu entre suas 
prioridades administrativas batalhar pela construção de mil casas populares até o final de 2024. Na viagem a Curitiba, fez os primeiros 
contatos com a Cohapar para tratar dos detalhes e dar início ao um novo programa habitacional no município. l 9

Cadeira vazia
O prefeito afastado, Celso Pozzobom, não compareceu à 
reunião da Comissão Processante que analisa pedido de 
cassação do seu mandato como chefe Executivo. Assim, 
segundo o presidente da CP, vereador Clebão dos Pneus, 
o trâmite segue sem a oitiva. “Pozzobom entregou sua 

defesa por escrito e teve a oportunidade de se defender 
em público, mas não apareceu”, disse. Ex-secretários e 
ex-servidores também foram intimados e deverão ser 
ouvidos como testemunhas na próxima semana. l 8
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O tenente-coronel 
Carmelito dos Santos 
passou o comando do 

25º Batalhão da PM 
de Umuarama para 
o coronel Anderson 

Puglia. Com um 
currículo invejável, 

o novo comandante 
afirmou que a união 

entre as forças 
será a garantia de 
mais segurança à 

comunidade.
l 5

Troca de 
comando

Gestão

Senador quer
diminuir o
número de

parlamentares 
l 4

DIVULGAÇÃO

Finanças, 5G
e Cannabis
seguem em

debates na Alep
l 2

Gaeco faz
busca na casa
de ex-prefeito

de Goioerê
l 3

12 novos
casos e mais
duas mortes

por Covid
l 6
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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

24/8 a 24/9 0,5000 0,3012 0,0000
25/8 a 25/9 0,5000 0,3012 0,0000
26/8 a 26/9 0,5000 0,3012 0,0000
27/8 a 27/9 0,5000 0,3012 0,0000
28/8 a 28/9 0,5000 0,3012 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,22% 26,90 
Vale ON -1,55% 77,69 
ItauUnibanco PN -1,39% 28,31 
Bradesco PN -2,22% 20,26 
Meliuz ON -7,09% 6,95 
Minerva ON +4,52% 10,17

IBOVESPA: -0,69% 113.282 pontos

Iene 110,72
Libra est. 0,73
Euro 0,85
Peso arg 98,56

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,6% 5,3430 5,3440 +3,3%

PTAX  (BC) +1,0% 5,3429 5,3435 +3,9%

PARALELO +0,5% 5,2200 5,6000 +3,7%

TURISMO +0,5% 5,2200 5,5800 +3,7%

EURO +0,8% 6,2581 6,2594 +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 24/09

Iene R$ 0,0483
Libra est. R$ 7,36
Peso arg. R$ 0,054
R$1: 1.286,01 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 24/09 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. SETEMBRO

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 1.285,00 0,75 -3,5%
FARELO out/21 336,10 -0,50 -4,7%
MILHO dez/21 526,75 -2,50 -3,4%
TRIGO dez/21 723,75 6,00 -1,2%

SOJA 159,78 -0,4% 0,8% 159,00
MILHO 86,85 0,9% -5,4% 87,00
TRIGO 89,20 0,6% 1,0% 91,00
BOI GORDO 301,27 0,0% -2,8% 300,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 24/09 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 24/09 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 24/09 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 167,00 -0,6% -0,3%
SOJA Paranaguá 173,00 0,0% 0,6%
MILHO Cascavel 96,00 1,1% -10,3%

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. 20/10 físicas 15/10,domésticos 6/10

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua
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Nublado
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Jogo erros7

Vamos 
ligar os 
pontos 

Caça Palavras

Jogo
erros

dos7
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No Safari, 
Arthur 
acompanhado 
da mamãe 
Carla Baptista 
e do papai 
Fernando 
Follador 

RESPOSTAS NA PÁGINA 10

Mensagem dos Anjos

1

2

3

Escolha abaixo 
a carta e o anjo 

da semana
Cartas para a semana

1 2 3
Animais Africanos 

Sinta-se como se estivesse em um 
safári ao jogar este caça palavras.  

ANTÍLOPE
BABUÍNO
BONOBO
CHIMPANZÉ
CROCODILO
ELEFANTE 
GIRAFA 
GNU
GORILA 

GUEPARDO
HIENA
HIPOPÓTAMO 
LEOPARDO 
LEÃO
MANGUSTO
RINOCERONTE 
SURICATO

Loterias
Megasena

03 04 05 07 08 09 10 13 
14 15 16 20 22 24 25

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 25/9/2021 concurso: 2411Megasena

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 ♥

02 05 04 00 00 06 09

Super Sete concurso: 148C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2216

13 14 23 24 28 30 42 47 49 55 
61 62 67 69 73 75 76 79 81 90

Lotomania

93.201
02.135
82.089
24.760
18.606

23 36 43 52 53 69 70
PAISANDÚ/PA

04 25 28 37 70

MARÇO

05 06 16 17 21 27 31

concurso: 5666

07 26 29 34 43 44

Sol

CRESCENTE
13/10 - 00h27

CHEIA
20/09 - 20h54

MINGUANTE
28/09 - 22h58

NOVA
06/10- 08h05

Paranaguá
max 21
min 17

max 34
min 18

Cascavel
max 31
min 15

Foz do Iguaçu
max 30
min 12

max 32
min 15

Curitiba
max 18
min 13

FASES 
DA LUA

Sol

Domingo 26/9/2021
Sol

Segunda 27/9/2021

concurso:2331Lotofácil
Temas como tecnolo-

gia, saúde pública e finan-
ças do Estado compõem a 
pauta de debates dos depu-
tados durante esta semana, 
na Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep). Na quarta-
-feira (29), a partir da 9h30, o 
Plenário receberá o secretário 
de Estado da Fazenda, Renê 
Garcia Junior, que vai apre-
sentar em audiência pública 
os resultados contábeis do 
Paraná referentes ao 2º qua-
drimestre de 2021. A apre-
sentação é prevista na Lei de 
Responsabilidade Fiscal que 
exige a demonstração e avalia-
ção periódica do cumprimento 
de metas fiscais.

Juntamente com sua equipe 
de técnicos do Governo, Garcia 
Junior detalhará as receitas, 
despesas, resultados, dívi-
das e limites referentes à 
contabilidade, além de res-
ponder aos questionamen-
tos dos deputados.

No último mês de maio, o 
secretário da Fazenda esteve 
na Alep apresentando resul-
tados contábeis do Paraná 
referentes ao 1º quadrimestre 
de 2021. A receita corrente foi 
de R$ 15,8 bilhões de janeiro 
a abril de 2021, contra R$ 13,8 
bilhões no mesmo período 
de 2020. A apresentação tam-
bém mostrou um aumento 
na receita nominal de 15%. 

Finanças, Tecnologia 5G e Cannabis
Medicinal seguem em debates na Alep

A apresentação ainda mos-
trou que a receita de impos-
tos, taxas e contribuições de 
melhoria teve um aumento 
nominal de 12% e real de 5%.

Já as despesas correntes 
nos primeiros quatro meses 
deste ano chegaram a R$ 13,1 
bilhões. No mesmo período 
de 2020 o valor foi de R$ 12,8 
bilhões. O aumento nominal 
foi de 2% com uma queda real 
de -2%. Os gastos com pessoal 
e encargos sociais somaram R$ 
8,713 bilhões, valores seme-
lhantes do ano passado, que 
foi de R$ 8,771 bilhões.

NOVA TECNOLOGIA
Também na quarta-feira 

(29), a partir das 14 horas, 
acontece a audiência pública 
“A Implantação da Tecnologia 
5G no Estado do Paraná”. O 
evento 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.

A reunião segue a reco-
mendação da Anatel para que 
as gestões municipais traba-
lhem na redução de barreiras 
à conectividade em suas loca-
lidades, principalmente 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. As 
cidades com estrutura com-
patível terão prioridade nos 
investimentos das operado-
ras que vencerem o leilão 
do 5G, previsto para os pró-
ximos meses. A audiência 
será realizada via aplicativo 
Zoom e será transmitida pela 
TV Assembleia e pelas redes 
sociais da Casa.

CANNABIS
Na terça (28), às 9h, audiên-

cia pública vai debater o pro-
jeto de lei que trata da regu-
lamentação da cannabis 
medicinal no SUS do Paraná. 
O evento é proposto pelo 
deputado Dr. Batista (DEM), 
presidente da Comissão de 
Saúde Pública, e pelo depu-
tado Goura (PDT), presidente 
da Comissão de Ecologia, Meio 
Ambiente e Proteções aos 
Animais, e autor da proposta.

Segundo o projeto de 
Goura, fica assegurado o 
acesso a medicamentos e 
produtos à base de canabi-
diol (CBD) e tetrahidrocanabi-
nol (THC) para tratamento de 
doenças, síndromes e trans-
tornos de saúde. As substân-
cias são encontradas na planta 
cannabis sativa, conhecida 
popularmente como maconha. 



3Sábado 25 e domingo 26 de setembro de 2021  POLÍTICA

Governador questiona
fiscalização do Fundo
Penitenciário pelo TCE

O governador do Paraná, 
Ratinho Júnior (PSD), ajui-
zou no Supremo Tribunal 
Federal (STF) a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 
7002 contra trechos da Lei 
Complementar (LC) 79/1994 que 
preveem a aprovação e a fisca-
lização do Tribunal de Contas 
estadual em relação à trans-
ferência de recursos do Fundo 
Penitenciário Nacional (Funpen) 
a organizações da sociedade 
civil que administrem estabe-
lecimento penal. O relator é o 
ministro Luís Roberto Barroso.

As medidas estão previstas 
nos incisos I e V do artigo 3º-B 
da norma, incluídos pela Lei 
13.500/2017. Para o governador, 
os dispositivos violam o modelo 
de competências estabelecido 
na Constituição Federal, pois 
impõem que o tribunal de con-
tas da unidade federativa onde 
as atividades serão desenvolvi-
das aprove previamente o pro-
jeto contemplado e analise a 

Separação dos poderes
Ele aponta, ainda, violação do princípio da separação de poderes, 
pois a aprovação prévia do projeto, por ter caráter administrativo, 
deve ser feita por aqueles que gerenciam o cumprimento de penas 
(no caso os Poderes Executivo e Judiciário). Os tribunais de contas 
são órgãos auxiliares do Legislativo. O ministro Barroso solicitou 

informações aos presidentes da República, da Câmara dos Deputa-
dos, do Senado Federal, do TCU e do Tribunal de Contas do Paraná 

(TCE-PR), no prazo de 30 dias. Em seguida, a Advocacia-Geral da 
União (AGU) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) terão, su-

cessivamente, 15 dias para se manifestarem. 

Gaeco cumpre mandado de 
busca em casa de ex-prefeito

O Núcleo de Cascavel do 
Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado 
(Gaeco), do Ministério Público 
do Paraná (MPPR), cumpriu 
ontem (24) mandados de 
busca e apreensão e seques-
tro de bens tendo como alvo 
um ex-prefeito de Goioerê (ges-
tão 1993-1996), no âmbito da 
Operação Recuperação.

O MPPR apura suposta 
prática de crime de lava-
gem de dinheiro. O ex-agente 
político tem diversas conde-
nações por ilícitos contra a 

CPI convoca Luciano Hang
e advogada da Prevent Sênior

A CPI da Covid, do Senado 
Federal, aprovou a convocação 
do empresário Luciano Hang, 
dono das lojas Havan, para 
depor na comissão. Também 
foi convocada a advogada da 
Prevent Sênior, Bruna Morato.

A  co m i s s ã o  ta m b é m 

aprovou um requerimento de 
pedido de informações sobre 
o processo de exoneração do 
ex-diretor do Departamento 
de Logística do Ministério da 
Saúde, Roberto Ferreira Dias.

O presidente da CPI, sena-
dor Omar Aziz (PSD-AM), 

informou que os depoimen-
tos já têm datas definidas 
para ocorrer. Bruna Morato 
será ouvida na terça (28) e 
Hang na quarta (29). Segundo 
Aziz, a advogada da Prevent 
Sênior se ofereceu para com-
parecer à CPI.

administração pública e por 
atos de improbidade.

Conforme as investigações 
do Ministério Público, condu-
zidas pela 1ª Promotoria de 
Justiça de Goioerê, há indí-
cios de tentativa de ocultar a 
origem de valores e bens por 
parte do então prefeito, que foi 
condenado a ressarcir quase 
R$ 18 milhões aos cofres 
públicos em ações de impro-
bidade. Por outras oito ações 
penais, em que foi denun-
ciado por crimes como lici-
tação e peculato, o ex-gestor 

foi condenado a 17 anos, 8 
meses e 16 dias de reclusão.

D e fe r i d a s  p e l o  J u í zo 
Criminal de Goioerê, as ordens 
judiciais foram executadas 
na residência do ex-prefeito, 
onde foram apreendidos dois 
veículos. Foi ainda imposto 
o arresto e bloqueio de bens 
e valores do requerido até o 
limite de R$ 18.007.001,97, 
conforme destacado nos 
autos, valor equivalente ao 
“prejuízo do erário ainda não 
ressarcido ou garantido por 
patrimônio suficiente”. 

prestação de contas de utiliza-
ção de recursos federais.

Ratinho Júnior alega que a 
norma ofende os incisos II e VI 
do artigo 71 da Constituição da 
República, que dispõem que o 
julgamento das contas e a fisca-
lização da aplicação de recursos 
federais, mesmo que distribuí-
dos a outros entes federados, é 
da competência do Tribunal de 
Contas da União (TCU).

PARA o governador, os dispositivos violam 
competências constitucionais e impõem 

que o TCE-PR aprove o projeto e analise a 
prestação de contas de recursos federais

DIVULGAÇÃO

Infectado

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do 
presidente Jair Bolsonaro, está com covid-19. Ele integrou 

a comitiva brasileira que foi aos Estados Unidos para a 
Assembleia Geral da ONU. Eduardo disse que está sem 

paladar e com coriza. Ele também afirmou que “já iniciou 
os cuidados”. Em 26 de agosto, o parlamentar recebeu a 

primeira dose da vacina contra a covid. Afirmou que iniciou 
um tratamento assim que foi diagnosticado com a doença. 

“Apesar do diagnóstico estou me sentindo bem e comecei a 
me tratar imediatamente. Obrigado pelas centenas de desejos 
de melhoras que já recebi. Logo estarei de volta”. O deputado 

estava com viagem marcada no domingo (26) para os Emirados 
Árabes e não deve poder embarcar. 

Mais Verde
Na sessão de segunda (27) 
os deputados vão votar em 
redação final o projeto de 
lei 306/2021, do Executivo, 
que institui o Programa 
Paraná Mais Verde. A 
proposta pretende aliar 
desenvolvimento ambiental, 
econômico e social por meio 
de educação, despertando 
a consciência da população 
para a importância da 
preservação ambiental. O 
Programa, diz o Governo, 
tem entre seus objetivos 
promover a conservação 
de biodiversidade, ampliar 
a produção de espécies 
ameaçadas de extinção, 
promover a educação 
ambiental visando à 
sensibilização da população, 
implantar projetos de 
hortas urbanas visando 
ocupar espaços ociosos em 
comunidades, recuperar áreas 
degradadas, entre outros.

Positivada
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou ontem 
(sexta-feira, 24) que testou positivo para covid-19. Ela é a 
segunda ministra do governo infectada nos últimos dias, 
após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também 
ser diagnosticado com a doença. Cristina, entretanto, 
não estava na comitiva do governo brasileiro para a 
Assembleia-Geral das Nações Unidas. Segundo as redes 
sociais da ministra, na quinta-feira (23) esteve com o 
ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e o prefeito de 
Campo Grande, Marquinhos Trad.

“Sandbox 
Regulatório”
Também será votado em 
redação final o projeto de 
lei do deputado Hussein 
Bakri (PSD), que cria regras 
para a constituição e normas 
gerais de funcionamento 
de ambiente regulatório 
experimental, também 
denominado de “Sandbox 
Regulatório”. Pelo texto, os 
Sandboxes Regulatórios 
servirão de instrumento 
para fomentar e apoiar a 
inovação, tecnológica no 
Estado do Paraná, com 
base na Lei Estadual de 
Inovação, para incentivar 
as empresas locais ou as 
que queiram se instalar 
no Estado do Paraná a 
realizarem investimentos 
em pesquisa científica, 
tecnológica e de inovação, 
impulsionar pesquisadores, 
empreendedores a 
desenvolver seus projetos.

DIVULGAÇÃO
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Alvaro Dias quer
diminuir número de
parlamentares no Brasil

O senador Alvaro Dias 
(Podemos-PR), enfatiza que a 
PEC que promove alterações 
eleitorais e que foi aprovada 
pelo Congresso Nacional, 
não é uma reforma política. 
Ele quer que o Congresso 
debata também a diminui-
ção do número de parla-
mentares no Brasil.

“Estamos devendo, esta-
mos muito distantes do 
momento de aprovarmos 
uma reforma que possa con-
substanciar um novo modelo 
político, que é uma exigência 
do povo brasileiro”, disse.

Para o parlamentar para-
naense, “uma reforma polí-
tica é algo de maior profundi-
dade. Nós temos que enfrentar 
determinadas situações que 
certamente são situações que 
provocam polêmica e discor-
dância. Por exemplo: quantos 
devemos ser? É matéria para 
um debate na reforma política: 
quantos senadores e deputa-
dos federais devemos ser? 
Há países que já alteraram. 

Comissão conclui votação
da reforma administrativa

 Em reunião de 13 horas, 
a Comissão Especial  da 
Reforma Administrativa apro-
vou, por 28 votos contra 18, o 
substitutivo do relator, depu-
tado Arthur Oliveira Maia 
(DEM-BA) a PEC 32/20, que 
manteve os instrumentos de 
cooperação com a iniciativa 
privada e preservou os bene-
fícios de juízes e promotores, 
como as férias de 60 dias.

Maia observou que seu 
relatório garantiu a estabili-
dade no emprego e os direi-
tos adquiridos dos servido-
res atuais. Entre as principais 
inovações mencionadas pelo 
relator estão a avaliação de 
desempenho de servidores e 
as regras para convênios com 
empresas privadas.

Apesar da obstrução dos 
deputados da oposição, o rela-
tor afirmou que seu parecer 
aproveitou as contribuições 
de vários parlamentares con-
trários à proposta.

CONVÊNIOS
Forma retiradas concessões 

feitas à oposição. Entre elas, a 
manutenção dos instrumentos 
de cooperação com empresas 
privadas. A oposição entende 
que os convênios podem des-
viar recursos da Saúde e da 
Educação, aumentar o risco de 
corrupção e prejudicar os ser-
viços públicos. A cooperação 
com órgãos e entidades públi-
cos e privados pode comparti-
lhar a estrutura física e utilizar 
recursos humanos de particu-
lares, com ou sem contrapar-
tida financeira.

TEMPORÁRIOS
Regras para contratações 

temporárias, tem limite de até 
dez anos. Contratos temporá-
rios terão processo seletivo 
impessoal, ainda que simpli-
ficado, e os contratados terão 
direitos trabalhistas. O pro-
cesso seletivo simplificado 
só é dispensado em caso de 

urgência extrema.

JORNADA
O dispositivo permite redu-

zir em até 25% a jornada e o 
salário de servidores e foram 
mantidos benefícios de juízes 
e promotores, como as férias 
de 60 dias. A reforma derruba 
férias superiores a 30 dias; adi-
cionais por tempo de serviço; 
aumento de remuneração ou 
parcelas indenizatórias com 
efeitos retroativos; licença-
-prêmio, licença-assiduidade 
ou outra licença por tempo de 
serviço; aposentadoria com-
pulsória como punição; adicio-
nal ou indenização por substi-
tuição; parcelas indenizatórias 
sem previsão de requisitos e 
critérios de cálculo definidos 
em lei e ainda progressão ou 
promoção baseadas exclusi-
vamente em tempo de serviço 
para administração pública 
direta e indireta, nos níveis 
federal, estadual e municipal.

A Itália, o Chile e a França já 
reduziram o número de parla-
mentares. Um Legislativo mais 
enxuto, mais econômico e, 
certamente, mais qualificado 
e mais respeitado pela popu-
lação brasileira”.

Durante o debate sobre o 
projeto, o senador Alvaro Dias 
manifestou apoio ao relatório 

da senadora Simone Tebet, 
mas lamentou o escasso 
tempo para análise do texto 
no Senado. “Quase sempre 
não podemos aprimorar as 
propostas que chegam, porque 
chegam no apagar das luzes 
da tramitação. Não somos um 
deserto de ideias”, apontou o 
líder do Podemos.

PARA o parlamentar paranaense, uma reforma política é algo que deve ser discutido com 
maior profundidade

AGÊNCIA SENADO

Contribuinte premiado
Programas IPTU Premiado e Nota 
PG da cidade de Ponta Grossa irão 
sortear prêmios aos contribuintes. 
Aqueles que estão em dia com o 
pagamento do IPTU ou participam 
do Nota PG, programa de 
emissão do documento fiscal no 
pagamento de serviços prestados, 
participarão dos sorteios de 
veículos HB20, motocicleta 
Honda, também estão previstos 
prêmios em dinheiro aos 
participantes.

Colégios Cívico-Militares
O Governo do Estado informou 
que iniciou a entrega de 
uniformes para os alunos dos 
Colégios Cívico-Militares. São 
conjuntos com camiseta, abrigo 
e moletom e o fardamento 
completo, que conta com farda, 
calça-farda, jaqueta tactel e 
boina. Todos os alunos dos 
197 colégios cívico-militares 
em funcionamento no Paraná 
estão recebendo uniformes. O 
investimento do Governo do 
Estado é de R$ 45,6 milhões.

Estimativa populacional
O deputado federal Filipe 
Barros encaminhou ofício ao 
presidente do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), Eduardo Luiz Neto, 
solicitando imediata reavaliação 
da estimativa populacional 
de 20 cidades paranaenses 
para que não sofram prejuízos 
na distribuição do Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM) no ano que vem. O 
FPM é resultado de um rateio 
anual, proveniente de recursos 
arrecadados com impostos. 
“Além de servir de base para 
a distribuição do FPM, as 
estimativas populacionais são 
essenciais para o cálculo de 
outros indicadores econômicos 
e sociodemográficos”, disse.

Cargo provisório
Com o isolamento do ministro 
da Saúde Marcelo Queiroga, 
em Nova York, após ser 

De mudança
A Procuradoria-Geral Eleitoral 
deu parecer favorável à 
desfiliação de Luisa Canziani (PR) 
do PTB em ação protocolada 
pela deputada federal no TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral). O 
órgão reconheceu o argumento 
de que o PTB passou por 
mudança substancial de 
programa partidário, o que seria 
justificativa suficiente para que 
a parlamentar possa deixar a 
legenda sem perder o mandato. Pessoas próximas de Luisa e seu pai, 
Alex Canziani, dizem que ambos migrarão para o PSD.

diagnosticado com Covid-19, 
assume provisoriamente o 
comando da pasta o servidor 
público e engenheiro Rodrigo 
Cruz. Cruz é o secretário-
executivo do ministério. Ele foi 
nomeado para esta função em 
30 de maio deste ano. O servidor 
ganhou projeção no governo 
por coordenar uma operação 
para trazer 960 toneladas de 
máscaras, testes e insumos da 
China no início da pandemia, 
em 44 voos realizados a partir de 
abril do ano passado.

Queda de internações
Em edição extra do boletim 
observatório da Covid-19, a 
Fiocruz reiterou a tendência de 
queda nos índices de ocupação 
de leitos de UTI reservados 
para pacientes com a doença. 
De acordo com a fundação, 
na última semana, foram 
registradas quedas nas unidades 
de terapia intensiva para adultos 
no SUS Paraná e em outros 13 
estados. Os cientistas da Fiocruz 
ressaltam, entretanto, que 
ainda é necessário manter os 
cuidados sanitários, como o uso 
de máscaras e distanciamento, 
e sustentam a importância de 
acelerar ainda mais a vacinação.

Questão de 
interpretação
O Supremo Tribunal Federal 
(STF) manteve a validade 
do dispositivo da Lei dos 
Partidos Políticos que definiu 
a responsabilidade individual 
de diretórios estaduais e 
nacionais pelas dívidas 
contraídas. Pelo Artigo 15-A da 
Lei 9.096/1995, cada órgão deve 
responder individualmente 
pelo não cumprimento de suas 
obrigações legais. O julgamento 
se deu pelo protocolo feito 
pelos partidos DEM, PSDB, PT e 
PPS onde alegavam que órgãos 
judiciais estão interpretando 
que os diretórios nacionais 
das legendas devem 
responder solidariamente 
pelas despesas de diretórios 
estaduais e municipais.

ASSESSORIA
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57º aniversário 
Ainda reverberando o 57º 
aniversário da Aciu, que coincide 
com o do presidente Orlando 
Luiz Santos. Fundada em 22 de 
setembro de 1964, a entidade 
se orgulha das décadas de 
representatividade e conquistas 
históricas. Reconhecida como 
uma das principais referências 
do associativismo de classe 
paranaense, segue primando 
pela defesa intransigente 
das causas relevantes para a 
sociedade organizada e pronta 
para os desafios do presente e 
do futuro.

Não dá pra ficar de fora
O clima da campanha Natal 
de Esperança 2021 está no ar. 
Projetada para impulsionar as 
vendas na principal época para 
o comércio varejista, é uma das 
maiores promoções do gênero 
no Estado, disponibilizando 
nada menos que 271 prêmios, 
incluindo três automóveis zero 
quilômetro e cinco motos, além 
da distribuição de R$ 100 mil 
em vales-compra. A adesão vem 
aumentando.

Adesão facilitada
O empresariado não pode 
perder a oportunidade de 
amplificar o potencial de 
vendas. As empresas associadas 
podem optar entre seis 
tipos de pacotes especiais 
e é fundamental que todos 
se programem para o início 
da distribuição de cupons, 
no dia 25 de outubro. Não 
perca tempo e solicite uma 
visita do departamento 
comercial pelos telefones 
(44) 3621-6700/98422-1805 
(WhatsApp)/98422-1525.

Inovação & Negócios
O Sebrae e a Aciu são 
parceiros no projeto Inovação 
& Negócios. Já tivemos mais 
de trinta eventos voltados a 
capacitar, despertar e conectar 
o empresariado às tendências 
de um cenário marcado por 
mutações inéditas, motivadas 
pela prolongada pandemia. 
Fique atento: no início da 
próxima será anunciado mais 
um atrativo imperdível da 
ampla programação.

Troca de comando
O presidente Orlando Luiz Santos 
e demais diretores felicitam o 

Flexibilização
Publicado nesta quinta (23), o decreto municipal 245/2021 flexibiliza 
um pouco mais as medidas de enfrentamento à Covid-19 na cidade. 

Entre as principais mudanças, destaque para a permissão da realização 
de eventos em espaço aberto com público de até 5 mil pessoas. Os 
eventos em locais fechados podem ter público de até 2 mil pessoas 
(antes era limitado a 1 mil), destacando que devem ser respeitadas 

todas as medidas de prevenção, controle sanitário e limites 
estabelecidos em atos normativos da Sesa.

tenente-coronel Carmelito dos 
Santos pelos bons préstimos à 
frente do 25º Batalhão da Polícia 
Militar. Santos irá para a reserva. 
Ao mesmo tempo, boas vindas 
ao novo comandante, o tenente-
coronel Anderson Puglia. A 
solenidade de troca de comando 
ocorreu na tarde desta sexta (24) 
no Centro Cultural Vera Schubert 
e foi prestigiada pelo presidente 
da Aciu e diversas autoridades.

Inadimplência
As micro e pequenas empresas 
optantes pelo Simples Nacional 
que estão inadimplentes 
com a Receita Federal devem 
regularizar a sua situação para 
não correrem o risco de serem 
excluídas desse regime que 
desburocratiza e desonera o 
pagamento de impostos, a 
partir de 1º de janeiro. Para as 
empresas que têm débitos na 
PGFN, é possível aderir a uma 
das modalidades de transação 
tributaria até o próximo dia 30. 
Saiba mais acessando http://
www8.receita.fazenda.gov.br/.

Estiagem
O Noroeste já sente os efeitos 
da prolongada estiagem. O Rio 
Piava perdeu cerca de 45% da 
vazão normal e a elevação da 
temperatura prevista para os 
próximos dias deve provocar 
aumento no consumo de água 
da região. O momento exige a 
atenção de todos e a água deve 
ser utilizada adequadamente 
evitando desperdícios. 
Consciência coletiva é primordial.

Dicas preciosas
As limpezas mais pesadas 
de fachadas, calçadas e 
carros devem ser evitadas. 
Recomenda-se o uso de balde 
e pano e o aproveitamento da 
água da lavagem ou do enxágue 
das roupas. Outras dicas são 
reduzir o tempo de banho e 
fechar as torneiras ao lavar as 
mãos, escovar os dentes, fazer 
a barba ou lavar a louça. Conter 
os vazamentos em canos, 
chuveiros, torneiras e descargas 
dos banheiros também 
contribui com a economia.

“As coisas passam, e o melhor que 
fazemos é deixar que elas possam 
ir embora. Deixar ir embora. Soltar. 
Desprender-se” - Gloria Hurtado

Excelente Final de Semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

Coronel Puglia assume 
comando da Polícia 
Militar de Umuarama

Com um ano e meio à frente 
do 25º Batalhão da Polícia Militar 
do Paraná em Umuarama, o 
tenente-coronel Carmelito dos 
Santos segue para merecida 
aposentadoria após 35 anos de 
serviços prestados à corpora-
ção. O prefeito de Umuarama, 
Hermes Pimentel, presti-
giou a cerimônia de troca de 
comando, realizada no Centro 
Cultural Vera Schubert na tarde 
de ontem (sexta-feira, 24).

Pimentel destacou o traba-
lho e a dedicação do tenente-
-coronel Carmelito, ressaltando 
que sempre foi um homem sério 
e um excelente exemplo de 
caráter e retidão. “Ele sempre 
fez a diferença, com sua per-
sonalidade, sua forma de tra-
tar a todos e sua determinação 
em manter a ordem em nossa 
cidade. Sob seu comando, o 25° 
Batalhão confirmou-se como 
referência”, declarou.

Quem assume o posto é 
o também tenente-coronel 
Anderson Puglia, para quem 
Pimentel deu as boas-vindas, 
colocando a administração muni-
cipal à sua disposição. “Temos 
nossa Secretaria de Defesa Social, 
que envolve a Guarda Municipal 
e a Umutrans, antigos parcei-
ros da PM. Quanto mais união 
tivermos, mais os cidadãos 
saem ganhando, por isso desejo 
sucesso e grandes conquistas ao 
tenente-coronel Puglia”, afirmou.

CURRÍCULO
O novo comandante do 25º 

BPM de Umuarama tem um inve-
jável currículo. Anderson Puglia 
nasceu em 1973 em Curitiba e 
ingressou no Curso de Formação 
de Oficiais aos 17 anos de idade. 

Policiais que integram o BPFron (Bata-
lhão de Polícia de Fronteira) realizavam 
patrulhamento na cidade de Xambrê, 
durante Operação Fronteiras e Divisas/
Hórus, quando abordaram um veículo 
Hyundai/Creta. No veículo foram 
encontrados 2.000 pacotes de cigarros 
contrabandeados e um rádio comunica-
dor instalado. O veículo possuía registro 
de roubo em Londrina em março deste 
ano. O utilitário e os cigarros apreendi-
dos foram encaminhados para a Receita 
Federal. O condutor e o rádio comu-
nicador foram levados à Delegacia da 
Polícia Federal em Guaíra.

Condecorações
Durante a solenidade foram entregues Cartas Patentes aos oficiais 

do 25º Batalhão da Polícia Militar que galgaram novos postos dentro 
da corporação e medalhas “Heróis da Serra dos Dourados”, como 

condecoração de mérito do 25º BPM. O recebimento da medalha tem 
como objetivo fazer com que os agraciados tenham uma melhor com-
preensão da história do povo Xetá, oportunizando tanto aos militares, 

quanto aos civis, o conhecimento e respeito dos valores e tradições 
do povo indígena que ocupava a área atualmente pertencente ao 25º 
BPM e que devem ser exaltadas na sociedade. Consta na história, que 
os Xetá foram os últimos índios a terem contato em com a sociedade 
colonizadora. Com isso, o comandante do 25º BPM fez a homenagem 
ao povo guerreiro, que mesmo sob todas as adversidades derramaram 

o próprio sangue em detrimento dos seus ideais.

CORONEL Anderson Puglia recebendo o título de comandante do 25º Batalhão da PM das 
mãos do coronel Carmelito Santos

DIVULGAÇÃO

Ao longo de 31 anos de carreira 
realizou diversos cursos de forma-
ção e especialização envolvendo 
o aperfeiçoamento de Oficiais, 
Bacharelado em Direito, Pós-
Graduação em Administração 
Pública, Segurança Pública 
e  É t i c a ,  P l a n e j a m e n t o 
Estratégico e Atendimento Pré-
hospitalar em Combate.

Na área policial, possui 
curso de Operações Especiais, 
Police Special Operations 
Tactics, em 1996, pela Monroe 
Police S.E.R.T., Manutenção e 
Manuseio de Armas, pela IMBEL; 
Hostage Rescue and High Risk 
Warrant Course, pela Tactical 

Explosive Entry School; Police 
Special Operations SWAT Basic 
Course; Monroe Police – Seattle 
Police – Snohomish Conty 
Sheriff; curso de Atualização 
em Bombas e Explosivos, pela 
Academia Nacional de Polícia 
(D.P.F) Tactical Rifle, Comando 
e Controle de Grupos de 
Operações Especiais; Controle 
de Distúrbios Civis, é instru-
tor de Mergulho Autônomo, 
entre outros de especializa-
ção em manobras táticas. O 
novo comandante da PM de 
Umuarama também é instrutor 
de armamento e tiro creden-
ciado pela Polícia Federal.

DIVULGAÇÃO
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VESTIBULAR

UNIPAR
[agora é a sua vez]

Mais 12 novos casos confirmados
e duas mortes por covid na cidade

O Boletim Covid, emitido 
diariamente pela Secretaria 
Municipal  de Saúde de 
Umuarama, trouxe ontem (sex-
ta-feira, 24) a confirmação do 
falecimento de duas mulheres. 
Uma delas perdeu a vida em vir-
tude de complicações causadas 

pelo coronavírus aos 68 anos 
de idade. Ela estava internada 
no Hospital Cemil e morreu no 
último dia 23. A segunda morte 
atribuída à covid-19 foi de uma 
mulher de 82 anos e ocorreu no 
dia 16 no Hospital Uopeccan.

Com os dois novos registros, 

o número de óbitos por covid-19 
chegou a 313 desde o início da 
pandemia, em março de 2020.

O total de notificações está 
em 40.723, sendo que 24.188 
casos foram descartados. Com 
o anúncio de 12 novos casos da 
doença nesta sexta-feira (24) 

– sete mulheres, três homens e 
duas crianças –, o total de pessoas 
que receberam exames com resul-
tados positivos chegou a 16.493, 
sendo que 14.504 se recuperaram. 
Há ainda 42 casos suspeitos, com 
duas pessoas internadas.

A situação da ocupação de 

leitos nos hospitais locais, regu-
lada pela Macrorregional de 
Saúde em Maringá, informa que 
das 40 enfermarias disponibili-
zadas pelo SUS (Sistema Único 
de Saúde), 21 estavam ocupa-
das ontem (24), assim como 15 
dos 25 leitos de UTI.

UBS Cohapar I garante vacina contra gripe a 200 alunos
Com a ideia de aumentar a 

imunização de crianças e ado-
lescentes contra a influenza, a 

enfermeira Angélica da Rocha 
Godinho, da UBS Cohapar I, 
Jardim União, e sua equipe 
levaram as vacinas para serem 
aplicadas nos alunos de três 
escolas que ficam naquela 
região. O resultado foi consi-
derado excelente: mais 200 
pessoas imunizadas.

De acordo com Angélica, a 
‘campanha’ teve apoio imediato 
das diretoras das instituições 
de ensino, que além de ceder o 
espaço para as ações, ainda fize-
ram todo o trabalho de chama-
mento dos alunos e professo-
res. “Como as instituições de 
ensino ainda estão no sistema 

híbrido, ou seja, com aulas pre-
senciais e on-line, nós dividi-
mos a vacinação em dois dias 
para cada escola, desta forma, 
conseguimos mais público 
imunizado”, comentou.

A vacinação itinerante foi rea-
lizada na Escola Jardim União 
dia 22, em crianças de 6 a 9 
anos, no Colégio Estadual Padre 
Manuel da Nóbrega nos dias 17 
e 24, em alunos de 9 a 19 anos, 

e no Colégio Estadual Bento 
Mossurunga no dia 17, também 
em alunos de 9 a 19 anos. “Dia 
28, voltamos ao Bento e dia 29 
ao Jardim União para mais uma 
etapa”, conta Angélica.

VACINAÇÃO itinerante foi realizada na 
Escola do Jardim União, no Padre Manuel 
da Nóbrega e no Colégio Estadual Bento 
Mossurunga

ASSESSORIA/SECOM
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Um mau dia, todo mundo têm

JULIANO GAZOLA é fundador da Bioliderança® no Brasil, business executive coach, reprogramador biológico
 @jggazola

Em alguns momentos, em uma preocupação momen-
tânea, que logo depois se mostrou superficial, o café que 
você tomou para até mais ralo, sem gosto. O céu naquele 
dia mais escuro e as pessoas até mesmo mais estúpidas.

E estou certo de que não temos somente dias ruins, 
mas também semana, mês completo, similar a profecias 
apocalípticas. 

Sendo bem objetivo, você bem sabe que as coisas não 
vão tão mal assim, pois, se a nossa vida fosse baseada 
somente em coisas ruins, viveríamos num total engano. 
Agir baseado em lembranças ruins diminui a nossa capa-
cidade de amar, de servir.

Agir com base no amor é a outra formar, a forma que 
faz o seu coração dilatar. Pois nos esquecemos das más 
lembranças e nos comprometemos a entregar o nosso 
melhor ao outro. Tenho observado que esta é a única fór-
mula de interromper de vez os dias de mau humor.

Quero ajudar você, leitor a entender como suas 
dores particulares influenciam na percepção que você 
tem das outras pessoas, levando com você as péssimas 
impressões. 

Adiciona ainda, a maneira com a qual você trata os 
outros, mesmo que tenha má impressão, pode solucionar 
o seu mau humor.

Quando você sentir que aquela nuvem, tipo de desenho 
animado lhe persegue, aquela que fica em cima da sua 
cabeça, onde quer que você vá. Esse filtro depressivo irá 
fazer com que você crie lembranças ruins deste dia. E viver 
com base nelas, vai gerar dias ainda piores. 

Torna-se urgente procurar uma forma melhor de 
viver. Mas quero checar com você se o clima está, de 
fato, pesado. 

Busque em sua memória, uma impressão ruim de 
alguém e depois tente responder estas perguntas.

É grave o motivo da má impressão? Você, naquele 
dia da lembrança estava preocupado ou chateado com 
alguma coisa? Você acha que deveria reavaliar a má 
impressão?

Este é momento ideal para avaliar e meditar se você 
precisa reavaliar suas impressões. Você possui o poder 
para abrir o guarda chuvas protetor do mau tempo, a res-
ponsabilidade é toda sua, pois existe grande chance de 
você mesmo ter criado aquele mau tempo. 

No prático e mundo real. Escreva o nome da pessoa 
e qual a sua relação com ela, se é sua irmã, síndico do 
seu prédio. 

Agora, escreva um gesto de bondade que você fará 
por ela. 

Faça este gesto repetidamente, até notar que sua 
visão esta mais clara e que seu coração esta mais 
caloroso.                                                       

Pozzobom falta à oitiva e vereadores
não acatam o requerimento da defesa  

O  p re fe i to  a fa s ta d o, 
Celso Luiz Pozzobom não 
participou da reunião da 
Comissão Processante que 
analisa pedido de cassa-
ção do seu mandato como 
chefe Executivo, mediante 
denúncia que se embasa na 
composição do COE (Comitê 
Operacional de Enfrentamento 
à Covid-19), supostas irregu-
laridades na contratação das 
Empresas MGM Ltda, T. Ronqui 
Distribuidora e Prestadora de 
Serviços, Locação de Tendas 
e Aporte Atuarial, contrata-
ções de agentes de endemias 
e sobre a atuação do denun-
ciado à frente da CIUENP 
(Consórcio Intermunicipal 
de Urgência e Emergência do 
Noroeste do Paraná). Também 
compõe a denúncia de que o 
Prefeito afastado tenha ‘furado 
a fila da vacina’. É analisada a 
suposta antecipação em sua 
imunização contra a covid-19.

A ausência de Pozzobom foi 
argumentada por seus advo-
gados de defesa. Eles enfati-
zam que o prefeito afastado 
não havia sido notificado sobre 
determinadas deliberações em 
se tratando do trâmite da comis-
são, usando como argumento o 
art. 5º, IV do Decreto-Lei 201/67.

Em requerimento enca-
minhado ao presidente da 

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 parecer 

oficial da Comissão, mas acreditamos que o término deste trâmite 
seja dentro de 30 dias”, comenta Castilho. O procurador ressalta que o 
parecer deverá ser enviado ao presidente da Câmara que determina a 
data do julgamento em plenário. A sessão de julgamento será aberta 

ao público, seguindo as restrições determinadas pelo COE.

Mais interrogatórios
A Comissão Processante pretende ouvir agora secretários e servido-
res comissionados que pediram exoneração dos cargos, tão logo foi 

decretado o afastamento de Celso Pozzobom. 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 Comér-
cio, Edivaldo Ceranto Junior. Cleber Bonfim vem a seguir e as oitivas 
terminam com Mauro Liutti, ex secretário de serviços rodoviários do 

município. Na quinta, a reunião é aberta com a ex-secretária de Comu-
nicação, 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 últimos a serem ouvidos.

Comissão Processante, verea-
dor Clebão dos Pneus, os advo-
gados de defesa Gustavo Bonin 
Guedes, Cássio Prudente Vieira 
Leite, Rodrigo Gaião e Luiz 
Paulo Muller Franqui endos-
sam que: “... o denunciado 
deverá ser intimado de todos 
os autos do processo (...), 
requer-se o fornecimento de 
cópia integral dos presentes 
autos – já solicitado via e-mail 
à Câmara da data de hoje; a 
informação sobre eventuais 
deliberações comunicadas ao 
prefeito denunciado; e o adia-
mento dos depoimentos já 
determinados, considerando 
a necessidade de acesso às 
decisões e deliberações desta 
Comissão Processante”.

RESPOSTA DA COMISSÃO
Diante do requerimento 

apresentado pela defesa de 
Celso Pozzobom, o presidente 
da Comissão Processante des-
tacou que a comissão tem cui-
dado de fazer todas as notifi-
cações pessoalmente, e que o 
Decreto-Lei 201/67 instrui que 
as notificações podem ser fei-
tas pessoalmente para o advo-
gado. “Além de notificar pes-
soalmente o prefeito, também 
publicamos todas as atas, nota 
e notificação no Diário Oficial 
do Município. Não apenas isso! 

Ainda deixamos o processo 
disponível no site oficial da 
Câmara. Portanto, não vejo 
razão de adiamento do depoi-
mento”, disse o presidente da 
Comissão Processante.

Clebão destacou também 
que a instalação da Comissão 
Processante está devida-
mente judicializada, inclu-
sive com decisões a respeito. 
“No que se refere ao forneci-
mento de cópia do processo, 
ela já foi disponibilizada para 
o advogado e está disponí-
vel no site oficial da Câmara 
Municipal de Umuarama. 
Também não existem delibe-
rações não comunicadas ao 
prefeito denunciado”, conclui.

‘DERRUBADA’
O requerimento dos advo-

gados foi colocado em votação 
para deliberação dos mem-
bros da Comissão: vereado-
res Clebão dos Pneus – presi-
dente, Ronaldo Cruz Cardoso 
– relator e Antonio Aparecido 
dos Santos ‘Pé Duro’ – mem-
bro. Os integrantes poderiam 
acolher o requerimento, ou, 
rejeitá-lo. Eles decidiram 
rejeitar o requerimento apre-
sentado pela defesa do pre-
feito afastado. A votação foi 
unânime, permitindo a conti-
nuidade do trâmite.

A primeira cadeira da bancada ficou vazia na reunião da Comissão Processante que apura 
pedido de cassação do prefeito

ALEX MIRANDA
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Diante da grande demanda 
por moradias de interesse 
social em Umuarama, o pre-
feito em exercício Hermes 
Pimentel elegeu entre suas 
prioridades administrativas 
batalhar pela construção de 
mil casas populares até o final 
de 2024. Ele aproveitou a via-
gem a Curitiba, nesta semana, 
para os primeiros contatos com 
a Companhia Habitacional 
do Paraná (Cohapar),  ao 
lado do deputado estadual 
Delegado Fernando.

A Diretoria de Habitação, 
ligada à Secretaria Municipal 
de Obras, Planejamento 
Urbano e Projetos Técnicos, 
conta hoje com 10.330 cadas-
tros. Há 5.325 famílias interes-
sadas em moradias populares, 
865 à espera de lotes subsidia-
dos e 50 cadastros para con-
domínio do idoso. Além disso, 
404 moradores requisitaram 
apoio do município para refor-
marem suas residências.

“A demanda é muito grande 
e pouco se fez no setor habi-
tacional, nos últimos anos. 
Vamos lutar para atender ao 
menos uma parte dessas famí-
lias conforme os critérios de 
avaliação da diretoria e com 
apoio da Cohapar e da Caixa 
Econômica Federal, que é 
o órgão financiador”, afir-
mou Pimentel. Segundo ele, 
a Cohapar sinalizou positi-
vamente para este projeto 
administrativo que deve 
evoluir a passos largos nos 
próximos meses. “Para isso 
devemos criar e estrutu-
rar, em breve, a Secretaria 
Municipal de Habitação”, 
anunciou o prefeito.

PAROU NO SONHO MEU
O último projeto habitacio-

nal realizado em Umuarama 
foi a implantação do Conjunto 
Habitacional Sonho Meu, na 
gestão do prefeito Moacir 
Silva – embora a última etapa 
tenha sido entregue em maio 
de 2017, pelo prefeito Celso 
Pozzobom. Foram 603 casas 
da primeira etapa, inaugurada 
em 2014, mais 454 unidades na 
fase dois – totalizando 1.057 
moradias para famílias que 
viviam em situação de risco 
ou pagando aluguel – e 394 
lotes urbanizados, vendidos 

ASSESSORIA/SECOM

pelo município com preço sub-
sidiado para os beneficiarem 
construírem suas casas.

JARDIM ITÁLIA
Hoje o município conta 

com cerca de 400 lotes que 
podem ser utilizados em 
programas habitacionais. 
São 182 terrenos no Jardim 
Itália, adquiridos recente-
mente já com infraestrutura 
para a construção de mora-
dias, e os demais resultam 
de áreas institucionais que 
pertencem à Prefeitura em 
vários loteamentos apro-
vados nos últimos anos. 
“Partes  dessas  áreas  já 
foram desmembradas em 
lotes e outras podem ter a 
mesma finalidade para a 
construção de moradias de 
interesse social”, explicou 
o secretário Isamu Oshima, 
de Obras,  Planejamento 
Urbano e Projetos Técnicos.

Conforme a Diretoria de 
Habitação, a Prefeitura pro-
tocolou pedido recente de 
inclusão de Umuarama no 
Programa Casa Fácil Paraná 
– Vida Nova, da Cohapar, que 
prioriza famílias que vivem em 
áreas irregulares, insalubres e 
em situação de vulnerabilidade 
social, que sejam atendidas 

em algum programa ou pro-
jeto da Secretaria Municipal 
de Assistência Social. “Temos 
algumas opções. Com boa 
vontade, esforço conjunto e o 
apoio dos nossos representan-
tes políticos, podemos avan-
çar na questão habitacional e 
atender mais famílias”, disse o 
prefeito Pimentel. 

Casa Fácil
A proposta do programa Casa Fácil é promover qualidade de 

vida através do acesso à moradia com a construção de unidades 
habitacionais subsidiadas em até 100%, projetos de requalificação 

da infraestrutura urbana, regularização fundiária e desfavela-
mento, com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza 
(Fecop) do Paraná e parceria com os municípios. O público são 

famílias residentes em assentamentos precários (que necessitem 
de realocação) e que vivam em situação de vulnerabilidade, com 
rendimento familiar não superior a três salários-mínimos que não 

sejam proprietárias de nenhum imóvel, entre outros critérios.

O ÚLTIMO projeto habitacional de Umuarama foi a implantação do Sonho Meu, que entregou 1.057 casas populares

ASSESSORIA/SECOM

Pimentel busca parceria com a Cohapar
para retomar a construção de moradias

Com 15 alunas inscritas, a Secretaria Municipal de Assistência Social iniciou na quinta (23), o curso de confecção de bonecas de pano 
através do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Serão cinco dias com aulas de três horas, até a próxima quarta (29). 
Além da possibilidade de geração de renda, a produção de bonecas artesanais serve como terapia ocupacional e estimula a convivência com 
a formação de grupos de artesãos. O curso foi contratado pela Assistência Social, que fornece vale-transporte. “O intuito é proporcionar 
convivência, estimular as amizades entre pessoas com afinidades e, claro, capacitar as alunas para produzirem e comercializarem as bonecas, 
que têm boa aceitação no mercado”, disse a diretora de Assistência Social do município, Adnetra Vieira dos Prazeres Santana.
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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

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

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

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE 

FABRICAÇÃO DE ÁLCOOL DO ESTADO DO PARANÁ.

Em cumprimento ao Estatuto da Entidade em seu Art 51, após o 
encerramento do registro de chapa para o pleito eleitoral que se 
realizará no dia 20/12/2021, faz saber que foi registrado a chapa 
TRABALHO SEMPRE “TRABALHO”  com os seguintes membros 
componentes e cargos: Presidente – Paulo Vicente da Silva, 
Secretário – Sidinei Vicente da Silva , Tesoureiro – João Paulo 
Santos da Silva, Suplente da Diretoria – Vanderlino Martins 
Pereira, 1º Membro do Conselho Fiscal – Edivaldo Santos de 
Oliveira, 2º Membro do Conselho Fiscal- Domicio Pio Bezerra, 3º 
Membro do Conselho Fiscal – Divino Barbosa dos Santos, 
Suplente do Conselho Fiscal – João  Silva de Oliveira.

Colorado 25 de Setembro de 2021

Edina Alves apita final do Brasileirão
feminino entre Corinthians e Palmeiras

A arbitragem está defi-
nida para o segundo jogo da 
final do Brasileirão Feminino 
Neoenergia. A partida entre 
Corinthians e Palmeiras, no 
próximo domingo (26), será 
apitada pela goioerense Edina 
Alves (FIFA-SP), que terá ao 
seu lado as assistentes Neuza 
Inês Back (FIFA-SP) e Fabrini 
Bevilaqua Costa (FIFA-SP).

O trio encabeça uma 
equipe 100% feminina para a 
final do próximo domingo. As 
finais do Brasileirão Feminino 

Neoenergia contam também 
com a ferramenta do árbitro 
de vídeo, que será comandada 
por Daiane Caroline Muniz dos 
Santos (FIFA-SP).

Corinthians e Palmeiras 
se enfrentam, às 21h, na Neo 
Química Arena. A partida terá 
transmissão ao vivo pela Band, 
pelo canal Sportv e pelas con-
tas oficiais do Brasileirão 
Feminino Neoenergia e do 
Desimpedidos no TikTok. No 
jogo de ida, no Allianz Parque, 
o Corinthians derrotou o 

Palmeiras por 1 a 0, com gol 
de Gabi Portilho.

Primeira árbitra a coman-
dar um jogo profissional mas-
culino da FIFA, Edina Alves 
Batista é a mulher com mais 
jogos apitados em toda a histó-
ria na Série A do Campeonato 
Brasileiro. Parceiras de longa 
data na arbitragem, Edina 
Alves e Neuza Back estiveram 
juntas na Copa do Mundo da 
França, em 2019, no Mundial 
de Clubes da FIFA, em 2020, e 
participaram dos dois torneios 
de futebol nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio 2020.Veja o quadro de arbitragem para a partida

Árbitra: Edina Alves Batista (FIFA-SP)
Árbitra Assistente 1: Neuza Inês Back (FIFA-SP)
Árbitra Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA-SP)
4ª Árbitra: Adeli Mara Monteiro (FEM-SP)
5ª Árbitra: Marcela de Lima Silveira (FEM-SP)
VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA-SP)
VAR: Amanda Pinto Matías (CD-SP)
Observador do VAR: Regildênia de Holanda Moura

Fim da novela. Daniel Alves 
não assinará com nenhum 
clube até o fim deste ano. Fora 
da lista de convocados de Tite 
para compromissos da Seleção 
Brasileira, o lateral encerrou 
negociações com o Fluminense 
e não avançou em tratativas 
com outras equipes.

Até o final da noite da última 
quinta-feira (23), havia expec-
tativa no Rio de Janeiro para 
o acerto entre o Fluminense e 
Daniel Alves por conta do período 
de inscrições para o Campeonato 
Brasileiro, que se encerrou ontem 
(24). Aos 38 anos, o ex-Barcelona 
agora espera a abertura de uma 
nova janela de transferências para 
decidir seu destino.

Daniel Alves disse que 
alcançou o “sonho de criança” 
ao ser campeão pelo São 
Paulo. “Venho aqui comunicar 
que optei por não assinar com 
nenhum clube para o resto 
do ano. Vim ao Brasil por um 
sonho de criança, e o sonho foi 

realizado. Ser campeão com 
o clube do coração não tem 
preço. Não é sobre dinheiro, é 
sobre valores, é sobre hombri-
dade, é sobre caráter, É SOBRE 
LEGADO. As decisões difíceis 
precisam ser tomadas, mas 
como sempre nada na minha 
vida foi fácil. É apenas mais 
uma decisão. Agradeço a todos 
pelo interesse, mas gostaria 
que o capitulo fosse fechado 
sem nenhuma interferência. 
Sei que foi comentado mui-
tas coisas, mas a verdade é só 
uma, vim aqui por um sonho e 
saio daqui realizado”, escreveu 
em suas redes sociais.

Segundo o estafe do joga-
dor, Daniel Alves foi sondado por 
equipes do exterior e quatro clu-
bes do Brasil. Entre eles, Athletico, 
Flamengo e Fluminense. Um pos-
sível acerto com o Fluminense agi-
tou as redes sociais nos últimos 
dias, mas as partes não chega-
ram a um acordo e as negocia-
ções emperraram.

Edina contará também com a ferramenta do árbitro de vídeo, que será comandada pela 
colega Daiane Caroline Muniz dos Santos

Daniel Alves não acerta com o  
Flu e fica sem clube até 2022
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Os nascidos no dia 25 de Setembro são do signo de Libra com a personalidade de Leão. São otimistas 
e confiantes, independentes, francos e honestos. Apreciam a liberdade de ação e de ideias e lutam 
para viver livres de amarras e de preconceitos. Mas no fundo são tímidos, embora não o demonstrem. 
Seu número principal é o 32, formado de Júpiter e Lua, que por sua vez, comandam, pela ordem, o 
direito o magistério, a cultura e a sabedoria, e a Lua preside as emoções a memória, a família, os bens 
de raiz. Juntos formam o 5, de Mercúrio, de comunicação, da simpatia, das amizades e do comércio. 
Esta influência faz com que se mantenham sempre jovens.

Horóscopo nascido em 25 de setembro

É hora de colocar seu telefone em ‘Não perturbe’ e ape-
nas vibrar. Para esta semana, priorize o descanso e calibre 
as energias. A temporada destaca todos os seus relacio-
namentos pessoais mais importantes, do marido ao chefe 
e ao parceiro de negócios. 

Todas as redes que você fez não foram em vão. Você está 
fazendo grandes avanços em sua carreira, mas também 
precisa se conectar a uma comunidade para fazer seus 
esforços valerem a pena. 

Um grande avanço na carreira chega, mas pode não ser a 
revelação que você esperava. Você também estará focado 
nos assuntos domésticos e familiares. Lembre-se: fazer 
mais nem sempre é a resposta.

Você pode estar entrando em um avião para a Europa, 
voltando para a pós-graduação ou, finalmente, conhe-
cendo os pais da sua namorada. Seja o que for, sua 
visão geral da vida precisa ser renovada. Compartilhe o 
que você aprendeu.

Se você aprendeu algo este ano, é que os relacionamentos 
exigem manutenção constante. Se você tem trabalhado 24 
horas por dia em seu empreendimento enquanto seu par-
ceiro de negócios se aproveita de seu charme e simpatia. 
Você não pode continuar fazendo todas as coisas difíceis só 
porque ele prefere não fazer. Defenda você mesmo.

É um momento para celebrar seus relacionamentos mais queri-
dos. Não as aventuras que o mantêm distraído ou os ex-colegas 
de trabalho que iluminam sua caixa de entrada com fofocas, 
mas as conexões reais que resistiram a muitas tempestades. 

Abra as taças de vinho que você está guardando para 
uma “ocasião especial” e receba alguns amigos para 
uma noite relaxante em sua casa. A vida está colocando 
as amizades em primeiro plano no próximo mês, então 
não tenha vergonha de manter contato.

A semana vem com algumas grandes mudanças na car-
reira, mas sua tarefa esta semana – e sabemos que você 
adora tarefas – é relaxar com o que é familiar. Todos têm 
alguns conselhos valiosos para você agora, portanto, 
reserve um tempo para fazer uma pausa e ouvir.

Oh, Peixes, você passa tanto tempo sendo tudo para 
todos, mas e se você pudesse ser apenas você mesmo? E 
se você não precisasse se preocupar com a separação do 
seu amigo ou o casamento da sua irmã? Comece fazendo 
uma lista do que outras pessoas podem fazer por você.

Horóscopo da semana de 25 de setembro a 1º de outubro

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

Romance pode ser passageiro, Escorpião. Às vezes, você tem 
uma conexão profunda com alguém que simplesmente não 
foi feito para ser uma exposição permanente na galeria da 
sua vida. Seu senso de lar e de base está mudando, assim 
como sua capacidade de aparecer nos relacionamentos. 

Horóscopo nascido em 26 de setembro

Palavras cruzadas

Solução anterior

Os nascidos a 26 de setembro são do signo de Libra com a personalidade de Virgem. Sua vida se move 
para frente e para trás, de modo alternado. Seu progresso é lento e permeado de muito trabalho e de 
incertezas. Tanto podem alcançar vitórias como fracassos. Seu numero principal é o 33, formado do 
número de Júpiter em dobro, o 3, que está ligado ao conhecimento, aos estudos e à cultura; à Filo-
sofia, ao Direito, ao jornalismo, ao magistério em diversas especialidades. A soma dá o 6, de Vênus, 
que também os envolve com a beleza, a moda, as artes, ao amor e a bondade. Em sua face negativa 
pode levar à omissão e à indiferença, causados pela timidez e a insegurança. Mas confere beleza física.

Às vezes, você apenas tem que deixar ir. Como você pode 
integrar rotinas mais saudáveis   em sua vida cotidiana? 
Chegou a hora de se colocar em primeiro lugar. Evite 
fofocas, se faça de estátua e não entre em intrigas. 

Os investimentos que você fez há algum tempo agora estão 
finalmente trazendo algum retorno. Embora esse dinheiro 
extra o ajude a sair de uma situação difícil esta semana, é 
importante considerar como evitar uma problemas no futuro. 

Horóscopo nascido em 27 de setembro
Os nascidos a 27 de Setembro são do signo de Libra, com a personalidade Libra e Áries. São alta-
mente sociáveis, simpáticos e possuem espírito diplomático. Gostam de viajar, passear e se divertir. 
Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia cabalística é o 34, formado de 3, Júpiter e 
de 4, Urano. A soma dá o 7, de Netuno, que os leva a ser intuitivos ou a ter outros dons para normais 
valiosos. Dá solidariedade, embora cause timidez e um comportamento cheio de segredos.

Taróloga faz previsões para o fim de setembro
Grandes novidades estão reser-

vadas para os librianos neste fim de 
mês. O Sol finalmente está ilumi-
nando o signo de Libra. A taróloga e 
cartomante Maria do Sol conta que 
vai ser um final de mês com ótimas 
oportunidades no trabalho, mas o 
amor reserva surpresas indesejáveis. 
“As pessoas de libra, signo regido por 
Vênus, costumam ser muito gentis, 
compreensivas, tolerantes e educa-
das, mas sofrem, muitas vezes, por 
tentarem agradar a todos”, explica.

Maria apresenta algumas dicas de 
pedras, amuletos, banhos e números 
relacionados ao signo de libra que 
podem aumentar o bom momento no 

trabalho. Além de ajudar a amenizar a 
delicada situação na vida amorosa que 
vai ser enfrentada neste mês.

Amor: tenha paciência: “Esse é um 
momento de tentar se conectar con-
sigo mesmo. Nada de embarcar em 
relacionamentos inesperados, vá com 
calma para evitar frustrações e arre-
pendimentos. Pense bem se você quer 
mesmo viver um relacionamento agora 
ou se essa pessoa realmente gosta de 
você e te valoriza de verdade.”

Trabalho: boas oportunidades. 
“Setembro está cheio de novas 
chances na área profissional, espe-
cialmente a partir do dia 22, quando 
o sol está iluminando o signo. As 

relações no ambiente de trabalho são 
bem positivas, novos projetos podem 
surgir e movimentar a vida. Aposte 
nessas oportunidades e encare sem 
medo e com otimismo.”

Número da Sorte: o número 8, que 
caracteriza os librianos, pode ser uma 
boa opção na hora de tentar a sorte 
e atrair ganhos financeiros. Ele repre-
senta na numerologia a vitória e a 
prosperidade, além de estar relacio-
nado com pessoas de sucesso mate-
rial, são responsáveis e que buscam 
sempre o equilíbrio.

Carta do Tarot: no Tarot a carta do 
signo de libra é a justiça. O que justi-
fica uma característica muito presente 

na vida dos librianos. Eles estão sem-
pre buscando agir de maneira correta 
e avaliando todas as possibilidades. 
Porém, esse instinto mais imparcial 
acaba trazendo muita indecisão.

Pedras e Amuletos: uma opção para 
quem precisa de mais energia posi-
tiva é o uso de pedras de quartzo. Elas 
são normalmente usadas para afastar 
pensamentos tristes e vibrações nega-
tivas. Dessa forma, Maria do Sol reco-
menda o uso de citrino e jade rosa. “A 
pedra citrino ajuda a eliminar o medo 
e a insegurança. O quartzo rosa jade é 
uma ótima opção para aliviar o estresse 
e acalmar a mente”, explica.

Fonte: Assessoria
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3/btu — god — mor. 4/dear. 5/petit. 6/ditame. 8/copaíbas. 9/versalhes. 14/cinturão de fogo.
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“Renda-se, como eu me rendi. Mergu-
lhe no que você não conhece como eu 

mergulhei. Não se preocupe em entender, 
viver ultrapassa qualquer entendimento”.

Clarice Lispector

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

FAKE
O canal do Youtube do jornalista 
Alexandre Garcia lidera uma lista 

feita pelo Google com os vídeos que 
mais lucraram com notícias falsas 

durante a pandemia.  De acordo com 
O Globo, ele ganhou quase R$ 70 

mil por audiência e publicidade com 
o conteúdo divulgado na plataforma. 
Ainda segundo o jornal, Garcia teve 
126 vídeos tirados do ar — por ele 

próprio ou pela rede social.

O Onix Plus 2022 já recebeu 
muitos reconhecimentos, 

agora só falta o seu!

Conectividade é uma realidade no Onix Plus, o único da 
categoria com a exclusiva tecnologia Wi-Fi nativo, além de 

carregador sem fio e Easy Park, E para deixar sua experiência 
ainda mais conectada, dentro dele você conta também com 
a Projeção sem Fio, uma novidade que permite abandonar 

os cabos na hora de conectar o seu smartphone à tela de 8” 
do MyLink de nova geração. Se para você dirigir é sinônimo 

de liberdade, então o seu próximo carro deve ser o Che-
vrolet Onix Plus.  Conte com o modelo mais conectado da 

categoria para abandonar 
de vez os cabos e ter uma 
experiência totalmente 

inovadora ao volante. Com 
ele, é mais fácil curtir o 
dia a dia e deixar a vida 

dos seus passageiros mais 
prática e divertida.

Venha fazer 
um test drive!
Uvel, o melhor 

lugar para comprar o 
seu carro!

Surpreendente por todos os ângulos. 
Faça uma viagem 360º pelo Onix Plus e 
fique impressionado com o seu design 
interior atraente, com o painel requin-
tado em dois tons e bancos sofisticados 

ainda mais confortáveis.

A inovação estará sempre a bordo. Esti-
lo sofisticado, design exterior elegante, 

grade frontal com detalhe cromado, 
volante com revestimento premium e 

rodas de liga leve aro 16”, ele vai mudar 
tudo o que você pensava sobre carros.

*** O Onix Plus está ainda mais com-
pleto. Pelo painel você pode controlar 

diversas funções como dar partida sem a 
chave com o sistema Easy Entry, estacio-
nar usando o Easy Park e ainda carregar 
o seu celular com a tecnologia wireless.

Exclusiva tecnologia Wi-Fi. A vida é 
online! E a bordo do Onix Plus, você e a 
sua família viajarão sempre conectados, 
com Wi-Fi no smartphone, tablet ou no-
tebook. Acesse o Meu.Chevrolet e ative 

os seus dados para experimentar:

DIVULGAÇÃO
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