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Câmara aprova por unanimidade a
criação do Programa Bolsa Atleta

SÓ ATLETAS COM ÓTIMOS RESULTADOS TERÃO ACESSO

Vereadores de Umuarama aprovaram ontem um projeto de lei que cria o Programa de Incentivo Bolsa Atleta e Bolsa Técnico. A proposta autoriza 
o município abrir crédito especial para apoio aos atletas da cidade. O objetivo é destinar incentivo financeiro para atletas e técnicos, apoiando e 
incentivando profissionais que se destacam em suas modalidades esportivas em nível local, regional, estadual, nacional e também internacional. l 7
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Contrabando
Policiais militares do Grupo Rotam de Umuarama 

seguiam pela PR-323 para uma operação que 
aconteceria em Iporã, mas pararam no meio do caminho 

quando notaram estes dois veículos seguindo em alta 
velocidade por uma estrada rural às margens da pista. 
Ao realizarem a abordagem, os policiais constataram 

que os veículos estavam preparados para serem usados 
no contrabando. Tanto o Tiguan, que possuía alerta de 

roubo em São José dos Pinhais, quanto o GM/Captiva, já 
estavam sem os bancos dos passageiros e tinham rádios 

amadores e lançador de fumaça instalados.

Os municípios podem 
contratar a prestação de 
serviços de presidiários 
por convênio com a 
Secretaria de Segurança 
do Paraná. Já é possível 
a inclusão da exigência, 
em editais de licitação, 
pela a contratação de 
serviços e de obras, 
com percentual mínimo 
de mão de obra oriunda 
do sistema prisional.
l 3
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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 +0,89% 27,14 
Vale ON +1,43% 78,80 
ItauUnibanco PN +2,61% 29,05 
Bradesco PN +3,01% 20,87 
BRF ON +7,00% 26,28 
Marfrig ON +7,15% 24,28

IBOVESPA: +0,27% 113.583 pontos

Iene 110,97
Libra est. 0,73
Euro 0,85
Peso arg. 98,67

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,7% 5,3780 5,3790 +4,0%

PTAX  (BC) +0,1% 5,3472 5,3478 +4,0%

PARALELO +0,9% 5,2600 5,6500 +4,6%

TURISMO +0,9% 5,2600 5,6300 +4,6%

EURO 0,0% 6,2562 6,2591 +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 27/09

Iene R$ 0,0482
Libra est. R$ 7,33
Peso arg. R$ 0,054
R$1: 1.284,85 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 27/09 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 1.287,50 2,50 -2,7%
FARELO out/21 337,30 1,20 -3,7%
MILHO dez/21 539,50 12,75 -2,6%
TRIGO dez/21 722,25 -1,50 -1,4%

SOJA 159,69 -0,1% 1,7% 159,00
MILHO 86,96 0,1% -2,2% 87,00
TRIGO 89,36 0,2% 0,8% 91,00
BOI GORDO 301,43 0,1% -2,4% 300,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 27/09 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 27/09 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 27/09 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 168,00 0,6% 2,8%
SOJA Paranaguá 174,00 0,6% 1,8%
MILHO Cascavel 95,00 -1,0% -3,1%

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

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Terça

37 24

Terça

31 16 26 15

QuartaQuarta

Nublado Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

h
h

h
h
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24
h

38h

Crescente
20/10- 11h57

Minguante
28/9 - 22h58

Nova
6/10 - 08h05

Cheia
20/9 -20h54

Sol

PREVISÃO DO TEMPO

Nublado
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Loterias
Megasena

01 04 06 07 08 09 10 11 
13 15 17 18 19 20 23

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 28/9/2021 concurso: 2412Megasena

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 ♥

04 00 05 02 00 08 03

Super Sete concurso: 149C 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

38.212
52.377
31.955
13.989
25.054

10 11 22 31 32 50 75
CORINTHIANS/SP

02 03 21 36 77

AGOSTO

07 08 09 17 19 28 29

concurso: 5668

09 16 34 36 49 60

Sol

CRESCENTE
13/10 - 00h27

CHEIA
20/09 - 20h54

MINGUANTE
28/09 - 22h58

NOVA
06/10- 08h05

Paranaguá
max 24
min 18

max 37
min 24

Cascavel
max 35
min 22

Foz do Iguaçu
max 33
min 21

max 35
min 19

Curitiba
max 31
min 16

FASES 
DA LUA

Sol

Quarta 29/9/2021
Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Quinta 30/9/2021

concurso:2333

Alzheimer aumenta o 
risco de covid-19 grave

Pesquisadores brasileiros 
identificaram que o Alzhei-
mer é um fator de risco para 
quem contrai a covid-19, inde-
pendentemente da idade. O 
estudo foi publicado na revista 
Alzheimer’s & Dementia, perió-
dico da associação que pes-
quisa a doença e que tem sede 
em Chicago (EUA). Foram usa-
dos dados do sistema de saúde 
britânico, reunindo informa-
ções de 12.863 pessoas maio-
res de 65 anos.

O trabalho mostrou que 
quando um paciente era 
internado e já tinha Alzhei-
mer, o risco de desenvolver 
um quadro mais grave por 
conta do vírus da covid-19, 
o Sars-CoV-2, foi três vezes 
maior na comparação com 
quem não tinha a doença. No 
caso de pacientes com mais 
de 80 anos, o risco é seis vezes 
maior. A doença não aumen-
tou o risco de internações ao 

ser comparado com outras 
comorbidades.

“Os pacientes interna-
dos infectados por covid-
19, se tiverem um quadro de 
Alzheimer, é um fator signi-
ficativamente agravante de 
internação”, aponta Sérgio 
Verjovski, doutor em biofí-
sica e liderança científica 
do Laboratório de Parasito-
logia do Instituto Butantan. 
O estudo também envolveu 
pesquisadores da Universi-
dade de São Paulo (USP) e 
da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).

Os dados dos participantes 
foram divididos em três gru-
pos: 66 a 74 anos (6.182 pes-
soas), 75 a 79 anos (4.867 pes-
soas) e acima de 80 anos (1.814 
pessoas). Dessa amostragem 
inicial, 1.167 pessoas estavam 
com covid-19. Verjovski explica 
que o banco inglês foi usado 
por ter o histórico de mais de 

10 anos dos pacientes, além 
disso possui o sequencia-
mento genômico da maior 
parte dos indivíduos.

ATENÇÃO RÁPIDA
O pesquisador destaca 

que essa descoberta revela 
a importância de uma aten-
ção rápida a esses pacien-
tes, considerando as chan-
ces de agravamento. “Tudo 
isso aponta para o fato de 
que esses pacientes necessi-
tam de uma intervenção mais 

imediata. Pacientes com 65 a 
70 anos tinham risco aumen-
tado em quase quatro vezes 
de terem complicações e irem 
a óbito”, exemplificou.

Algumas hipóteses podem 
explicar essa relação e Ver-
jovski destaca que estudos 
ainda estão sendo feitos. Con-
tudo, um dos mecanismos pos-
síveis é que quando o SARS-
-CoV-2 infecta o organismo, o 
corpo responde com um pro-
cesso inflamatório para com-
bater o vírus.

Covid-19: Pfizer inicia estudo 
com medicamento para prevenção 

A Pfizer informou, nessa 
segunda-feira (27), que deu 
início a um estudo de fase 
intermediário a final para 
avaliar a eficácia e segu-
rança de um medicamento 

antiviral oral, destinado à 
prevenção da covid-19.

O PF-07321332 será tes-
tado em até 2.660 voluntários 
saudáveis, com 18 anos ou 
mais, e que vivem na mesma 

FATORES GENÉTICOS
Verjovski disse que o grupo 

busca agora relações entre os 
fatores genéticos de propensão 
da doença de Alzheimer e o agra-
vamento da covid-19. “A gente 
agora está tentando associar os 
dados clínicos com os dados de 
variantes genéticas envolvidas 
com Alzheimer para ver se aponta, 
entre os genes causadores Alzhei-
mer, algum que aumenta tam-
bém nitidamente a gravidade da 
covid e que pode apontar para um 
mecanismo genético.”

casa que paciente sintomá-
tico da covid-19. Os cientis-
tas vão avaliar se o fármaco 
é capaz de prevenir a infec-
ção entre as pessoas expos-
tas ao vírus Sars-CoV-2.

Lotofácil

Alep promove audiência pública
sobre “Cannabis Medicinal no SUS”

Debater que seja assegu-
rado no SUS o acesso à can-
nabis medicinal aos pacien-
tes no Paraná, como propõe 
o projeto de lei 962/2019, é o 
objetivo da audiência pública 
que acontece hoje (terça-feira, 
28), a partir das 9 horas, de 
forma remota, na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep). 
O debate é promovido pela 
Comissão de Saúde Pública 
da Assembleia.

O projeto de lei, de auto-
ria do deputado estadual 
Goura (PDT), já foi aprovado 
na Comissão de Constituição 

e Justiça (CCJ) e está em dis-
cussão na Comissão de Saúde 
e deve ir a plenário após a 
sua aprovação.

“Este é um tema impor-
tante que temos na pauta da 
Comissão e essa audiência é 
uma oportunidade de deba-
ter esse tema”, diz Dr. Batista 
(DEM), presidente da Comissão 
de Saúde Pública.

“É urgente que o acesso 
à cannabis medicinal seja 
democratizado. Esta planta 
tem se mostrado um remédio 
fundamental no tratamento 
de uma série de doenças e 

transtornos, levando mais 
qualidade de vida não só a 
pacientes, mas a todos seus 
familiares”, afirma Goura.

Na audiência pública, esta-
rão presentes parlamentares, 
profissionais da área da saúde, 
do governo, de universida-
des, do direito, do Ministério 
Público e Defensoria Pública, 
além de pacientes e familiares.

A transmissão da audiência 
pública “Cannabis Medicinal 
no SUS” será transmitida 
pela TV Assembleia, site e 
redes sociais da Assembleia 
Legislativa.

“É urgente que o acesso à cannabis medicinal seja democratizado. É um remédio fundamental no tratamento de uma série de doenças e 
transtornos”, explicou Goura

DÁLIE FELBERG/ALEP
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Municípios podem realizar 
convênios com o Estado e 
contratar serviços de presos

Os municípios podem con-
tratar a prestação de serviços 
de presidiários por meio de 
convênio com a Secretaria de 
Estado da Segurança Pública 
do Paraná. O ajuste deve 
detalhar adequadamente 
o limite de apenados a ser 
contratado, em observância 
a um artigo Lei de Execução 
Penal, além das condições 
de execução do objeto e das 
obrigações de cada parte, 
seguindo as Leis de Licitações 
e Contratos federal e estadual.

Também é possível que o 
município inclua a exigência, 
em editais de licitação para a 
contratação de serviços e de 
obras, de que as empresas 
contratadas utilizem um per-
centual mínimo de sua mão de 
obra oriundo ou egresso do sis-
tema prisional, na forma a ser 
estabelecida em regulamento 
próprio do ente contratante.

Caso o poder público opte 
pela formalização de convênio, 
os repasses realizados serão 
caracterizados como transfe-
rências voluntárias. O muni-
cípio concedente e o Estado, 
tomador dos recursos, são 
obrigados a prestar contas 
dos repasses ao TCE-PR por 
meio do Sistema Integrado de 
Transferências (SIT).

INSTRUÇÃO DO PROCESSO
Em seus pareceres, as asses-

sorias jurídica e contábil da 

Orientações
A Coordenadoria de Gestão Municipal (CGM) do TCE-PR afirmou 
que a formalização do convênio é possível. Mas orientou que as 
entidades públicas envolvidas no ajuste devem definir claramen-
te quem deve ser concedente e quem deve ser tomador dos re-
cursos, para evitar a ocorrência de triangulação. Também salien-
tou que a entidade responsável pela transferência dos recursos 
deve exercer rigoroso controle e fiscalização da parceria. A CGM 
lembrou que, por tratar-se de convênio, devem ser respeitadas 

as disposições legais e acrescentou que, por envolver apenados, 
é fundamental que sejam observadas as formalidades exigidas 

pela Lei de Execução Penal. O Ministério Público de Contas 
(MPC-PR) concordou com o posicionamento da unidade técnica 
quanto à possibilidade de realização de convênio, que deve ser 

submetido à fiscalização do TCE-PR.

Questionário do Tribunal de Contas
deve ser respondido até 1º de outubro

O Tribunal de Contas do 
Estado alerta que as 399 prefei-
turas paranaenses têm até o dia 
1º de outubro (sexta-feira) para 
responderem ao questionário 
relativo à aferição do Índice de 
Transparência da Administração 
Pública (ITP). O formulário foi 
encaminhado a todos os muni-
cípios em 24 de agosto por 
meio do Canal de Comunicação 
(Caco) do TCE-PR, acompa-
nhado de ofício explicativo assi-
nado pelo presidente da Corte, 
conselheiro Fabio Camargo.

A medição, que em 2021 
chega a sua terceira edição, 
objetiva verificar a conformi-
dade legal e a qualidade dos 

portais da transparência muni-
cipais, com base em cinco 
dimensões: transparência 
administrativa, transparência 
financeira, transparência pas-
siva, boas práticas e usabilidade. 
O ITP foi desenvolvido pelo pró-
prio corpo técnico do órgão de 
controle em 2018.

Como o prazo não será 
prorrogado, as prefeituras que 
não responderem ao formulá-
rio até a data prevista ficarão 
com nota zero no ranking do 
levantamento. A recomenda-
ção do TCE é que o questioná-
rio seja preenchido por servi-
dor capacitado e responsável 
pelas informações publicadas 

nos portais oficial e da trans-
parência do município. Este 
deve priorizar a realização 
dos ajustes necessários nos 
sites até a referida data, evi-
tando responder às questões 
de forma apressada.

Ao contrário dos anos ante-
riores, desta vez a metodologia 
empregada replicará aquela 
utilizada com sucesso no ITP 
– Vacinação, estudo realizado 
recentemente pelo Tribunal 
para aferir a transparência do 
Estado e dos municípios do 
Paraná na divulgação de infor-
mações relativas ao processo 
de imunização da população 
contra a Covid-19.

Prefeitura de Londrina (que for-
mulou questionamento sobre 
a possibilidade de formaliza-
ção de parceria para operacio-
nalizar o trabalho de apenados 
ao município) defenderam que 
a atividade laboral de presos 
no serviço público deve ser 

regulada por convênio a ser cele-
brado entre o Estado do Paraná, 
por intermédio da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública, e 
o município. Além disso, frisa-
ram que a parceria deve sub-
meter às disposições da Lei nº 
8.666/93 e às normas do TCE-PR.

DETENTO do sistema penitenciário do Paraná trabalha na fabricação de canecas, na Pe-
nitenciária Central do Estado, em Piraquara (RMC)

GILSON ABREU/AEN

Lei de Improbidade
Acontece hoje (28), às 9 horas, na 
CCJ, do Senado, audiência pública 
solicitada pelo senador Alvaro 
Dias (Podemos-PR) para debater 
o projeto de revisão da Lei de 
Improbidade Administrativa. O líder 
do partido solicitou recebeu apelos 
de entidades da sociedade civil, 
que demonstraram preocupação 
com o risco de que as mudanças previstas na Lei resultem no 
aumento dos índices de impunidade, dos casos de corrupção 
e de dilapidação do patrimônio público. Para participação na 
audiência, Dias convidou o ministro do STJ, Antonio Herman 
Benjamin; o Dr. Roberto Livianu, Procurador de Justiça no MP-
SP e Presidente do Instituto Não Aceito Corrupção (INAC); e o 
economista Manoel Galdino, Doutor em Ciência Política pela 
USP e Diretor-Executivo da organização Transparência Brasil.

Aperfeiçoamento
Ao solicitar a audiência 
pública, Alvaro Dias explicou 
que o projeto original de 
modificação na Lei de 
Improbidade, do deputado 
Roberto Lucena, tinha o 
propósito de aperfeiçoar 
a legislação e avançar no 
combate à impunidade. 
Entretanto, na tramitação 
do projeto na Câmara, a 
proposição absorveu diversas 
mudanças. Para Dias, as 
alterações podem levar ao 
retrocesso. “Na Câmara, as 
alterações feitas no texto 
fizeram com que o projeto, 
ao invés de modernizar a 
legislação no combate à 
impunidade, a flexibilizou de 
tal modo que a impunidade 
passará ser a vitoriosa, se o 
projeto for aprovado”.

Fusão partidária
ACM Neto, afirmou que futuro secretário-geral do 
partido que sairá da fusão entre PSL e DEM, não criará 
“constrangimentos” a filiados e diretórios que decidam 
apoiar o presidente Jair Bolsonaro. O presidente do DEM 
repete declaração que costuma dar publicamente, de que o 
Democratas não integra a base de sustentação do presidente 
no Congresso Nacional. Embora oficialmente não faça parte 
do bloco que dá sustentação ao presidente, o partido tem 
dois ministros no governo (Onyx Lorenzoni e Tereza Cristina), 
além da maioria das bancadas na Câmara e no Senado 
alinhada ao Palácio do Planalto. Um dos objetivos da fusão 
partidária é criar uma das maiores legendas da atualidade e 
lançar candidato próprio na corrida presidencial de 2022.

Fila da privatização
O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu ontem (27) que 
a Petrobras e o Banco do Brasil entrem na fila de privatizações 
dos próximos anos. Guedes deu a declaração ao participar por 
videoconferência do encontro “O Brasil Quer Mais”, organizado 
pela International Chamber of Commerce (ICC). “Um plano 
para os próximos dez anos é continuar com as privatizações. 
Petrobras, Banco do Brasil, todo mundo entrando na fila, sendo 
vendido e sendo transformado em dividendos sociais”, afirmou 
o ministro da Economia, que tem defendido as privatizações 
para que o governo use os recursos num fundo contra a miséria. 
Para Guedes, o processo de privatização não está acelerado no 
governo Bolsonaro, mas destacou que em dois anos e meio foram 
privatizados o equivalente a R$ 240 bilhões e lembrou, ainda, 
a intenção do governo de privatizar a Eletrobrás e os Correios. 
“Quem dá o ‘timing’ é a política”, acrescentou.

Dolo
Uma das principais mudanças 
previstas nesse projeto de 
revisão da Lei de Improbidade 
Administrativa é a punição 
apenas para agentes 
públicos que agirem com 
dolo, ou seja, com intenção 
de lesar a administração 
pública. De acordo com a 
proposta, que é relatada 
pelo senador Weverton, o 
agente público será punido 
se agir com intenção de 
cometer crime, não bastando 
a voluntariedade do agente. 
Pelo projeto, o mero exercício 
da função ou desempenho 
de competências públicas ou 
a interpretação da lei sem 
comprovação de ato doloso 
com fim ilícito também 
afastariam a responsabilidade 
do autor.

DIVULGAÇÃO
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Começam discussões
para a construção de
ponte entre PR e MS

Itaipu Binacional
A Socipar também vem articulando apoio para a construção da 

ponte com a Itaipu Binacional. A proposta de elaboração do estudo 
de viabilidade da nova ponte sobre o Rio Paraná foi apresentada à 
diretoria da Itaipu Binacional há cerca de três meses. O diretor-ge-
ral brasileiro da Itaipu, general João Francisco Ferreira, afirmou no 

encontro que iria submeter o pedido a estudos.

Audiência na Alep será com
data do leilão do 5G definida

A Anatel anunciou na 
quinta (23), a aprovação do 
edital que confirma para o dia 
4 de novembro o leilão que 
definirá as empresas que vão 
operar a tecnologia de inter-
net 5G no país. A Assembleia 
Legislativa do Paraná participa 

ativamente do debate com 
uma audiência pública, às 14 
horas de amanhã (29), onde 
haverá o esclarecimento 
sobre o papel das câmaras de 
vereadores e prefeituras na 
implantação da quinta geração 
nos municípios paranaenses. 

A audiência denominada “A 
Implantação da Tecnologia 5G 
no Estado do Paraná” está mar-
cada para amanhã (quarta-feira, 
29) às 14h, por videoconferên-
cia (Zoom), com transmissão ao 
vivo pela TV Assembleia, site e 
redes sociais do Legislativo.

O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) se reuniu na 
manhã de ontem (segunda-
-feira, 27), em Curitiba, com 
representantes da Socipar 
(Sociedade Civil Organizada do 
Paraná) que pede apoio para a 
construção de uma nova ponte 
entre o Paraná e Mato Grosso 
do Sul, ligando os municípios 
de São Pedro do Paraná (PR) e 
Porto São João (MS).

Romanelli defendeu a 
importância da obra para criar 
um eixo de desenvolvimento 
regional e local. O deputado 
destacou que além de encurtar 
as viagens em mais de 130 qui-
lômetros, a nova ponte trará 
benefícios diretos aos municí-
pios da região.

“Paraná e Mato Grosso 
do Sul são dois grandes pro-
dutores rurais que compar-
tilham as mesmas estradas 
para escoamento da produ-
ção com destino ao Porto de 

REPRESENTANTES da Socipar se reuniram com deputados estaduais e pediram apoio para a construção de nova ponte entre os dois estados

CLEVERSON LIMA/ALEP

Paranaguá. A construção da 
ponte vai alavancar o desen-
volvimento regional e incenti-
var outros investimentos locais 
em turismo e hotelaria”, avalia.

ESTUDO
A comitiva também se 

reuniu com o presidente da 
Assembleia, deputado Ademar 
Traiano (PSDB). Romanelli 
explica que, inicialmente, a 
proposta é viabilizar um EVTEA 
(Estudo de Viabilidade Técnica, 
Econômica e Ambiental) para 
identificar os impactos da obra 
no desenvolvimento regional.

O presidente da Socipar, 
Demerval Silvestre, disse que 

a nova ponte faz parte de um 
projeto ainda mais amplo, 
que inclui a duplicação da 
BR-376, conhecida como 
a Rodovia do Agronegócio 
Brasileiro, pela grande quan-
tidade de caminhões que 
transportam a safra sul-ma-
to-grossense, passando pelo 
Paraná a caminho do Porto 
do Paranaguá.

A estimativa de custo da 
obra é de cerca de R$ 350 
milhões. Também participa-
ram da reunião o diretor da 
Faep (Federação da Agricultura 
do Paraná) e da Socipar, Ivo 
Pierin e Marcos Henrique 
Rodrigues, da Unespar.

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

Teste negativo
O presidente Jair Bolsonaro 
recebeu, ainda no domingo 
(26), o resultado negativo de 
exame para Covid. Bolsonaro 
estava em quarentena desde 
terça-feira passada, por orien-
tação da Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria), após o ministro Marcelo 
Queiroga (Saúde) ter confir-
mado infecção. O resultado 
do exame foi confirmado por 
um auxiliar do presidente.

Crédito Rural
O Deputado Federal Sérgio 
Souza (MDB) e Presidente da 
Frente Parlamentar da Agro-
pecuária foi designado relator 
do PL 4720/2016, que altera 
a atual fonte de recursos 
da Subvenção ao Prêmio do 
Seguro Rural para a conta Ope-
rações de Crédito Rural (OOC). 
O seguro rural é um impor-
tante mecanismo de política 
agrícola, que permite aprimo-
rar e proteger a atividade agro-
pecuária por meio da preven-
ção e da redução dos riscos. 
Atualmente, a fonte desse 
seguro vem do orçamento 
do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.

Saúde da mulher
O prefeito de Guarapuava, 
Celso Góes (Cidadania), san-
cionou a Lei 3194/2021que 
estabelece o fornecimento 
gratuito de absorvente íntimo 
higiênico às mulheres de 
baixa renda ou em vulnera-
bilidade social, tornando-a 
uma Política Municipal de 
Combate e Erradicação 
da Pobreza Menstrual, e a 
democratização do acesso 
às informações e serviços 
de saúde em Guarapuava. 
‘Guarapuava têm diver-
sos programas que são 

referência no atendimento às 
necessidades das mulheres, 
principalmente daquelas que 
não tem acesso ao mínimo 
para manter a saúde e a 
higiene. Tenho a convicção de 
que, com o apoio do poder 
público, a vidas de muitas 
mulheres serão transforma-
das”, afirma o prefeito.

Projeto inteligente
O ministro da Ciência, Tec-
nologia e Inovações (MCTI), 
Marcos Pontes, esteve em 
Londrina nesta segunda-feira, 
27, para o lançamento da 
primeira etapa do projeto da 
rua inteligente, no Museu de 
Arte de Londrina. O projeto 
é resultado de uma parceria 
entre a prefeitura de Lon-
drina, a ABDI (Agência Bra-
sileira de Desenvolvimento 
Industrial) e o PTI (Parque 
Tecnológico de Itaipu). A 
rua Sergipe, será o primeiro 
espaço no Brasil a refecer o 
programa, que vai atuar nas 
áreas: tecnologias de cida-
des inteligentes, de transfor-
mação digital dos negócios e 
de segurança cibernética.

Vagas 
remanescentes
A Unioeste lançou o edital do 
Processo Seletivo das Vagas 
Remanescentes (Provare) para 
ingresso de alunos nos cursos 
de graduação da instituição, 
na modalidade presencial, 
para o ano letivo de 2021. As 
inscrições são gratuitas, de 27 
de setembro a 13 de outu-
bro, exclusivamente em www.
unioeste.br/provare. A divulga-
ção da classificação ocorrerá 
no dia 18 de outubro, e o 
resultado da análise documen-
tal, no dia 22. O início do ano 
letivo está previsto para o dia 
3 de novembro.

Bolsonaro no PR
O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-
PR), confirmou por meio das redes sociais que a presença 

do presidente Jair Bolsonaro na inauguração da ampliação do 
aeroporto de Maringá está “confirmadíssima” após ele testar 
negativo para a Covid-19. De acordo com Barros, serão inves-
tidos R$ 110 milhões entre obras e equipamentos. “Maringá 
logo será um hub de cargas aéreas”, previu o parlamentar.

Barros (PP) 
confirmou a 
presença do 
presidente Jair 
Bolsonaro na 
inauguração da 
ampliação do 
aeroporto de 
Maringá
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Lei exige cadastro
que coíbe comércio
ilegal de fios de cobre

Quase 100 mil ocorrências 
de furtos e roubos de fios de 
cobre foram registradas no 
Brasil entre 2019 e 2020. Isso 
equivale a uma extensão de 
4,6 mil quilômetros de fios. 
Para se ter uma ideia do que 
isso representa, essa distância 
é maior do que a dos extremos 
do país, do Oiapoque ao Chuí, 
que é de 4,2 mil quilômetros. 
Os dados são da Federação 
Nacional de Instalação e 
Manutenção de Infraestrutura 
de Redes de Telecomunicações 
e de Informática (Feninfra), que 
apontaram ainda uma alta de 
34% ano passado em relação 
a 2019. O problema afetou 6,7 
milhões de usuários pelo país e 
os crimes representaram uma 
perda de aproximadamente R$ 
1 bilhão de reais em 2020 para 
as empresas do setor.

No Paraná, um levanta-
mento da Secretaria Estadual 
de Segurança Pública mostra 
que, entre janeiro e maio de 
2021 foram 4.544 ocorrências 
de furtos de fios elétricos no 
estado, sendo 227 casos só 
em Cascavel, que está entre 
os municípios que lideram 
os casos desse tipo de caso. 
Além dos furtos em obras, 
também têm se tonado alvos 
frequentes dos ladrões as 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs), os Centros Municipais 
de Educação Infantil (CMEIs) 

Rastreamento
O Cadastro de Fornecedores deverá conter a assinatura de um ter-
mo de responsabilidade, o nome completo, o endereço, número de 
documento de identificação de todos os fornecedores e a individu-
alização das aquisições com a datação e pesagem em quilogramas 
de todas as compras efetuadas por fornecedor e este, por tipo de 
material. Ainda de acordo com a legislação, as concessionárias ou 

permissionárias e os órgãos públicos de segurança pública deverão 
contar com canais de comunicação para dar suporte técnico e assis-

tência para a investigação de casos suspeitos.  
O que se tornou comum entre os criminosos é que na maioria dos 
casos, depois do furto, eles queimam os cabos de luz, internet ou 

outros tipos para tirar o revestimento e deixar apenas o metal, cada 
vez mais valorizado pelo alto custo de mercado.

Além do prejuízo para as vítimas, a prática oferece um alto risco 
para quem furta. Já houve casos de ladrões que morreram enquan-

to tentavam furtar cabos de energia.

Projetos federais
Desde 2016, tramitam na Câmara dos Deputados, em Brasília, os 

projetos de lei de nº 5.845 e 5.846. O primeiro prevê uma mudan-
ça nas leis dos crimes de furto e roubo, que já estão tipificados no 
Código Penal brasileiro, estipulando uma pena de três a oito anos 

de prisão para casos envolvendo cabos de cobre e equipamentos de 
telecomunicações. Já o segundo PL estabelece sanção penal para 
qualquer atividade exercida com a utilização de equipamentos e 
cabos obtidos por meio criminoso, inibindo, assim, a receptação.

e outros espaços públicos. 
Apenas em 2021, uma única 
empresa de telefonia do muni-
cípio teve cabos furtados em 
37 pontos diferentes e a quan-
tidade de material variou entre 
100 a 2 mil metros em cada 
ponto. Esse tipo de material é 
de fácil comércio. E, apesar da 
regulamentação, muitas pes-
soas acabam adquirindo o cobre 
sem saber a procedência.

Na Alep foi aprovado um 
projeto de lei em 2011, que se 
transformou na lei estadual 

17.015 no mesmo ano, que criou 
um Cadastro de Fornecedores 
de sucatas metálicas ferrosas e 
não-ferrosas no Estado.

Na prática, todos os comer-
ciantes de materiais de recicla-
gem metálicos em geral, fer-
rosos e não ferrosos, inclusive 
baterias e transformadores, os 
desmontes, os ferros-velhos, 
os recicladores e os sucateiros 
deverão manter um Cadastro 
de Fornecedores de sucatas 
metálicas de suas operações 
comerciais mensais.

LEI de 2011 aprovada na Alep visa garantir a procedência do material metálicos e responsabilizar com prisão receptadores que 
atuam na ilegalidade
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Cunha, o retorno
Eduardo Cunha vai se candi-
datar a deputado federal por 
São Paulo (não sabe ainda 
se pelo MDB) e articula no 
Rio de Janeiro para eleger a 
filha, Daniele, também para a 
Câmara. Ele se mudou para 
um hotel no coração 
de Brasília. 

A volta de Franklin
Lula quer na sua campanha 
à Presidência o fiel escudeiro 
de Comunicação Franklin 
Martins. O veterano jornalista 
desconversa: “Se o Lula for 
candidato, e eu espero que 
seja, claro que vou ajudá-lo”.

Colisão frontal
Ingerência política na trans-
ferência de servidores para 
praças mais vantajosas, farra 
de diárias em hotéis e, pas-
mem, contas mensais de R$ 
2.305,25 de sinal de internet 
para postos de fiscalizações 
(alguns fechados). Esses 
e outros foram os motivos 
alegados pelo servidor de 
carreira F.M.C.S. para pedir 
exoneração da Agência Nacio-
nal de Transportes Terres-
tres, com ‘efeito para dia 7 
de Setembro’.

No pátio 
Ele enviou à direção da 
agência um e-mail com 
18 parágrafos, narrando a 
trajetória e as decepções na 
autarquia. A ANTT informa 
que “os assuntos serão 
tratados internamente e 
medidas administrativas 
serão tomadas”.

Salles avisou
Bolsonaro perdeu a oportu-
nidade de se vacinar para ir 
aos Estados Unidos semana 
passada. Há meses, em reu-
nião ministerial, dias antes 
de sair do cargo, Ricardo Sal-
les (Meio Ambiente) sugeriu 
a ele uma vacina. Irritado, o 
presidente pediu que levan-
tasse a mão quem à mesa 
concordava com Salles. 
Todos ergueram.

Dossiê do desastre
O Tribunal de Contas da União remeteu à CPI da Pandemia 
uma ‘Ficha corrida’ do Ministério da Saúde. Em 43 páginas, 

os erros relatados no combate ao Covid-19 vão de falha 
na comunicação em massa a ausência de planejamento 

na testagem populacional, entre outros tantos pontos que 
devem entrar no relatório final don senador Renan Calheiros 
(MDB-AL). No período analisado, quatro ministros chefiaram 
a pasta – entre eles o hoje contaminado Marcelo Queiroga. A 
péssima conduta da pasta é constatada no ‘Ciclo de Acompa-
nhamento’, sob relatoria do ministro Benjamin Zymler, do TCU. 
Um trecho informa o que governadores, há meses, reclamam: 

“Ausência de ações de comunicação coordenadas com os 
entes federativos para o conhecimento, a compreensão, o 

estímulo e a adesão da população à vacinação”.

Lula e Temer 
Alheio à ala radical do PT que 
taxa o MDB de “golpista”, 
Lula mantém conversas 
com líderes do partido que 
articulou o impeachment de 
Dilma Rousseff. Chegou a 
procurar interlocutores para se 
encontrar com o ex-presidente 
Michel Temer em São Paulo.

Mas..
... Lula recuou, por ora, 
quando Temer atuou como 
bombeiro para apaziguar 
a crise entre o presidente 
Bolsonaro e o STF após o 7 
de setembro. Uma reunião 
entre o petista e Temer pode 
acontecer em outubro.

Da Ficha Limpa..  
Ex-juiz idealizador da Lei da 
Ficha Limpa, Márlon Reis, 
agora advogado, capitaneou a 
ação que fez o Carrefour pagar 
R$ 115 milhões em indeni-
zação pela morte de João 
Alberto, vítima de asfixia por 
seguranças em Porto Alegre. 

..ao combate 
ao racismo 
Márlon impetrou mais duas 
ações em causa coletiva por 
crime de racismo: contra o 
Shopping Pantanal, em Cuiabá 
(cliente foi cercado ao sair de 
loja segurando, sem a caixa, 
sapatos comprados), e contra 
Atakadão Atakarejo de Salva-
dor (dois homens suspeitos de 
roubo executados por trafi-
cantes, entregues por segu-
ranças). Márlon representa 
a Educafro e o Centro Santo 
Dias de Direitos Humanos.

Os trilho$ do Brasil
A MP das Ferrovias editada 
pelo Governo animou o setor 
e o gigante alemão Deutsche 
Bahn, que domina o mercado 
em dezenas de países, acom-
panha com especial atenção. 
Não é por acaso. Prata da 
casa, foi promovido há sema-
nas a CEO Global de Parcerias 
Estratégicas com investidores 
o mineiro Gustavo Gardini, 
radicado em Berlim.
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Câmara aprova por unanimidade a
criação do Programa Bolsa Atleta

Vereadores de Umuarama aprova-
ram ontem (segunda-feira, 27) por una-
nimidade, uma proposição de autoria 
do vereador Ednei do Esporte, que 
institui no município o Programa de 
Incentivo Bolsa Atleta e Bolsa Técnico. 
O objetivo da Lei, em primeiro plano, é 
autorizar a abertura de crédito adicio-
nal especial para que o município passe 
a beneficiar os atletas da cidade.

Segundo Edinei, o Projeto propõe 
a destinação de incentivo financeiro 
aos atletas e técnicos, com o intuito de 
apoiar e incentivar estes cidadãos que 
se destacam dentro de suas modalida-
des esportivas, em nível local, regional, 
estadual, nacional e internacional.

Para que possam ter acesso aos 

Semana começa sem mortes  
por covid e novos 24 casos

De acordo com o Boletim Covid, 
emitido diariamente pela Secretaria de 
Saúde de Umuarama, 24 novos casos 
da doença foram confirmados ontem 
(segunda-feira, 27), sendo que destes, 
11 são de mulheres que foram infec-
tadas pela doença, 10 homens e três 
crianças, aumentando para 16.529 o 
total de pessoas que tiveram diagnós-
tico positivo para o coronavírus em 
Umuarama. Até ontem (27) havia sido 
registrado também pela Secretaria de 
Saúde, que 14.559 pessoas já estavam 
recuperadas da covid.

Não houve o registro oficial de 
mortes pela doença no último final de 
semana na cidade e o número total de 
óbitos permaneceu em 313, desde o iní-
cio da pandemia – em março de 2020. O 
total de notificações chegou a 40.920, 
sendo que destes, 24.349 casos foram 
descartados. O total de casos positivos 

benefícios do programa, estes atletas 
deverão comprovar, por meio de resul-
tados e de treinamentos, seus méritos 
por sua atuação no contexto esportivo.

A iniciativa tem como propósito, 
ainda, oferecer condições dignas e de 
permanência de crianças, adolescen-
tes, jovens e técnicos na prática espor-
tiva, sendo estes, atletas regulares ou 
paratletas, que muitas vezes acabam 
desistindo doa prática do esporte por 
falta de incentivo.

O vereador autor do projeto endossa 
que programas desta natureza ocorrem em 
diversos municípios brasileiros e da região, 
possibilitando o acesso ao esporte, detec-
tando talentos esportivos além de colabo-
rar com a formação da cidadania.

Conforto Seguro
Em segunda e definitiva discussão, foi aprovado, também por unanimidade, o projeto 
de autoria da vereadora Cris das Frutas, que propõe a criação do Programa Municipal 

“Conforto Seguro”. A iniciativa visa à distribuição de kits com absorvente higiênico íntimo a 
mulheres de baixa renda ou em condições de vulnerabilidade social. Além dos kits, o texto 

enfatiza a necessidade do desenvolvimento de ações como a realização de seminários, 
cursos e palestras, centrados na orientação sobre o programa, assim como a abordagem 

da necessidade de se utilizar corretamente o absorvente higiênico íntimo.

Outras propostas
No total, foram seis projetos discutidos e votados na mesma sessão ordinária, que 
aprovou, em primeiro turno o projeto de Ednei do Esporte. Estavam em pauta para 
deliberação plenária ontem segunda-feira (27), a proposição assinada por todos os 

parlamentares, que declarada como de utilidade pública a Associação Paranaense dos 
Fibromialgicos – APAFIBRO e teve aprovação unânime em primeiro turno.

VEREADORES discutiram detalhes contidos no texto e aprovaram o projeto que segue para um segundo e defini-
tivo turno de discussão e votação

ALEX MIRANDA

de pessoas que foram colocadas em 
isolamento domiciliar chegou a 1.647, 
com 10 pessoas hospitalizadas. Há 
ainda 42 casos considerados suspei-
tos (com 40 pessoas aguardando em 
isolamento domiciliar pelo resultado 
do exame e mais duas hospitalizadas).
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Polícia Militar fez apreensão
recorde de maconha na região

U m a  g ra n d e  a p re e n -
são de maconha foi rea-
lizada na noite da última 
sexta-feira (24) no municí-
pio de Brasilândia do Sul 
(a cerca de 17 quilômetros 
de Umuarama). A ação se 
estendeu até o dia seguinte, 
quando mais drogas foram 
a p re e n d i d a s  n a  m e s m a 
localidade. No total, foram 
mais de 11 toneladas de 
maconha que foram retira-
das de circulação no último 
final de semana.

De acordo com os poli-
ciais, a primeira apreensão 
aconteceu por volta das 
19h30 da sexta-feira, quando 
as equipes descobriram que 
em uma propriedade rural 
situada dentro dos limites 
do município de Brasilândia 
do Sul, estaria sendo armaze-
nada uma grande quantidade 
de fardos de maconha.

A informação foi repassada 

Segunda apreensão
Depois que os mais de 10 mil quilos de maconha foram encontrados, 
no início da noite da sexta-feira (24), os PMs resolveram retornar até 
o local para averiguar denúncias de que mais entorpecentes estariam 

escondidos naquela propriedade rural. As equipes se organizaram 
novamente e retornaram à Brasilândia do Sul, desta vez com o apoio 
de policiais de Alto Piquiri, que apreenderam mais 276 quilos de ma-
conha. Os tabletes do entorpecente estavam escondidos a cerca de 
70 metros de onde foram encontradas as pouco mais de 10 tonela-

das na noite anterior. Esta segunda ação aconteceu no sábado.

Um incêndio em residência na madrugada do domingo (26) em Ivaté (47 
quilômetros de Umuarama) quase acaba em tragédia. As chamas destruíram 
parte da edícula no imóvel que é de propriedade da ex-prefeita municipal, 
Carmelita Limas Sgaravato e de seu esposo, Dimas Sgaravato, ambos idosos.
De acordo com um parente, o fogo possivelmente começou em uma torneira 
elétrica e rapidamente se alastrou por alguns objetos. “Sorte que havia visita 
na casa dos meus pais e eles perceberam e conseguiram extinguir o fogo. Foi 
um grande susto”, disse a filha. O fogo foi contido rapidamente e não che-
gou a afetar outros cômodos. Apesar dos danos materiais, não houve feridos. 
A Polícia Militar foi acionada e registrou um boletim de ocorrência.

Caçadores presos após abaterem catetos em área de preservação
Dois homens foram presos, 

acusados de caçar animais sil-
vestres em áreas de preserva-
ção permanente, dentro dos 
limites do município de São 
Jorge do Ivaí (130 quilôme-
tros de Umuarama). Com eles 
a Polícia Militar Ambiental 
apreendeu armas, munição e 

cinco catetos abatidos.
As equipes do Batalhão de 

Polícia Ambiental (BPAmb) 
faziam patrulhamento na 
estrada rural Santa Rosa 
quando notaram que um veí-
culo estava estacionado dentro 
de uma área de preservação.

Algumas pessoas foram 

vistas deixando o local em 
uma motocicleta e chegaram 
a retornar para avisar aos ocu-
pantes do carro que a equipe da 
Polícia Militar Ambiental estaria 
se aproximando. Mas não houve 
tempo hábil para a escapada e 
os caçadores foram abordados.

No interior do veículo 

estavam cachorros treina-
dos para caça, armas, facas, 
munições e os animais abati-
dos. Todos os materiais foram 
apreendidos e o caso enca-
minhado para a delegacia de 
Polícia Civil (PC). A ocorrência 
foi registrada no sábado (25).

Segundo os policiais, dois 

cães também foram apreendidos, 
além das quatro espingardas de 
calibre 22, 42 cartuchos deflagra-
dos e quatro intactos, cinco cate-
tos abatidos, 3 facas que foram 
usadas para retirar a pele dos ani-
mais e a pick-up usada para trans-
portar os cães, o material de caça 
e os animais abatidos.

Criminoso bate o carro roubado no
Sonho Meu e foge levando as placas

Na madrugada do último 
domingo (26), uma equipe 
do grupo Rotam da PM recu-
perou um veículo com alerta 
de roubo. Os policiais foram 
verificar uma situação de aci-
dentem onde um carro teria 
colidido contra a cerca de um 
colégio no bairro Sonho Meu. 
O condutor, antes de fugir a 
pé, retirou as placas de iden-
tificação. No local foi checado 
o chassi do veículo e foi cons-
tatado que se tratava de um 
carro roubado. Os policiais 
descobriram inclusive que o 
assalto aconteceu na cidade 
de Mariluz, na quinta-feira (23), 
por volta das 19h30.

Os assaltantes pularam o 
muro da casa e anunciaram o 

à Central de Operações do 
25º Batalhão em Umuarama, 
que por sua vez, informou 
os Policiais Militares de 
Brasilândia do Sul sobre onde 
estariam os entorpecentes. 
Com apoio de equipes de 
Umuarama, foram realizadas 
diligências até que a droga foi 
encontrada. A primeira ação 
terminou com a localização de 
10.770 quilos de maconha. Os 
fardos e tabletes foram encon-
trados em uma clareira aberta, 
no meio da mata, nas proximi-
dades da rodovia PR-486.

Ninguém foi preso naquela 
ocasião, pois não havia 
nenhum traficante cuidando 
da droga na localidade.

Foi necessária a utiliza-
ção de uma pá carregadeira e 
de um caminhão basculante 
para o recolhimento e o trans-
porte da grande quantidade de 
entorpecente apreendida.

Esta foi a primeira grande 

apreensão de drogas após a 
posse do novo comando do 
25º BPM, que agora está sob 
responsabilidade do Tenente-
Coronel Anderson Puglia.

FARDOS de maconha estavam em 
uma clareira aberta no meio da mata 
em propriedade rural situada perto da 
rodovia PR-486

DIVULGAÇÃO

assalto. Um casal foi amarrado 
e mantido refém por cerca de 3 
horas. Os ladrões levaram dois 
aparelhos celulares Iphone, 
entraram nos aplicativos dos 
bancos e fizeram transferên-
cias via PIX no valor de R$ 5 
mil e tomaram de assalto o VW/
Jetta, placas BDA-9B18, que 
foi usado para transportar os 
objetos pilhados na residência 

invadida.
Segundo os levantamentos 

da polícia, foram duas alianças 
de ouro, duas TVs, um video-
game playstation 4, dois fras-
cos de perfume, dois pares de 
tênis e dois litros de whisky. 
Ainda foi levado também uma 
motoneta Honda/Biz, placa 
AKV-2629 e uma bicicleta. 
Apenas o carro foi localizado.

VEÍCULO tomado de assalto foi localizado depois que condutor colidiu contra o cercado 
da escola municipal

DIVULGAÇÃO

OBEMDITO
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VESTIBULAR

UNIPAR
[agora é a sua vez]

Município qualifica profissionais em
técnicas de serviços de supermercado

A Secretaria Municipal de 
Indústria, Comércio e Turismo 
iniciou ontem (segunda-feira, 
27), mais um curso de quali-
ficação profissional gratuito 
para a população, desta vez 
com técnicas de serviços de 
Supermercado, oferecido 
em parceria entre a Agência 
do Trabalhador e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
C o m e r c i a l  ( S e n a c )  e m 
Umuarama. Além da prepara-
ção para o desempenho das 
funções do cargo, a qualifi-
cação busca ainda aprimorar 
as técnicas para o desenvolvi-
mento das atividades opera-
cionais de supermercado.

Segundo o secretário de 
Indústria, Comércio e Turismo, 
Marcelo Adriano, o curso, além 
de preparar o trabalhador para 
desempenhar bem as suas 
funções, abre possibilidades 
de crescimento profissional, 

pois o aluno entra no mer-
cado bem qualificado e com a 
visão ampliada para o futuro 
dentro da empresa.

O curso é bem completo. 
“O conteúdo inclui qualidade 
no atendimento e operação de 
caixa, serviço de atendimento 
em supermercados, máquina 
registradora, teclado, ativida-
des do operador, documenta-
ção de caixa, movimentação 
de valores, medidas, grande-
zas proporcionais, porcenta-
gem, juros e descontos sim-
ples”, acrescentou o gerente 
da Agência do Trabalhador, 
Reginaldo Barros, que abriu o 
curso ao lado do gerente-exe-
cutivo do Senac/Umuarama, 
Tiago Teixeira Titericz.

Os alunos serão orientados 
ainda sobre o novo perfil do 
cliente, o Código de Defesa do 
Consumidor, produtos e servi-
ços, técnicas de reposição de 

mercadorias, tipos de exposi-
ções, departamentalização de 
produtos, reposição de pere-
cíveis, precificação e codifi-
cação de produtos e ainda 
técnicas de empacotamento. 
As aulas acontecem entre os 
dias 27 de setembro a 1º de 
novembro, das 14h às 17h, às 

segundas, quartas e sextas-fei-
ras no Senac (ao lado do Tiro 
de Guerra de Umuarama).

Ao final do curso, os par-
ticipantes vão atualizar os 
seus currículos e entregá-los 
à Agência para serem enca-
minhados aos empregadores, 
que estão à procura de pro-
fissionais qualificados. “Os 

trabalhadores sairão do curso 
praticamente com emprego. 
A expansão do setor super-
mercadista (varejo e ata-
cado) em Umuarama tem 
gerado muitos postos de tra-
balho e as empresas buscam 
empregados com experiência 
ou qualificação”, completou 
Reginaldo Barros.

Vencedores do Programa Campo Limpo

Os autores dos melhores 
trabalhos da etapa regional 
do Programa de Educação 
Ambiental  (PEA) Campo 
Limpo, edição 2021, foram 
premiados ontem (27), no 
Anfiteatro Haruyo Setogutte, 
na Prefeitura de Umuarama, 
com a presença do prefeito 
em exercício Hermes Pimentel, 
da secretária da Educação, 
Mauriza de Lima Menegasso, 
e do gerente operacional da 
Associação dos Distribuidores 
de Insumos e Tecnologia 
Agropecuária (Adita), Waldir 
José Baccarin.

O concurso é realizado 
nacionalmente pela Adita, em 
parceria com os municípios.

Os vencedores foram Renan 

Coelho da Silva (3º), da Escola 
Carlos Gomes (kit escolar). A 
professora Gabriela de Oliveira 
ganhou um mouse sem fio e a 
escola jogos de tabuleiro.

Mateus da Silva Alves (2º), 
da Escola Serra dos Dourados, 
faturou um headphone – 
mesmo prêmio da sua pro-
fessora Edilene Pereira da 
Cruz – já a escola ganhou um 
som portátil; e Yasmin Vitória 
de Oliveira Carvalho (cam-
peã), da Escola Municipal Rui 
Barbosa, ganhou um tablet. 
Sua professora Rosângela de 
Oliveira e a escola receberam 
webcams full.

Já em Redação, Isabela 
Luciano Soares ficou em 
3º (Escola Municipal Carlos 

Gomes) e ganhou um kit 
escolar, enquanto a pro-
fessora Iara Mandotti fatu-
rou um mouse sem fio e a 
escola jogos de tabuleiro; 
Luiz Miguel Negrão (Escola 
Evangélica) ficou em segundo 
e junto com sua professora 
Leila Neves ganhou headpho-
nes enquanto a escola levou 
um som portátil; e muito emo-
cionado ao lado dos pais, Kauã 
de Moraes Matias foi o vence-
dor, pela Escola Municipal 
São Cristóvão, faturando um 
tablet; a professora Sandra da 
Silva Pizaia e a escola ganha-
ram webcams full.

Kauã e Yasmin represen-
tarão Umuarama na edição 
nacional do Campo Limpo.

CADA aluno apresentou um desenho ou uma redação, que foram avaliados por uma comissão que escolheu os três melhores

ASSESSORIA/SECOM

OS alunos serão orientados ainda sobre o novo perfil do cliente, o Código de Defesa do Consumidor, produtos e serviços e diversas técnicas 
aplicadas dentro da profissão

ASSESSORIA/SECOM
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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
SÚMULA DE CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa abaixo torna público que recebeu do IAT – 
Instituto Água e Terra, Renovação de Licença de Operação 
– LO, para o empreendimento a seguir especificado:
EMPRESA: J.P.F. Bombas Injetoras Ltda - ME
CNPJ: 05.869.864/0001-68
ATIVIDADE: Serviços de manutenção e repara-
ção mecânica de veículos automotores
ENDEREÇO: Rua Manoel Ramires, 2914, PQ. Industrial I
MUNICÍPIO: Umuarama – PR

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
DIMENSÃO LOTEAMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ nº 37.082.380/0001-
60, torna público que RECEBEU do IAP, Instituto Ambiental do Paraná 
a LICENÇA PRÉVIA, para a IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO PARQUE 
RIVIERA, no lote “A”, da subd. do lote 25-E e 25/D-1, ambos da sub-
divisão do lote nº 25, da Gleba 12 Jaborandi, do Núcleo Cruzeiro, 
Umuarama-PR.- Validade 08/02/2023.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
DIMENSÃO LOTEAMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ nº 37.082.380/0001-
60, torna público que REQUEREU do IAP, Instituto Ambiental do Paraná 
a LICENÇA DE INSTALAÇÃO, para a IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO 
PARQUE RIVIERA, no lote “A”, da subd. do lote 25-E e 25/D-1, ambos da 
subdivisão do lote nº 25, da Gleba 12 Jaborandi, do Núcleo Cruzeiro, 
Umuarama-PR.

EXTRAVIO DE LAVARÁ 
H E R R E R O  CO M É R C I O  D E 
CONFECÇÕES LTDA  pessoa  jurí-
dica de direitos privados, inscrito no 
CNPJ: 01.096.642/0001-07 estabele-
cida na Avenida Paraná, nº 4269 – 
Zona II, CEP 87501-030 na cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
com cadastro municipal nº 17334, 
comunica para os devidos fins o 
extravio de seu Alvará de Licença 
Municipal, com esta publicação o 
mesmo torna-se sem valor legal 
e comercial.

Matheus Nunes trocou a Seleção
Brasileira pela Seleção Portuguesa

Matheus Nunes, que havia 
sido convocado por Tite para 
defender a Seleção Brasileira 
durante as Eliminatórias da 
Copa do Mundo, optou por 
vestir a camisa de Portugal. O 
meia do Sporting aguarda por 
uma chance com a equipe de 
Fernando Santos para os jogos 
do próximo mês de outubro.

“Conversei com os dois trei-
nadores e após pensar muito 

com a minha família, decidi 
vestir a camisa da seleção 
portuguesa. Serei mais feliz 
aqui. Foi a decisão mais difícil 
que tomei em minha carreira. 
Cheguei em Portugal aos 13 
anos e me sinto português”.

O jovem afirmou que sentiu 
orgulho ao ser chamado para 
a Seleção Brasileira para a dis-
puta dos jogos diante de Chile, 
Argentina e Peru. No entanto, 

Matheus Nunes preferiu não 
se apresentar ao chamado de 
Tite, pois perderia a chance de 
vestir a camisa de Portugal.

Em outubro, Portugal irá 
realizar um amistoso contra 
o Qatar, país sede da próxima 
Copa do Mundo, além de dis-
putar jogos contra Luxemburgo 
e Irlanda visando garantir uma 
vaga no próximo Mundial.

CONVOCADO por Tite, o 
atleta decidiu seguir com a 

Seleção Portuguesa de Futebol

DIVULGAÇÃO

Três atletas de Umu-
arama conquistaram 
bons resultados no 
último final de semana, 
na competição ‘Cor-
rendo pela vida nas 
veias d’água’, que foi 
realizada no município 
de Nova Aurora. O 
time de maratonistas 
umuaramense viajou 
por 120 quilômetros, 
at´´e a região Oeste 

do Estado, para trazer os excelentes resultados. A prova foi de 5 quilô-
metros, com saída da praça dos Pioneiros e participaram da competição 
188 atletas. De Umuarama Anderson Souza, conquistou o 1º lugar na 
categoria 45 a 49 anos, com tempo de 16min16; Gabriel Christian 
(filho de Anderson), ficou em terceiro lugar na categoria 18 a 24 anos, 
com o tempo de 17min05 e Márcio Calgara foi campeão na categoria 
geral com o tempo de 14min46.

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

Seu jeito confiante continua em destaque logo 
cedo. Aposte na diplomacia e no seu charme pes-
soal para persuadir as pessoas, ao invés de se 
impor. Sua habilidade para se comunicar e vender 
suas ideias vem bem a calhar agora!

A terça começa com a Lua destacando seu lado 
mais sonhador, além de reforçar a sua capaci-
dade de comunicação. Aproveite essas habilida-
des em alta para adiantar as coisas no trabalho, 
porque a Lua se muda para o seu inferno astral 
no meio da manhã e o astral deve ficar mais 
arrastado no serviço.

Com a Lua se entendendo com Mercúrio ainda 
nessa madrugada, você vai manter o foco no tra-
balho logo cedo e pode encontrar boas oportuni-
dades de encher o bolso. Sabe aquele cargo novo 
que andava cobiçando? Pode ser um bom momento 
para tocar no assunto com a chefia.

Nesta terça, os relacionamentos vão ocupar boa 
parte da sua atenção, seja com colegas, clientes, 
família e com pessoas mais próximas. As coisas 
devem correr sem grandes sobressaltos ao longo 
do dia, mas se tem planos de concorrer a uma 
promoção ou se está disputando um cargo com 
outros colegas, pode se preparar que vai rolar torta 
de climão no final do dia. 

Você começa a terça com muito pique e a Lua envia 
as melhores energias para os seus planos profissio-
nais. Você vai contar com disposição para encarar 
qualquer imprevisto, mas pode sentir dificuldade 
para se concentrar nas tarefas no final do dia. Man-
tenha o foco, redobre o café e siga em frente!

Com a Lua de mudança para o seu paraíso astral 
nessa manhã, você não terá dificuldade na hora de 
usar seu charme para convencer os outros. Se dei-
xou alguma tarefa pendente ou para a última hora, 
vai dar conta do recado com muita criatividade, 
mas não transforme isso em um hábito.

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 28 de setembro são do signo de Libra com a personalidade de Escorpião. 
Podem parecer grosseiros, egoístas, materialistas e ambiciosos, mas ao mesmo tempo, tra-
balhadores e responsáveis, esforçados e com grande perseverança. Seu número principal, é 
o 35, formado de 3 e 5, Júpiter e Mercúrio, astros de mobilidade, que regem as pequenas e 
as grandes viagens. Juntos formam o 8 de Saturno, que gera responsabilidade e seriedade, 
solidão, organização, administração e disciplina.

Horóscopo nascido em 28 de setembro

Se tem planos para implementar uma mudança 
logo cedo, ou se está pensando em trocar de 
emprego, por exemplo, melhor se organizar e botar 
essas ideias em prática bem cedinho. Poderá ser 
mais fácil trocar ideias e colaborar com os colegas 
no trabalho. 

A Lua se entende com Mercúrio nesta madru-
gada e você começa a terça com insights e pre-
monições em alta, especialmente envolvendo a 
família. Preste atenção ao seu sexto sentido, que 
estará pra lá de afiado. 

Logo cedo, com a Lua ainda em Gêmeos trocando 
likes com Mercúrio, boa parte da sua atenção con-
tinua concentrada em assuntos financeiros. Depois, 
a Lua se muda para Câncer e destaca as comunica-
ções, o que pode ser interessante para quem traba-
lha com vendas, internet, contato com o público, 
marketing, etc.

A terça começa a mil por hora e você pode se 
envolver em várias atividades ao mesmo tempo. 
Mas saiba que terá que ralar pra caramba pra se 
dar bem. Com bom-senso e muito esforço, nada 
vai ficar no seu caminho!

A Lua está de mudança para Câncer nessa manhã 
e o seu lado ambicioso tem tudo para dar as cartas 
a partir de agora. Você não vai se contentar com 
qualquer coisa e pode aproveitar esse pique todo 
pra dar um gás na carreira. Agarre qualquer opor-
tunidade com unhas e dentes. 

A Lua vai brilhar em Câncer hoje e avisa que impre-
vistos, reviravoltas e surpresas não estão descar-
tados. O melhor que você pode fazer é confiar 
em seus instintos e ficar bem longe de qualquer 
confusão.  À noite, uma amizade pode atravessar 
momentos tensos.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 3

HOIC
AVALANCHE
BPERDOAR

LICITOINC
TIOAVEIA
ASEMIÇR

ITAREDEA
DIMINUIDO
ARCOAXAR
BECOLOC

VASOCISSA
LBRADA

TEORPATIM
VITALIDADE

AEAMEBAS

Mares e
oceanos
(Zool.)

Conjunto 
de caracte-
rísticas de 
uma pessoa

Forma da
casquinha
de sorvete

Queda de
neve e

gelo das
encostas

Posta no
topo do

mastro (a
bandeira)

(?)
Patinhas,
criação

de Disney

Entrar
nos (?):
regula-
rizar-se

A baleia
"assas-
sina"

Reduzido
a peque-

nas dimen-
sões

Compo-
nente da

louça
sanitária

Aviso
luminoso
na lateral 
do cinema

(?) Gui-
marães, 
apresen-
tadora

O de
nicotina 
é alto no
charuto

Alt+(?): 
alterna en-
tre janelas
(Inform.)

Segundo
item da

data

Parasita
do intes-

tino do ho-
mem (pl.)

Circundar
o terreno 
Existe;

tem
Utensílio do árbitro

de futebol (pl.)

Líquido bronzeador
usado na praia

Complexo
vitamínico
Permitido

por lei

Desculpar 
101, em 

algarismos
romanos

Classe
(?): elite
Pedra, 
em tupi

É puro, no
campo

Rua
estreita

Saúde;
vigor
As 1as 
vogais

(?) Pitt,
ator (Cin.)
Sufixo de
"filhote"

Calçado
de rodas
A 6a nota
musical

Pão de (?),
bolo leve
Comida
de gado

Gritar fei-
to o sapo
Exige o pa-
gamento

"Metade", em
"semiárido"

Buenos 
(?), cidade

Condução
(fig.)
Metro

(símbolo)

Cereal de
mingaus

(?) Verissi-
mo, escritor

Opõe-se 
a "out" 
Brando;
suave

3/itá — tab. 5/rédea. 6/lícito. 9/avalanche.
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BANCO 3

HOIC
AVALANCHE
BPERDOAR

LICITOINC
TIOAVEIA
ASEMIÇR

ITAREDEA
DIMINUIDO
ARCOAXAR
BECOLOC

VASOCISSA
LBRADA

TEORPATIM
VITALIDADE

AEAMEBAS

Mares e
oceanos
(Zool.)

Conjunto 
de caracte-
rísticas de 
uma pessoa

Forma da
casquinha
de sorvete

Queda de
neve e

gelo das
encostas

Posta no
topo do

mastro (a
bandeira)

(?)
Patinhas,
criação

de Disney

Entrar
nos (?):
regula-
rizar-se

A baleia
"assas-
sina"

Reduzido
a peque-

nas dimen-
sões

Compo-
nente da

louça
sanitária

Aviso
luminoso
na lateral 
do cinema

(?) Gui-
marães, 
apresen-
tadora

O de
nicotina 
é alto no
charuto

Alt+(?): 
alterna en-
tre janelas
(Inform.)

Segundo
item da

data

Parasita
do intes-

tino do ho-
mem (pl.)

Circundar
o terreno 
Existe;

tem
Utensílio do árbitro

de futebol (pl.)

Líquido bronzeador
usado na praia

Complexo
vitamínico
Permitido

por lei

Desculpar 
101, em 

algarismos
romanos

Classe
(?): elite
Pedra, 
em tupi

É puro, no
campo

Rua
estreita

Saúde;
vigor
As 1as 
vogais

(?) Pitt,
ator (Cin.)
Sufixo de
"filhote"

Calçado
de rodas
A 6a nota
musical

Pão de (?),
bolo leve
Comida
de gado

Gritar fei-
to o sapo
Exige o pa-
gamento

"Metade", em
"semiárido"

Buenos 
(?), cidade

Condução
(fig.)
Metro

(símbolo)

Cereal de
mingaus

(?) Verissi-
mo, escritor

Opõe-se 
a "out" 
Brando;
suave

3/itá — tab. 5/rédea. 6/lícito. 9/avalanche.
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BANCO65

D D P
C I E N T I F I C

A

N A T A L I N O
T R P E T I T
U D I T A M E
R E

C E O S O I T
Ã S C B T U

C O M P A C T A R
D O I O V I

V E R S A L H E S
F T R I L T

C O P A I B A S I
G O D R E D U C

M O R A L I S M O

(?)-suisse,
tipo de
queijo

Medida da
potência

do ar-con-
dicionado

Monte (?),
município
paulista

Única ave
que voa
para trás

(?)
Peixoto,
repórter
da Globo

"Vim, (?),
venci!", 

frase de Cé-
sar (Hist.) 

Árvore que
fornece um
óleo medi-
cinal (pl.)

Pilotos de
grande

destreza
(Aeron.)

Refinaria
de Duque
de Caxias

(RJ)

Machuca
Palácio

próximo a
Paris

Deus, em
inglês

Norma de
conduta

Liv Tyler,
atriz

De + um

Dar uma
(?): disfar-
çar (bras.)

Regra

Forma do
durex

Não
copiável

Caro, em
inglês

Preferidos
na afeição

Produto oferecido por
agências de viagens

"Substitui" o pão em
dietas sem glúten

Função do
rolo com-
pressor 

Região do planeta
com mais atividades

sísmicas, reúne
cerca de 80% dos

vulcões
do mundo

Comuni-
dade (?):
conjunto
de profis-
sionais

que aplica
o método 

experimen-
tal na in-

vestigação
de fenô-
menos 

Inseguro

"Unidas",
em ONU

O período
de maior

venda 
nas lojas

Gíria
típica de
gaúchos
Colocar

3/btu — god — mor. 4/dear. 5/petit. 6/ditame. 8/copaíbas. 9/versalhes. 14/cinturão de fogo.

Mercúrio retrógrado vem aí!  Prepare-se para esta fase
O terceiro e último movimento 

retrógrado de Mercúrio em 2021 
começa nesta terça-feira (28) e segue 
até o dia 17 de outubro. Circulando no 
signo de Libra, o astro fará a aparente 
caminhada contrária nesse período 
e pedirá atenção extra. Nessa época, 
convém ter cuidado e prudência com 
documentos, acordos, contratos, com-
promissos, atividades e interesses que 
dependam de terceiros. Nem tudo vai 
transcorrer como se espera e impre-
vistos podem atrapalhar tanto o anda-
mento das coisas quanto os contatos 
pessoais. Conversas podem ser alvos de 

mal-entendidos e até as relações amo-
rosas vão pedir mais cautela -- diálogo 
será fundamental.

Durante a caminhada contrária do 
planeta, há tendência de ocorrerem atra-
sos, imprevistos e contratempos. 

Recomendações para a fase de Mer-
cúrio Retrógrado

1) Procure ler e checar com calma 
tudo o que for assinar, especialmente 
documentos financeiros, acordos e con-
tratos. Se tiver dúvidas, peça orientação 
de alguém experiente e de sua confiança.

2) Antes de entregar, vale revisar 
mais uma vez trabalhos escritos, provas 

e testes de escola, concursos e de seleção 
para emprego.

3) Ao mandar bilhetes, cartas, e-mails, 
mensagens e publicar postagens nas 
redes sociais, confira se está tudo certo.

4)Computadores, celulares, note-
books e objetos eletrônicos podem apre-
sentar mais problemas nesta época. Con-
vém cuidar da segurança e manutenção.

5) Se puder, evite dar início em ativi-
dades, planos e projetos na fase em que 
Mercúrio caminhará ao contrário. Nem 
tudo o que começa agora vai pra frente.

6)Tenha mais cautela no trânsito. Se 
for viajar, confirme detalhes, aquisição 

de passagens, datas, horários, trajetos e 
não descarte a hipótese de imprevistos.

7)Fique de antena ligada e dobre a 
discrição com comentários e fofocas. 
Nesta época, é mais fácil acabar se envol-
vendo em situações confusas e intrigas.

8) A saúde é outro aspecto que 
merece atenção. Alimente-se bem e 
controle a inquietação com atividades 
e exercícios relaxantes. Fatos inespe-
rados também podem ocorrer em con-
sultas ou exames marcados no período 
retrógrado do astro.

Fonte: João Bidu
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ES
PE

TA
CU

LA
R

“Fiz um esforço incessante para não 
ridicularizar, não lamentar, não des-
prezar as ações humanas, mas para 

compreendê-las”.
(Baruch Spinoza)

SERÁ? 
Por acusações de censura, o Ministério da Defesa da Lituânia recomendou que a população não compre e até 
jogue fora celulares de marcas chinesas, como a Xiaomi. Um relatório do órgão de segurança digital do governo 
local aponta que os aparelhos tinham funções de detecção e censura de termos como “Tibete Livre”, “movimen-
to pela democracia” e “Vida longa à independência de Taiwan”.

SOLIDÁRIO
Um grupo de pintores de Umua-
rama se reuniu no final de sema-
na em prol de uma boa causa: 

deixar a sede do Projeto Amor e 
Ação, do Parque Dom Pedro I, de 
cara nova. A ação social faz par-
te do Projeto “Pintor do Bem”, 
idealizado em Maringá e atual-

mente com participantes em vá-
rias cidades do Paraná.Em Umu-
arama, um dos coordenadores é 
o pintor Claudeir Hebeliano, que 
está na profissão há mais de 20 
anos e organizou a ação em prol 
à entidade. “Nós doamos o nosso 
tempo, mas a ação só é possível 
graças aos estabelecimentos que 

apoiam a causa e fornecem 
os materiais”. 

PALLADIUM
Qual prato ganha o seu cora-

ção? A Alameda 81 tem diversas 
opções de sabores e acompa-

nhamentos, tanto para Risotti, 
quanto para Pastas. Convide 

aquela pessoa especial e venham 
viajar juntos nos sabores da 

Itália. Vale a pena experimentar 
esse e outros verdadeiros sabo-
res e aromas da cucina italiana. 
Alameda 81 Trattoria e Pizzeria 
- O segredo da massa perfeita 

- Shopping Palladium - 
em Umuarama.

ROTARY
Nesta quarta (29) às 20 h tem 
lançamento da campanha “ O 
Cuidado que não Pára - Umua-
rama Rosa um Movimento pela 
Vida” -, na Casa da Amizade. 
Coordenado por Joilson Loba-
to Silva presidente 2021/2022 
o evento recebe convidados e 

autoridade locais. 

PRESENTE
MARIANA CAPARROZ estará na passarela do evento de beleza sob a batuta 

de Cris Ranzani, dia 12 de novembro, no Centro Cultural Schubert

AQUI! 
A Maple Bear, rede de escolas bilíngues com metodologia 

canadense, colocou Umuarama como uma de suas metas de 
expansão no estado do Paraná em 2021. A rede, que já tem 
seis escolas em operação e cinco em implantação no estado, 
busca um investidor local para abrir seu primeiro colégio na 
cidade em questão. O investimento inicial em uma escola 
Maple Bear é de, em média, R$ 2 milhões, com a criação 

de cerca de 20 postos de trabalho direto. Em 2020, mesmo 
durante a pandemia, a Maple Bear inaugurou 23 escolas em 
todo o País, gerando empregos e negócios em nível local. 
Conhecida como a Capital da Amizade, a cidade é um polo 

industrial e agropecuário da região de Entre Rios. Nas próxi-
mas semanas, representantes da Maple Bear Central irão se 
reunir virtualmente com investidores locais interessados.

ARQUIVO PESSOAL
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