
DER homologa licitação para conservação
de rodovias em 16 municípios do Noroeste

MAIS DE 200 MIL HABITANTES SERÃO BENEFICIADOS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná publicou em Diário Oficial a homologação da licitação para serviços de conservação 
e manutenção em 307,56 quilômetros de rodovias na região Noroeste do Estado. O consórcio vencedor do edital agora irá providenciar os 
documentos necessários para assinatura do contrato e a emissão de ordem de serviço. O investimento é de mais de R$ 53 milhões. Estão 
previstos serviços de conservação, fresagem, reperfilagem, microrrevestimento e melhorias nos sistemas de drenagem e sinalização. l 6

Secretário de
Segurança

apresentou ações
na Assembleia

l 2

Alto Piquiri
receberá
ônibus e

ambulâncias
l 5

Após 85 dias com 
preços estáveis, nos 
quais a Petrobras 
evitou o repasse 
imediato para os 
preços internos 
devido à volatilidade 
externa causada por 
eventos conjunturais, 
a empresa realizará 
ajuste no preço do 
óleo diesel ‘A’ para 
as distribuidoras. 
l 4

Alta do 
diesel

ALEX MIRANDA

Testemunha

Diretora do
Cemil foi

ouvida ontem
na CPI da Covid 

l 7

PF e PM 
apreendem

caminhão cheio
de contrabando

l 8

ALEX MIRANDAEm alta
Adolescentes e jovens umuaramenses seguem 

firmes nas disputas dos Jogos da Juventude 
Paranaense e dos Jogos Abertos do Paraná. 

Mais uma fase foi disputada no último final de 
semana na cidade com competições que tiveram 

a supervisão de profissionais da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer (Smel). l 10
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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

28/8 a 28/9 0,5000 0,3012 0,0000
1/9 a 1/10 0,5000 0,3012 0,0000
2/9 a 2/10 0,5000 0,3012 0,0000
3/9 a 3/10 0,5000 0,3012 0,0000
4/9 a 4/10 0,5000 0,3012 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -0,66% 26,96 
Vale ON -5,01% 74,85 
ItauUnibanco PN -2,27% 28,39 
B3 S/A ON -5,41% 12,94 
Inter Banco S/A -11,82% 51,77 
Meliuz ON -8,50% 6,03

IBOVESPA: -3,05% 110.123 pontos

Iene 111,36
Libra est. 0,74
Euro 0,86
Peso arg. 98,68

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,8% 5,4230 5,4240 +4,9%

PTAX  (BC) +1,4% 5,4200 5,4206 +5,4%

PARALELO +0,9% 5,3000 5,7000 +5,6%

TURISMO +0,9% 5,3000 5,6800 +5,6%

EURO +1,2% 6,3295 6,3313 +4,3%

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 28/09

Iene R$ 0,0487
Libra est. R$ 7,34
Peso arg. R$ 0,055
R$1: 1.269,84 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 28/09 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 1.277,00 -10,50 -3,5%
FARELO out/21 337,30 0,00 -3,7%
MILHO dez/21 532,50 -7,00 -3,8%
TRIGO dez/21 706,50 -15,75 -3,5%

SOJA 160,48 0,5% 2,2% 160,00
MILHO 87,97 1,2% -1,1% 88,00
TRIGO 89,31 -0,1% 0,8% 91,00
BOI GORDO 300,90 -0,2% -2,6% 300,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 28/09 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 28/09 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 28/09 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 169,00 1,2% 3,4%
SOJA Paranaguá 175,00 0,6% 2,3%
MILHO Cascavel 97,00 2,1% -1,0%

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

Quarta

38 23

Quarta

29 16 25 14

QuintaQuinta

Sol Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

h
h

h
h

h
h

22
h

37h

Crescente
13/10- 00h27

Minguante
28/9 - 22h58

Nova
6/10 - 08h05

Cheia
20/10 -11h57

Sol

PREVISÃO DO TEMPO

Nublado
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HOJE NÓS ANUNCIAMOS
NOSSOS PARABÉNS
A TODOS OS ANUNCIANTES

29 de setembro - DIA DO ANUNCIANTE

Loterias
Megasena

02 03 05 07 13 14 16 17 
18 20 21 22 23 24 25

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 29/9/2021 concurso: 2413Megasena

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.

 

concurso: 512

07 13 21 22 29 46

concurso: 2279

concurso: 1694

01 20 21 22 28 42

concurso: 5600

Quina

Federal

Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: NO
SS

OS
 R

ES
UL

TA
DO

S 
SÃ

O 
IN

FO
RM

AT
IV

OS
 E

 N
ÃO

 S
UB

ST
IT

UE
M

 O
S 

RE
SU

LT
AD

OS
 O

FI
CI

AI
S

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: 2217

03 05 08 09 13 15 23 26 38 44 
48 55 59 67 70 73 84 85 86 90

Lotomania

38.212
52.377
31.955
13.989
25.054

01 07 09 18 25 41 45
PORTUGUESA DESPORTOS

11 40 58 71 78

JUNHO

04 05 10 12 13 21 23

concurso: 5669

03 22 37 40 41 48

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

CRESCENTE
13/10 - 00h27

CHEIA
20/10 - 11h57

MINGUANTE
28/09 - 22h58

NOVA
06/10- 08h05

Paranaguá
max 25
min 20

max 37
min 22

Cascavel
max 29
min 22

Foz do Iguaçu
max 27
min 22

max 35
min 20

Curitiba
max 29
min 16

FASES 
DA LUA

Parcialmente nublado 

Quinta 30/9/2021
Sol

Sexta 1º/10/2021

concurso:2334Lotofácil

Brasília - O Ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, 
participou de um evento 
em João Pessoa, capital da 
Paraíba, e por meio de uma 
videoconferência nesta ter-
ça-feira (28),  anunciou a 
ampliação da aplicação de 
doses de reforço das vacinas 

contra covid-19 para idosos 
acima de 60 anos.

O Ministério da Saúde 
havia anunciado a dose de 
reforço para imunossuprimi-
dos, profissionais de saúde 
e pessoas com 70 anos ou 
mais. A dose de reforço em 
pessoas com 60 anos ou 

mais, entretanto, já ocorre 
em alguns locais, como Sal-
vador e São Paulo.

O ministro em exercício da 
pasta, Rodrigo Cruz, reforçou 
que a distribuição das doses de 
reforço para este novo grupo 
deve começar a ser realizada 
ainda nesta semana.

Inglaterra - Um estudo 
das universidades de Oxford e 
Bristol, no Reino Unido, dispo-
nibilizado nesta semana, mos-
tra que os fumantes têm mais 
riscos de desenvolver casos 
graves e óbitos pela doença. A 
análise foi publicada na revista 
científica Thorax, do grupo de 
periódicos médicos BMJ.

Inicialmente, os pesqui-
sadores britânicos cruzaram 
dados sobre testes positivos, 
hospitalizações e mortes por 
Covid-19, em 2020, de 500 mil 
pessoas. Eles separaram três 

grupos: fumantes, ex-fuman-
tes e não-fumantes. Os pri-
meiros resultados mostraram 
que as pessoas com hábitos 
tabagistas tinham 80% mais 
chances de serem hospita-
lizadas pelo vírus do que 
as que nunca fumaram. O 
grupo dos fumantes também 
tinha de 2 a 6 vezes mais 
risco de morrer pela doença, 
dependendo da quantidade 
de cigarros fumados por dia.

Apesar de quase 1.700 
voluntários testarem posi-
t ivo para o  coronavírus 

durante o estudo, os cien-
tistas não constataram uma 
relação concreta entre a 
infecção e o fumo. Até o 
momento, os pesquisadores 
só foram capazes de concluir 
com os resultados que o 
cigarro aumenta as chances 
de hospitalização e morte.

A segunda parte do estudo 
se dedicou a identificar carac-
terísticas genéticas que pos-
sam estar envolvidas com o 
risco de desenvolver a covid-
19. O médico e pesquisador 
da Universidade de Oxford, 

Ashley Clift, afirmou, em 
entrevista à BBC News Brasil, 
que a predisposição genética 
influencia a maneira como o 
novo coronavírus atua no 
organismo. Segundo o cien-
tista, a predisposição gené-
tica ao tabagismo elevado 
aumentou em 2,5 vezes a 
chance de infecção pelo Sar-
s-CoV-2. O risco de hospitali-
zação foi 5 vezes maior nes-
ses indivíduos, e o de morte 
aumentou em 10 vezes.

“Nossa configuração gené-
tica influencia a predisposição 

a vários comportamentos rela-
tivos ao fumo — isso ao lado de 
fatores sociais. Uma das van-
tagens cruciais do nosso tra-
balho é a consideração tanto 
de análises observacionais 
quanto genéticas para che-
gar a conclusões. Isso permite 
lidar com possíveis limita-
ções de uma única aborda-
gem e focar no conjunto de 
evidências — que sugere de 
forma consistente o efeito 
prejudicial do tabagismo nos 
quadros de Covid-19”, apon-
tou o pesquisador. 

Fumantes têm 80% mais chances de 
hospitalização por covid, diz estudo

Ministro anuncia reforço 
para idosos acima de 60 anos

Ministro da Saúde em exercício, Rodrigo Cruz, falou sobre 
ampliação da dose de reforço para idosos com 60 anos ou mais 

TV CABO BRANCO/REPRODUÇÃO

Secretário de Segurança Pública
fala sobre ações da Pasta na Alep

A Comissão de Segurança 
Pú b l i c a  d a  A s s e m b l e i a 
Legislativa do Paraná (Alep), 
presidida pelo Deputado 
Delegado Fernando Martins 
(PSL), recebeu ontem (ter-
ça-feira, 28), o secretário da 
Segurança Pública, Coronel 
Romulo Marinho Soares, para 
uma audiência. A Comissão 
discutiu ações e projetos da 
pasta no Estado e o secretário 
apresentou detalhes sobre o 
trabalho realizado dentro da 
Sesp que pautaram a reunião. 
“Quando iniciamos a gestão, 
fizemos um planejamento 
estratégico, pontuando as 
prioridades. Transformamos 
as ações em projetos”, salien-
tou Marinho.

Ainda de acordo com o 
secretário, no início do man-
dato foram priorizadas cinco 
pautas. Uma delas foi a cria-
ção da Cidade da Polícia. 
Outro projeto importante foi o 
programa Olho Vivo, seguido 
da criação da Delegacia 
Eletrônica, além do programa 
de implementação das ações 
com obras e finalmente pas-
sar a gestão de detentos, da 
Polícia Civil para o Sistema 
Prisional. Todos estes proje-
tos estão sendo desenvolvidos 
passo a passo dentro de cada 
departamento da Secretaria.

Marinho reforçou também 

Aprovados
O deputado também discutiu com o secretário a respeito da 

nomeação dos policiais aprovados no concurso da Polícia Civil 
de 2018. “Com a contratação, o problema da falta de efetivo 
será amenizada nas delegacias do Estado”. Além disso, tam-

bém foram tratadas questões sobre as Delegacias da Mulher, 
a data base para reajuste dos policiais, promoções e progres-
sões, Programa de Saúde Mental, diária extra-jornada, novo 
estatuto e plano de carreira da Polícia Civil e outras deman-

das da segurança.

que o Governo do Estado já 
entregou três penitenciárias 
este ano, além de que outras 
cinco serão repassadas nos 
próximos meses e a previsão 
é de que outras 10 penitenciá-
rias sejam entregues no pró-
ximo ano. “Estas ações permi-
tem gerar vagas para criar um 
fluxo de trabalho e tirar os 12 
mil presos das delegacias para 
passar a ocupar as vagas dis-
poníveis nestas penitenciá-
rias. Será um novo fluxo em 
que as polícias vão ter que 
se adequar”. Marinho tam-
bém lembrou que o projeto 
de criação da Polícia Penal 
no Paraná segue tramitando 
na Assembleia.

O Coronel aproveitou o 
ensejo para informar que um 
lote de R$ 11 milhões está 
disponível para a aquisição 
de equipamentos que serão 
disponibilizados diretamente 
para as forças de segurança, 
além de outros R$ 63 milhões 

que deverão ser usados para 
investir na compra de viaturas.

DELEGACIAS FECHADAS
Durante o encontro, o 

deputado Delegado Fernando 
Martins, aproveitou para 
questionar o secretário a 
fim de verificar se existe a 
possibilidade da reabertura 
das delegacias no período 
noturno.  “As delegacias 
estão permanecendo fecha-
das após o expediente comer-
cial e também aos finais de 
semana em alguns municí-
pios do Estado. Estamos preo-
cupados com tal situação, 
pois a população necessita de 
apoio e procura por segurança 
pública 24 horas por dia”, disse 
o presidente da comissão de 
Segurança Pública da Alep”. O 
deputado ainda ressaltou que 
“a Assembleia está à disposi-
ção para auxiliar no aumento 
do efetivo policial para suprir 
a demanda”.
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TRE cassa mandato
de cinco vereadores
de Maria Helena

Até o final da tarde de 
ontem, o Cartório Eleitoral de 
Umuarama ainda não havia 
recebido nenhum comunicado 
oficial do Tribunal Regional 
Eleitoral a respeito da decisão 
tomada em julgamento na 
tarde de segunda-feira, em que 
foi decida a cassação do man-
dato de cinco vereadores do 
município de Maria Helena (22 
quilômetros de Umuarama).

Segundo a chefe da 142ª Zona 
Eleitoral de Umuarama Anne 
Maldonado, até o final da tarde 
de ontem não havia sido enca-
minhado nenhum comunicado 
oficial a respeito da decisão.

“Fiquei sabendo, através de 
publicações na imprensa, de 
que ontem (segunda-feira, 27) 
houve o julgamento do recurso 
em uma ação que havia ante-
riormente sido proposta. O 
teor e o efeito suspensivo, se 
cabe recurso ou se tem apli-
cabilidade imediata, apenas 
saberei após comunicado este 
cartório pelo Tribunal Regional 
Eleitoral”, reforça.  

DECISÃO
Segundo o jornal Caderno 

Jurídico, o Tribunal Regional 
Eleitoral do Paraná reformou a 
sentença de primeira instância 

Fraude na quota 
de gênero

A Corte reconheceu a prática 
de fraude no preenchimento 
da “quota eleitoral de gêne-

ro” do PSD e PL, partidos que 
elegeram cinco vereadores 

nas eleições do ano passado 
na pequena Maria Helena. 

Conforme os autos, três 
“candidatas fictícias”, Hilda, 
Maria Alexandra e Josiane, 

não votaram nelas mesmas, 
não fizeram campanha, tiveram 
prestações de contas idênticas, 

além do que uma delas, em 
depoimento à juíza, não soube 

responder com convicção a qual 
partido pertencia.  O recurso 

eleitoral que reformou a sentença 
do juízo da 142ª Zona Eleitoral 

de Umuarama foi interposto por 
Gésmila Karoline Zampronio, 

José Raimundo Viana e Romário 
Reis da Cruz (autos 0600504-

65.2020.6.16.0142), através do 
advogado Marcelo Aparecido 

Rodrigues Ribeiro, de Umuarama.

A reforma da sentença
A sessão ordinária da segunda-feira, a 21ª do ano do TRE, foi conduzi-
da pelo presidente da Corte, desembargador Tito Campos de Paula e 
começou às 14 horas, com duração de 4h17, contando com diversos 

julgamentos. O feito de Maria Helena foi o de número 12. Participaram 
da votação os desembargadores Vitor Roberto Silva (vice-presidente), 
Roberto Ribas Tavarnaro (relator), Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do 
Amaral (revisor), Luiz Fernando Wowk Penteado, Thiago Paiva dos San-
tos e a desembargadora Flávia da Costa Viana. A votação foi unânime 
em reconhecer a fraude. O Ministério Público Eleitoral já havia dado 
parecer, pedindo a reforma da sentença de primeiro grau. Fizeram as 
sustentações orais em Curitiba os advogados Afonso Celso Barreiros 
(pelos recorrentes) e Leandro Souza Rosa (em defesa do PL e PSD).

‘Candidaturas laranjas’ 
Ao final do julgamento, o presidente do TRE-PR, declarou: “Por una-

nimidade de votos, a Corte deu provimento ao recurso para reco-
nhecer a fraude perpetrada na composição da lista de candidatos as 
eleições proporcionais no Município de Maria Helena, consequen-
temente desconstituir os mandatos eletivos obtidos pelos partidos 

que praticaram a fraude, sejam eles titulares ou suplentes, devendo 
ser realizado o recálculo, segundo o artigo 109 do Código Eleitoral, 
comunicação ao juiz eleitoral competente para providência, após a 
publicação da decisão de julgamento dos embargos, se houver, ou 

após fim do prazo para interposição desses”.

e cassou, por 6 a 0, o mandato 
de cinco vereadores em Maria 
Helena, integrantes de partidos 
com “candidaturas fantasmas”. 
O julgamento ocorreu na tarde 
da segunda (27). O processo 
corria em segredo de Justiça. 
Segundo a decisão do TRE, per-
deram o mandato o presidente 
da Câmara, Manoel Pereira 
de Medeiros, do PL (108 votos 
nas eleições do ano passado); 
o primeiro-secretário da mesa, 
Dejair Aparecido Evangelista, do 
PSD (296 votos); o segundo-se-
cretário, Maurício José Franco, 
do PSD (203 votos); Raul José 
Patussi, do PL (170 votos); e 
Lúcia Marcolino, do PSD (161 
votos). Da decisão de segunda 
instância cabe recurso no TSE.

REVIRAVOLTA
A reviravolta na política 

maria-helenense, fez com que 

mais da metade dos vereadores 
sejam trocados e deverá aconte-
cer uma nova eleição para pre-
sidente do Poder Legislativo. 
Com a cassação dos cinco par-
lamentares, o prefeito Marlon 
Rancer (PSD), perde a maioria 
no parlamento.

SUPLENTES
Haverá a recontagem 

dos votos e possivelmente o 
Patriotas e o PSC, oposição a 
Marlon, vão assumir o maior 
número de cadeiras. Entre os 
suplentes que serão empossa-
dos vereadores estão o advo-
gado Marcos Alberto Santucci 
(Patriotas); José Raimundo 
Viana, o Dé Viana (Patriotas); 
Gésmila Karoline Zampronio, a 
Gésmila irmã da Kauane (PSC); 
Romário Reis da Luz, o Romário 
filho do Ziquinho (PSC) e Gilmar 
de Oliveira (PDT).

Melhor via

Os ex-ministros Sergio Moro e Luiz Henrique Mandetta 
conversam na semana que vem sobre uma candidatura 
presidencial de terceira via. Mandetta é filiado ao DEM, 
enquanto Moro abriu diálogo com o Podemos sobre a 
possibilidade de uma filiação partidária. A expectativa 
é de que eles tenham um almoço hoje (28). O objetivo 

de uma candidatura de terceira via é conquistar tanto os 
descontentes com a gestão Bolsonaro, quanto os eleitores 

avessos ao PT. Sergio Moro, que foi ministro da Justiça, 
e Luiz Mandetta, que comandou o a Saúde, deixaram o 

governo Bolsonaro após brigas com o presidente. Mandetta 
já disse que tem participado de articulações para a criação 

de uma nova candidatura presidencial, chamada por 
ele de a melhor via.

Tasso e Leite
O senador Tasso Jereissati 
(PSDB-CE) desistiu de sua 
pré-candidatura à Presidência 
da República para apoiar o 
governador do Rio Grande 
do Sul, Eduardo Leite, nas 
prévias tucanas, marcadas 
para novembro. Tasso e 
Leite fizeram o anúncio 
de forma conjunta ontem 
(28) à tarde, em Brasília. 
Apesar de Tasso ter feito sua 
inscrição, sua desistência era 
tida como certa. Ele e Leite 
são aliados de longa data e 
vinham discutindo juntos 
as estratégias nas prévias. 
Jereissati afirmou que não 
pretende disputar mais 
um mandato e quer passar 
tempo com a família.

Pedido dos Sindicatos
A deputada estadual Luciana Rafagnin (PT) enviou 
requerimento ao secretário de Saúde, Beto Preto, 
solicitando do governo o pagamento da data-base dos 
profissionais que atuam no Serviço Público da Saúde. “As 
perdas já ultrapassam o índice de 25,44% nesse período 
e vale lembrar que os servidores vêm trabalhando com 
sobrecarga de atividades há praticamente dois anos 
também em função da pandemia”, disse a deputada que 
tem cobrado a reposição para as diversas categorias de 
servidores estaduais e destaca, ainda, que nesse longo 
período de atraso houve aumento dos índices de inflação, 
que levou à perda do poder de compra pelos servidores, 
a despeito da melhoria na arrecadação do Estado, 
anunciada nas prestações de contas do Executivo em 
diversos momentos na Alep.

Crescimento
Tasso não chegou a viajar 
para fazer campanha e 
ficou em isolamento social 
em Fortaleza. Tucanos 
demonstravam preocupação 
com a disposição e com a 
saúde do senador para uma 
campanha presidencial. A 
assessoria de Tasso afirma que 
o senador não tem problemas 
de saúde. Com seu apoio, Leite 
cresce no Ceará e em outros 
Estados do Nordeste, além de 
ter conquistado Rio Grande 
do Sul, Paraná e Minas Gerais. 
Doria, por sua vez, é favorito em 
São Paulo, Estado com maior 
número de parlamentares 
e filiados do PSDB. Também 
fechou apoio de Tocantins, 
Distrito Federal e Pará.

DIVULGAÇÃO

O TRE reformou a sentença de primeira instância e cassou, por 6 a 0, o mandato de cinco 
vereadores, integrantes de partidos com “candidaturas fantasmas”

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Petrobras anuncia
nova alta no preço
do óleo diesel

Após 85 dias com preços 
estáveis, nos quais a empresa 
evitou o repasse imediato para 
os preços internos devido à 
volatilidade externa causada 
por eventos conjunturais, a 
Petrobras realizará ajuste no 
preço do óleo diesel ‘A’ para 
as distribuidoras.

De acordo com a empresa, 
tal reajuste “é importante para 
garantir que o mercado siga 
sendo suprido em bases eco-
nômicas e sem riscos de desa-
bastecimento pelos diferentes 
atores responsáveis pelo aten-
dimento às diversas regiões bra-
sileiras: distribuidores, importa-
dores e outros produtores, além 
da Petrobras. Reflete parte da 
elevação nos patamares inter-
nacionais de preços de petróleo 
e da taxa de câmbio”.

Desta forma, a partir de 
hoje (quarta-feira, 29), o preço 
médio de venda de diesel tipo 

Deputados buscam alternativas contra 
aumento nos preços dos combustíveis

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL), afirmou ontem (ter-
ça-feira, 28) que os deputa-
dos vão buscar alternativas 
legislativas para evitar novos 
aumentos nos preços dos com-
bustíveis e do gás de cozinha. 
O tema vai ser discutido na 
reunião do Colégio de Líderes 
prevista para amanhã (quinta). 
Segundo Lira, o Brasil não 
pode tolerar gasolina a quase 
R$ 7 e o gás a R$ 120. Ele cri-
ticou o diretor da Petrobras 
Cláudio Mastella, que avalia 
um aumento nos preços em 
razão da alta do dólar.

“O diretor da Petrobras 
Cláudio Mastella diz que estuda 
com “carinho” um aumento de 
preços diante desse cenário. 
Tenho certeza que ele é bem 
pago para buscar outras solu-
ções que não o simples repasse 
frequente”, afirmou Lira por 
meio de suas redes sociais.

Lira disse que a Câmara 
está fazendo seu dever de 
casa para ajudar na retomada 
do crescimento econômico, 

O diesel na bomba passará a ser de R$ 2,70 por litro em média, uma variação de R$ 0,22

ALEX MIRANDA

‘A’ da Petrobras, direto às dis-
tribuidoras, passará de R$ 2,81 
para R$ 3,06 por litro, refle-
tindo reajuste médio de R$ 
0,25 por litro.

Considerando a mistura obri-
gatória de 12% de biodiesel e 

88% de diesel ‘A’ para a com-
posição do diesel comerciali-
zado nos postos, a parcela da 
Petrobras no preço do diesel na 
bomba passará a ser de R$ 2,70 
por litro em média, uma varia-
ção de R$ 0,22.

LIRA disse que a Câmara está fazendo seu dever de casa para ajudar na retomada do 
crescimento econômico, com respeito aos limites fiscais

DIVULGAÇÃO

com respeito aos limites fis-
cais e sendo responsável em 
todas as suas sinalizações 
para o mercado.

“Mesmo assim, o dólar per-
siste num patamar alto. Junto 
com a valorização do barril de 
petróleo, a pressão no preço 
dos combustíveis é insusten-
tável”, disse o presidente.

Há 15 dias, Lira já havia 
cobrado mais esclarecimen-
tos públicos da Petrobras 
em relação aos preços dos 

combustíveis e da logística 
do gás. Segundo ele, a esta-
tal precisa ter uma política de 
preços clara e pensar no País, 
sobretudo neste momento de 
crise energética e de saída da 
pandemia.

Lira chegou a afirmar que 
o Congresso iria tomar provi-
dências para corrigir eventuais 
erros na empresa, sem prejudi-
car a economia e sem intervir 
na estatal nem retomar a polí-
tica de controle de preços.

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

Nova sede
O governador Ratinho Junior 
e o chefe da Casa Civil, 
Guto Silva, participaram da 
inauguração da nova sede 
da Associação Comercial e 
Empresarial de Maringá – 
ACIM. “A entidade tem um 
papel importante no desen-
volvimento do município e 
da região. Além de contribuir 
muito para a economia do 
nosso Estado. Pensando 
no Paraná do futuro, com 
planejamento e diálogo entre 
o poder público e a iniciativa 
privada, setores do poder pro-
dutivo”, disse Guto. A inaugu-
ração contou com apresenta-
ção da Orquestra Filarmônica 
da Unicesumar.

Na expectativa
O ex-juiz federal e ex-minis-
tro da Justiça e Segurança 
Pública Sergio Moro decidiu 
adiar para novembro qualquer 
decisão sobre seu futuro. O 
ex-ministro está no Brasil e 
vem mantendo reuniões com 
empresários e políticos. Parti-
cipou de encontros com os 
senadores Oriovisto Guima-
rães, Álvaro Dias, Flávio Arns 
e a presidente nacional do 
Podemos, a deputada federal 
Renata Abreu. A legenda 
encomendou pesquisa 
qualitativa sobre a imagem 
de Moro, Luiz Inácio Lula 
da Silva e Jair Bolsonaro. O 
ex-juiz da Lava Jato contaria 
hoje com a simpatia de 31% 
do eleitorado, enquanto seria 
rejeitado por 28%. Outros 
41% se declararam neutros.

Volta à casa
A deputada Maria Victoria, 
do Progressistas, a mais 
jovem da bancada feminina 

Reposição salarial
O deputado Hussein Bakri (PSD) 
anunciou que será enviado à 
Assembleia Legislativa o Projeto de 
Lei que prevê a reposição salarial 
aos servidores públicos estaduais. 
Segundo o parlamentar, o índice 
de reajuste está sendo estudado 
pela Secretaria de Fazenda e valerá 
para o início de 2022. “A intenção 
do governador é destravar as pro-
gressões e promoções relativas a 
2021, bem como o PDE (Programa 
de Desenvolvimento Educacional) 
dos professores. Estamos tratando 
com o FES (Fórum das Entidades 
Sindicais do Paraná) sobre a data-
-base, ainda não sei o índice, mas 
o reajuste será sim oferecido aos 
servidores”, ressaltou.

O deputado Hussein 
Bakri (PSD) anunciou 
uma reposição salarial 
aos servidores públicos 
estaduais 

ASSESSORIA

na Assembleia Legislativa e 
a primeira a ser mãe durante 
o mandato, retornou esta 
semana ao trabalho no 
parlamento estadual, após 
a licença-maternidade pelo 
nascimento da segunda filha, 
Maria Valentina. O deputado 
Elio Rush (DEM), que a substi-
tuiu neste período, continuará 
na Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep). Desta vez na 
função de ouvidor-geral.

Janela partidária
Levantamento da Câmara 
dos Deputados mostra que 
36 deputados federais que 
já trocaram de legenda nesta 
legislatura, ou seja, desde 
2019. A próxima na lista 
deve ser a deputada Luisa 
Canziani (PR), que aguarda 
decisão do TSE para deixar 
o PTB. Ela deve se filiar ao 
PSD. Segundo o TSE, fora do 
período da janela partidária, 
existem algumas situações 
que permitem a mudança de 
legenda com base na saída 
por justa causa. São elas: 
criação de uma sigla; fim ou 
fusão do partido; desvio do 
programa partidário ou grave 
discriminação pessoal.

Fusão milionária
A fusão entre os partidos 
PSL e DEM, prevista para ser 
concluída no mês de outubro, 
tem o potencial de turbinar 
o acesso das duas legendas 
aos fundos públicos que 
financiam a atividade política. 
Considerando o tamanho dos 
dois partidos e somada às 
fatias a que cada uma das 
legendas tem direito nos 
fundos eleitoral e partidário, 
ao todo estima-se um total 
de R$ 458 milhões. 
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Alto Piquiri receberá 
um ônibus e duas
ambulâncias para Saúde

A Secretaria de Estado da 
Saúde está finalizando o pro-
cesso de transferência e entrega 
definitiva de 368 veículos da 
frota própria do Governo do 
Estado para 152 municípios. 
São ambulâncias, carros, vans 
e micro-ônibus. Os veículos vão 
auxiliar no deslocamento de 
apoio administrativo e técnico 
das equipes de saúde, além do 
transporte de pacientes.

Alto Piquiri, no Noroeste, foi 
um dos municípios que rece-
beu a doação. Duas ambulân-
cias e um ônibus passaram, 
em definitivo, para a gestão 
municipal. “Gostaria de agra-
decer ao Governo do Estado. 
Queremos atender as pes-
soas na área da saúde e salvar 
vidas. Gratidão é palavra nesse 
momento”, disse o prefeito 
Giovane Mendes.

Esta foi a doação mais 
representativa dos últimos 
anos. Historicamente, o pro-
cedimento chegava a, no 
máximo, 11 carros por ano. A 
previsão é que o número de 
veículos doados pela atual 
gestão chegue a 400.

“O repasse dos veículos aos 
municípios viabiliza a continui-
dade de serviços que já esta-
vam sendo realizados e que 

Segue para sanção proposta 
que institui o Paraná Mais Verde

 Aliar desenvolvimento 
ambiental, econômico e social 
por meio de educação, desper-
tando a consciência da popu-
lação para a importância da 
preservação ambiental. Este 
é o objetivo do projeto de lei 
306/2021, do Poder Executivo, 
que institui o Programa Paraná 
Mais Verde. A proposta foi 
aprovada em redação final na 
sessão plenária dessa segun-
da-feira (27), na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep), 
e agora segue para sanção, ou 
veto, do Governo do Estado.

O Programa Paraná Mais 
Verde tem entre seus objeti-
vos promover a conservação 
de biodiversidade, ampliar a 
produção de espécies amea-
çadas de extinção, promover 

a educação ambiental visando 
a sensibilização da população, 
implantar projetos de hortas 
urbanas visando ocupar espa-
ços ociosos em comunidades, 
recuperar áreas degradadas, 
entre outros.

De acordo com o governo 
estadual, o Programa Paraná 
Mais Verde, lançado pela 
Secretaria do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo, em 
parceria com o Instituto Água 
e Terra, busca o plantio de 
mudas de árvores nativas em 
todo o Estado, com foco na 
arborização urbana e rural, 
além da implantação de vivei-
ros municipais e de hortas 
comunitárias. O Executivo jus-
tifica ainda que a proposta vai 
difundir a educação ambiental, 

a conservação da biodiversi-
dade e de funções e serviços 
ecossistêmicos.

Municípios poderão atuar 
de forma integrada com o 
Programa. A matéria também 
autoriza ao Executivo firmar 
termos de cooperação técnica 
e parcerias para o desenvolvi-
mento das ações. O governo 
estadual regulamentará o 
Programa Paraná Mais Verde 
no prazo de 180 dias após a 
publicação da Lei. Os custos 
para a implantação e execução 
da proposta já estão previstos 
no orçamento estadual.

Com as dispensas de vota-
ção das redações finais apro-
vadas, ambas as matérias 
seguem para sanção, ou veto, 
do Governo do Estado.

agora passam a incorporar o 
patrimônio das prefeituras. A 
doação desonera os municí-
pios, que podem realocar bens 
para o gerenciamento da frota, 
que muitas vezes precisa ser 
dinamizada”, disse o secretá-
rio Beto Preto.

NOVA FROTA
O Governo do Estado tam-

bém já iniciou a entrega dos 

automóveis novos para as 
secretarias municipais de 
Saúde. Os carros são destina-
dos a reforçar a estratégia da 
Saúde da Família, que presta 
atenção primária e leva o 
atendimento médico para 
perto dos paranaenses. Esta é 
a maior renovação da frota da 
Saúde no Paraná, com investi-
mento total de R$ 41,7 milhões 
em 1.211 veículos.

BETO Preto ressalta que a doação desonera os municípios, que podem realocar bens para o 
gerenciamento da frota, que muitas vezes precisa ser dinamizada
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Turma de Vegas
A CPI quer fechar o cerco a 
Trento, que admitiu ter via-
jado a Las Vegas, mas sem 
citar datas e companhias 
– onde passaram por lá os 
senadores flávio Bolsonaro 
e Irajá Abreu.

Plano A
Luciano Hang não pedira, até 
ontem, um habeas corpus 
para depor hoje na CPI da 
Pandemia. Provocador, ele 
sonha em sair preso e
herói, para delírio 
dos bolsonaristas.

Vem coisa grande
A Polícia Federal envia 
agentes para o Paraguai 
desde sexta-feira para uma 
operação em parceria com a 
Polícia Nacional de combate 
a narcotráfico e lavagem de 
dinheiro.

Tem fogo no mato
O Comandante do Oeste do 
Exército em Campo Grande 
(MS), General Fernando 
Santana, reuniu-se ontem por 
horas a sós com o embaixa-
dor do Brasil na Bolívia.

Jair x PCdoB
O TRE do Maranhão deu 
ganho de causa ontem ao 
presidente Jair Bolsonaro, 
em decisão unânime, numa 
ação movida pelo diretório do 
PCdoB por suposta propa-
ganda eleitoral antecipada. A 
ação foi impetrada depois de 
agenda em Açailândia (MA), 
em 21 de maio, quando, 
no seu linguajar conhecido, 
Bolsonaro atacou o gover-
nador Flávio Dino (então no 
PCdoB), dizendo que o Mara-
nhão precisava “se liber tar 
dessa praga”. 

Jogo político
No relatório do Procurador 
Eleitoral Eleitoral, Hilton 
Melo, ao qual a Coluna teve 
acesso, ele contextualiza o 
cenário nacional, indicando o 

Devassa
A CPI da Pandemia pediu ao Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf), vinculado ao Banco Central, um relatório com 
as movimentações financeiras de Danilo Trento, diretor institucio-
nal da Precisa Medicamentos. Conforme o pedido assinado pelo 
presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), enviado 

na sexta-feira, a CPI quer ter acesso às transações no período 
entre 01.01.2018 a 05.07.2021. O relator da CPI, Renan 
Calheiros (MDB-AL), também pediu a operadoras de telefo-
nia a quebra dos sigilos telefônico de Trento, desde 2018, 

“incluindo-se o registro e a duração das ligações telefônicas 
originais e recebidas (remetente e destinatário)”. O COAF tem 

até esta sexta-feira para enviar as informações à CPI.

episódio ser do jogo político: 
“tanto o elogio quanto a 
crítica fazem parte da 
dialética democrática”.

Xingar vale?
A decisão do TER abre um 
precedente nada or todoxo 
dentro do que se espera 
de respeito mútuo entre 
candidatos nas futuras cam-
panhas: dá a entender que 
xingamentos serão aceitos e 
tratados como cena normal 
na disputa eleitoral.

Euforia, por ora
Lula da Silva e o PT abriram 
consulta interna com dirigen-
tes e militantes para definir 
o slogan da campanha de 
2022. “Rumo Certo” surge 
como um dos temas.

Calma na alma
Radicado nos EUA, Sérgio 
Moro passou pelo Brasil, 
ouviu mundos coloridos do 
Podemos para disputar a Presi-
dência mas, cauteloso, pediu 
pesquisas com seu nome.

Concurso da PF
A Federação Nacional de 
Delegados da PF pediu ao 
Ministério da Justiça altera-
ções no edital do concurso 
cuja primeira fase se encerra 
mês que vem. Querem que o 
MJ mantenha o cadastro de 
reserva além do dobro das 
vagas oferecidas, a fim de 
futuras convocações e, desta 
forma, evitar novos gastos 
com mais concursos.

Brasil na OMT
Os vilarejos de São Bartolo-
meu, em Ouro Preto (MG); 
Alberto Moreira, em Barretos 
(SP); e a Vila do Enxaimel, 
de Pomerode (SC), são os 
representantes do Brasil 
selecionados pelo Ministério 
do Turismo para disputar o 
selo Best Tourism Villages, o 
prêmio de excelência de des-
tinos concedido pela Organi-
zação Mundial do Turismo. 
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DER homologa licitação para conservação
de rodovias em 16 municípios do Noroeste

O Departamento de Estradas 
de Rodagem do Paraná (DER/
PR) publicou em Diário Oficial 
a homologação da licitação 
para serviços de conservação 
e manutenção em 307,56 qui-
lômetros de rodovias na região 
Noroeste do Estado.

O consórcio vencedor do 
edital agora irá providenciar 
os documentos necessários 
para assinatura do contrato, 
seguido pela emissão de 
ordem de serviço que auto-
riza e estabelece a data para o 
início dos trabalhos. O investi-
mento é de R$ 53.254.177,99.

Estão previstos serviços 
rotineiros de conservação, 
como remendos profundos e 
superficiais, fresagem, reper-
filagem, microrrevestimento, 
melhorias no sistema de 
drenagem e na sinalização 
horizontal.

Serão atendidas as rodo-
vias que passam por Cianorte, 
C i d a d e  G a ú c h a ,  F l o ra í , 
Guaporema, Indianópolis, 
Japurá, Nova Esperança, Nova 
Olímpia, Presidente Castelo 
Branco, Rondon, São Carlos 
do Ivaí, São Jorge do Ivaí, São 
Manoel do Paraná, São Tomé, 
Tapira e Terra Boa, benefi-
ciando os mais de 200 mil habi-
tantes dos 16 municípios.

Serão múltiplas frentes de 
trabalho atuando para garantir 
o cumprimento do prazo con-
tratual de 24 meses e atender a 

Mais de 49 quilômetros de estradas rurais serão revitalizadas
Estradas rurais de 12 muni-

cípios do Paraná serão com-
pletamente revitalizadas pelo 
Governo do Estado. Os convê-
nios para liberação de recursos 
às prefeituras foram assinados 
ontem (28) pelo governador 
Ratinho Junior em evento no 
Palácio Iguaçu. Serão 49,72 
quilômetros de novos pavi-
mentos, entre pedras poliédri-
cas e bloco sextavado de con-
creto – estrutura que será usada 
em cidades da Região Noroeste 
em razão do tipo de solo.

O investimento é de R$ 
21,59 milhões, com recur-
sos do programa Estradas 
da Integração, coordenado 
pela Secretaria de Estado da 
Agricultura e do Abastecimento 
(Seab). Com essas novas libe-
rações, o Estado garante a 
pavimentação de 474,37 qui-
lômetros, em 118 convênios 
apenas neste ano. Os recursos 
somam R$ 144,7 milhões.

“É o maior programa de 

Financiamentos
Parte dos recursos para investimento nas estradas rurais vem do financia-

mento de R$ 1,6 bilhão com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, 
sacramentado no ano passado pelo Governo do Estado. Do montante, 

cerca de R$ 126 milhões serão destinados a obras de reestruturação nas 
vias do campo. Outra fatia é oriunda das taxas do Detran.

O programa que investirá mais de R$ 53 milhões beneficiará os mais de 200 mil habitantes das 16 cidades

DER

recuperação de estradas rurais 
do País. Pretendemos chegar 
a pelo menos 600 quilômetros 
até o fim deste ano. Obras 
que vão garantir o desenvol-
vimento do interior de muitas 
cidades paranaenses”, desta-
cou Ratinho Junior.

“Ao revitalizar uma estrada 
rural, melhoramos a qualidade 
de vida das pessoas, garanti-
mos um melhor escoamento da 
safra, segurança para o trans-
porte dos estudantes e também 
a movimentação comercial e 
turística. É um salto na infraes-
trutura”, acrescentou.

Secretário de Estado da 
Agricultura e do Abastecimento, 
Norberto Ortigara lembrou que 
a Seab tem um grande mapa 
das necessidades dos municí-
pios, ajustando de forma técnica 
o repasse dos recursos. Segundo 
ele, o Paraná possui mais de 200 
mil quilômetros de estradas 
rurais, dos quais 100 mil formam 
importantes entroncamentos de 

ligação entre cidades e vilas, dis-
tritos e comunidades.

“Estamos trabalhando sem-
pre em busca de mais recur-
sos para poder ampliar o pro-
grama. Quando o governador 
fala em 600 quilômetros até o 
fim do ano, ele está usando um 
número conservador. Acredito 
que devemos passar de 800 
quilômetros revitalizados e, 
conforme o caixa, chegar até 
a mil quilômetros”, destacou 
o secretário.

CIDADES
Os 12 municípios contem-

plados com a assinatura de 
convênios são: Ariranha do 
Ivaí, Godoy Moreira e Lunardelli 
(Vale do Ivaí); Foz do Jordão e 
Porto Barreiro (Centro-Sul); 
Leópolis e São Jerônimo da 
Serra (Norte); Loanda, Nova 
Londrina, Santa Mônica e Terra 
Boa (Noroeste); e Wenceslau 
Braz (Norte Pioneiro).

Leópolis, no Norte, terá 

uma nova ligação para o 
Distrito Jandinópolis, com a 
substituição do cascalho por 
pedras poliédricas em um 
trecho de 4,5 quilômetros. O 
investimento do Estado é de 
R$ 1,34 milhão. “É a garan-
tia que o produtor precisava 
para poder escoar a safra”, 
disse o prefeito do município, 
Alessandro Ribeiro.

A Estrada da Balsa, em 
Godoy Moreira, no Vale Ivaí, tam-
bém receberá novo pavimento. 
São 5,41 quilômetros e um inves-
timento de R$ 1,63 milhão. “É um 
presente para Godoy Moreira. 
Vai melhorar a vida dos mora-
dores da região e valorizar os 
terrenos e imóveis de uma área 
importante da cidade”, disse o 

prefeito Primis de Oliveira.

NOROESTE
Loanda, Nova Londrina, 

Santa Mônica e Terra Boa, todas 
localizadas no Noroeste, recebe-
rão um outro tipo de obra. Por 
causa do terreno mais arenoso 
em razão do Arenito Caiuá, as 
pedras poliédricas darão lugar 
ao bloco sextavado de concreto. 
Somado, os recursos liberados 
para os municípios chegam a R$ 
12,87 milhões, com a recupera-
ção de 20,78 quilômetros.

“Vai colaborar e muito com 
o desenvolvimento do nosso 
município”, afirmou o prefeito 
de Nova Londrina, Otávio 
Henrique Grendene Bono, 
mais conhecido como Vico.

população o mais breve possível.

REGIÃO
Além deste novo con-

trato de conservação, o DER/
PR tem em andamento na 

região Noroeste a elabora-
ção de projeto e execução da 
obra de duplicação da PR-317 
entre Maringá e Iguaraçu; as 
licitações da elaboração de 
projetos de restauração e 

ampliação da capacidade da 
PR-463 entre Nova Esperança 
e Santo Inácio, e da PR-317 
entre Iguaraçu e a divisa com 
São Paulo, entre as iniciativas 
mais recentes.

Também estão em andamento 
as obras de duplicação da 
PR-323 em Umuarama, Doutor 
Camargo e Paiçandu, e de tercei-
ras faixas em segmentos críticos 
entre Doutor Camargo e Iporã.
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Diretora do Hospital Cemil foi
ouvida ontem na CPI da Covid

A administradora do 
Hospital Cemil, Renilde Ana 
Puschel de Alvarenga, foi 
ouvida na manhã de ontem 
(terça-feira, 28) em mais uma 
reunião da CPI da Covid de 
Umuarama. Além de Renilde, 
era esperado o administrador 
do Instituto Nossa Senhora 
A p a r e c i d a ,  C r i s t i a n o 
Derenusson Nelli, porém, 
não foi possível localizá-lo 
para que fosse formalizada 
sua convocação.

Como de costume, a reu-
nião se iniciou com a presi-
dente da comissão, vereadora 
Ana Novais, que apresentou 
os trabalhos, assim como os 
propósitos da oitiva junto à 
testemunha. Dentre as per-
guntas, Renilde foi questio-
nada se ela possuía alguma 
empresa em seu nome, o que 
ela afirmou não ter.

Renilde também falou 
sobre os leitores de UTI e de 
enfermarias que foram contra-
tados pelo Cemil no combate à 
pandemia, sendo, ao todo, 10 
leitos de UTI e outros 10 de 
enfermaria. O hospital foi cre-
denciado para o atendimento 
de pacientes acometidos pela 
doença e recebeu aproxima-
damente R$ 12 milhões em 

Repasses feitos para Cicero Laurentino
Um dos pontos mais rele-

vantes da oitiva foi à confirma-
ção de que o hospital efetuava 

Compras de 
Miester

Mais um ponto relatado por 
Renilde em se tratando de 

Valdecir Miester, é de que ele 
ofereceu ao hospital máscaras 
de proteção contra a covid-19, 
as quais teriam sido compradas 
com desconto. Toda a operação 
se deu mediante o fornecimen-
to de notas fiscais da empresa 
de Miester, conforme Renilde.

Próximos dias
Ao final da reunião de rea-
lizada ontem pela manhã, 
os vereadores integrantes 
da comissão – Ana Novais 
(presidente), Ednei do Es-

porte (vice); Mateus Barreto 
(relator) e Cris das Frutas e 

Sorrisal (membros), aprovaram 
requerimento de convocação 
da esposa de Valdecir Miester, 
‘Vani Miester’, proprietária da 
empresa Vani Soares dos Santos 

Miester, que também é inves-
tigada no âmbito da Operação 
Metástase como suspeita de 

fraude em contratos firmados 
com a administração pública. A 
oitiva com Vani está agendada 

para as 10h do dia 5 de outubro. 
Antes dela, mas no mesmo dia, 

às 9h, seu esposo, Valdecir 
Miester, deverá ouvido por 
videoconferência, tendo em 
vista que ele está preso no 
Centro de Internamento e 
Readequação de Brasília.

Reunião Extraordinária
No dia 14 de outubro, acontecerá uma reunião da Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI da Covid) em caráter extraordinário, com 
o intuito de ouvir Paulo Cesar Leite e Liniane Arrabal Pita, a qual é 

proprietária da empresa Arrabal Serviços Médicos EIRELI, contratada 
pelo município de Umuarama, após a deflagração da Operação Me-
tástase, para a prestação de serviços de contratação de profissionais 

de saúde para atuarem para o município no atendimento de cida-
dãos acometidos pela covid 19.

pagamento de R$ 2 mil para a 
empresa de Cícero Laurentino, 
ex-diretor do gabinete de ges-
tão integrada e assuntos inte-
rinstitucionais da Prefeitura 
Municipal de Umuarama. 
Cícero está preso, depois que 
foi dado com um dos investi-
gados na Operação Metástase 
desencadeada em 5 de maio 
deste ano por agentes do 
Gaeco e Gepatria do Ministério 
Público Estadual.

Laurentino foi citado como 

sendo um dos articuladores do 
esquema de desvios milioná-
rios de recursos públicos do 
Fundo Municipal da Saúde.

Segundo a administra-
dora do hospital, o dinheiro 
era repassado para o cadas-
tramento de emendas parla-
mentares junto ao Ministério 
da Saúde. Os R$ 2 mil eram 
pagos por cadastro, indife-
rente do valor.

As emendas parlamenta-
res são oriundas de recursos 
destinados por deputados 
federais e estaduais para 
os municípios. Ao todo, o 

Hospital Cemil foi contem-
plado entre os anos de 2020 e 
2021, com aproximadamente 
R$ 4 milhões, em recursos 
destinados por diversos 
deputados.

Outra confirmação feita por 
Renildo, foi de que ela teria 
falado algumas vezes com 
Cícero sobre assuntos relati-
vos ao repasse de recursos. 
Também confirmou ter tido 
contato com Valdecir Miester, 
que está detido apontado 
como líder do esquema crimi-
noso no desvio dos recursos da 
saúde municipal.

recursos públicos, mediante 
ao Fundo Municipal  de 
Saúde, responsável por gerir 
os recursos públicos destina-
dos ao Município.

Tais valores foram des-
tinados para o pagamento 
de leitores e enfermarias, 
bem como serviços médi-
cos, assim como na compra 

de medicamentos e insumos 
utilizados para a prestação e 
serviços de enfrentamento à 
pandemia e atendimento de 
pacientes infectados.

ALEX MIRANDA

RENILDE Puschel falou sobre leitores usados no combate à pandemia, e do gerenciamento de R$ 12 milhões em recursos públicos recebidos 
pelo Hospital
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Policiais Federais e Militares apreendem
caminhão carregado com contrabando

Uma ação conjunta, envol-
vendo agentes da Polícia 
Federal de Guaíra e policiais 
militares de Umuarama, 
resultou ontem (terça-feira, 
28) pela manhã, na apreen-
são de um caminhão com car-
roceria baú, carregado com 
400 caixas de cigarros con-
trabandeados do Paraguai.

A ação ocorreu no âmbito 
da Operação Hórus, pro-
movida pelo Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, 
que visa a integração poli-
cial nas ações de patrulha-
mento e repressão a delitos 
fronteiriços.

A apreensão se deu durante 
atividade de rotina, desenvol-
vida por Policiais Militares 
do Pelotão de Choque que 
identificaram a movimen-
tação suspeita de veículos 
na rodovia PR-323, na área 
urbana de Umuarama.

Imediatamente foi reali-
zada a abordagem, seguida 
da confirmação de que o 

Mais 800 caixas de cigarros
Policiais militares de Umuarama localizaram por volta das 6h30 

de ontem (28) um caminhão Volvo, ano 2010, de São Paulo, 
carregado com 800 caixas (400.000 maços) de cigarros, da 

marca GIFT de origem Paraguaia. A ação aconteceu durante um 
patrulhamento pela rodovia PR-323, perto do trevo de acesso ao 
Jardim Arco-íris. Foi visualizado o caminhão que entrava em um 
posto de combustíveis. Assim que o motorista notou a aproxi-
mação da viatura, mudou rapidamente de direção, fator que 

chamou a atenção dos PMs. Foi feita a abordagem e, na consulta 
do emplacamento constava que o mesmo seria de cor branca, 
diferentemente da cor atual, que era preta. Na conferência da 

carga, os policiais encontraram o contrabando. O motorista disse 
que levaria para Curitiba e aceitou o caminhão para pagar a dí-
vida da uma fiança, pela última vez que foi preso, também pelo 

crime de contrabando.

caminhão baú, com placas do 
estado de São Paulo, estava 
repleto de caixas de cigarros. 
A quantidade foi revelada 
pelo motorista, um homem 
de 48 anos de idade e que é 
morador em Umuarama.

Em virtude do transporte 
ilegal, o caminhão e os obje-
tos ilícitos foram encami-
nhados para a Delegacia da 
Polícia Federal em Guaíra. 
O motorista foi  preso e 

responderá pelos delitos 
de contrabando e corrup-
ção ativa, pois teria ten-
tado oferecer propina aos 
policiais, com o objetivo de 
liberar os objetos ilícitos e 
livrar-se de sua prisão.

A pena para o delito de 
corrupção ativa pode che-
gar a doze anos de prisão, 
enquanto que a pena máxima 
para o delito de contrabando 
é de cinco anos de reclusão.

O motorista do caminhão foi acusado também por ter oferecido propina aos policiais para 
se livrar da prisão

DIVULGAÇÃO

Dono de terras é preso por devastar área de mata atlântica
Durante a realização de 

patrulhamento aéreo jun-
tamente com Batalhão de 
Operações Aéreas na área da 3ª 
Cia de Polícia Ambiental, diver-
sos pontos foram detectados 
com passivos ambientais (des-
matamentos), entre eles, uma 
área com significativo dano 
chamou a atenção da equipe 

no município de Peabiru (120 
quilômetros de Umuarama). 
A vistoria foi realizada pelos 
policiais na última segunda-
-feira, 27, onde constataram 
diversos danos ambientais, 
como a supressão de apro-
ximadamente 1 hectare de 
vegetação nativa do bioma 
Mata Atlântica, utilização de 

fogo, tubulação de um curso 
d’agua e descarte irregular de 
embalagens de agrotóxicos.

ARMADO
Pouco depois foi locali-

zado o infrator que reside em 
Peabiru. Logo em seguida, o 
homem de 50 anos disse que 
iria buscar um documento, 

mas retornou sacando um 
revólver e efetuando seis 
disparos. Todos picotaram e, 
ainda bastante alterado, foi 
algemado e recebeu ordem 
de prisão em f lagrante, 
sendo conduzido à delega-
cia. O revólver Rossi, de cali-
bre 32 e numeração supri-
mida foi apreendido.

ATENTADO
Além do crime de tentativa 

de homicídio, o homem preso 
responderá por todos os cri-
mes ambientais citados ante-
riormente, bem como rece-
berá as respectivas autuações 
administrativas. Os policiais 
tiveram algumas escoriações 
leves e passam bem.

Um barracão foi consumido pelo fogo ontem (28) de manhã em Umuara-
ma, no sítio Aracaju, às margens da PR-489, rodovia na saída para Xam-
brê. Bombeiros forma acionados por volta das 11h20. O barracão armaze-
nava feno e diesel, materiais comburentes. Às 12h o fogo já estava controlado, 
mas ainda havia focos em meio ao feno. Os bombeiros fizeram então o rescaldo e 
refrigeração de outras estruturas próximas, para evitar que também pegassem fogo. 
Foram utilizados no combate, três caminhões tanque. Não foi possível descobrir o 
que teria iniciado o fogo. Animais que estavam nas imediações foram retirados e 
não houve registro de pessoas feridas.FOI descoberta a extinção de aproximadamente 1 hectare de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica
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VESTIBULAR

UNIPAR
[agora é a sua vez]

Provas do processo seletivo para
contratar estagiários serão hoje

A Diretoria de Recursos 
Humanos reforça que as pro-
vas do processo seletivo para 
contratação de estagiários 
pela Prefeitura de Umuarama, 
através do Centro de Incentivo 
à União Escola e Empresa 
(Ciunem), serão nesta quar-
ta-feira, 29, das 14h às 15h30 
– para o nível técnico – e das 
16h às 17h30 horas – para nível 
superior. O PSS é realizado 

Palestra orienta trabalhadores sobre tuberculose, dengue e ISTs
O  A m b u l a t ó r i o  d e 

Infectologia da Secretaria de 
Saúde de Umuarama orienta 
trabalhadores de diversos 
segmentos, por meio de par-
cerias que resultam em ações 
e palestras informativas sobre 
a prevenção de doenças 
infecto-contagiosas. Ontem 
(28), o médico Celso José 
Gomes falou sobre tubercu-
lose e dengue e a enfermeira 
Rafaela Hasegawa abordou 
infecções sexualmente trans-
missíveis – as chamadas ISTs, 
a funcionários do Atacadão, 
na avenida Portugal.

“As palestras, que serão 
repetidas hoje (29), estão na 
programação da 1ª Semana 
Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho (Sipat) 
do supermercado atacadista”, 
informou a coordenadora do 
ambulatório, assistente social 
Maria de Lourdes Gianini.

Mais uma morte por covid
é registrada em Umuarama

Uma mulher de 75 anos, 
que estava internada no 
Hospital Uopeccan, morreu 

na segunda (27) devido a com-
plicações da covid-19 e agora 
o total de óbitos está em 314, 

conforme o Boletim 
emitido diariamente 
pela Secretaria de 
Saúde de Umuarama. 
Os novos casos anun-
ciados ontem (28) 
foram 13 – seis mulhe-
res e sete homens.

Desde o início da 
pandemia de coro-
navírus, em março 
de 2020, 40.938 pes-
soas buscaram aten-
dimento tendo sinto-
mas de gripe. Deste 

Dengue
Comparada à tuberculose, a dengue é uma doença mais grave, na 

opinião do médico Celso Gomes, pois existem remédios específicos. 
“Além do sofrimento aos pacientes, a dengue mata. Entre 2019 e 2020, 

tivemos 6.377 casos apenas em Umuarama – estudos sugerem que 
esse número deve ser multiplicado por nove, ou seja, mais de 50 mil 

umuaramenses podem ter tido dengue no período”, explicou. Quanto 
às infecções sexuais, a enfermeira Rafaela orientou sobre os cuidados 
necessários, métodos preventivos e a importância do diagnóstico pre-

coce para maior eficácia do tratamento.

em parceria com a Fundação 
Cândido Garcia. As inscrições 
foram recebidas até a última 
sexta-feira.

O processo seletivo é 
online, conforme o edital 
072/2021, e traz os detalhes e 
pode ser conferido no mesmo 
endereço das inscrições. A 
intenção é completar os qua-
dros de estagiários do muni-
cípio com alunos do nível 

técnico, superior e pós-gra-
duação. O programa de está-
gio objetiva complementar o 
ensino e aprendizagem dos 
alunos com a experiência prá-
tica em instituições públicas 
e privadas.

As contratações são para 
preenchimento de vagas e for-
mação de cadastro de reserva 
de estágio remunerado em 
organismos da Prefeitura 

e 10% são reservadas para 
estudantes com deficiência. 
As provas online serão rea-
lizadas no site da Fundação 
Cândido Garcia, compostas 
por dez questões de Língua 
Portuguesa, dez de conheci-
mentos gerais (informática, 
raciocínio lógico e atualida-
des) e mais dez de conheci-
mentos específicos.

As bolsas auxílio variam de 

R$ 540,00 a R$ 790,00 mais R$ 
60,00 de vale-transporte, que 
totalizam até R$ 850,00 men-
sais, para um período máximo 
de dois anos de contrato. Os 
candidatos serão chamados 
de acordo com a ordem de 
classificação e a oferta de 
vaga na localidade indicada 
no ato de inscrição. Mais 
informações pelo fone (44) 
3621-4141, ramal 164.

NÚMEROS
A saúde municipal acompa-

nha atualmente 17 pacientes 
com tuberculose. A estatística 
mostra variação no número de 
casos, nos últimos anos. Em 
2017, Umuarama contou 67 pes-
soas com TB; no ano seguinte 
foram 40 e, em 2019, houve 21 
casos confirmados, indicando 
tendência de queda. Porém no 
ano passado foram 43 positivos 
e em 2021, até o início de setem-
bro, 17 pessoas tiveram o contá-
gio confirmado.

A média nacional é de 36 

casos por 100 mil habitantes. 
“Neste ano temos mais de 70 
mil casos no país e uma média 
de 4,5 mortes por ano. Um 
contaminado pode passar o 
bacilo a até 15 pessoas, caso 
não faça o tratamento. A boa 
notícia é que diagnóstico, exa-
mes e remédios são gratuitos 
no Sistema Único de Saúde 
(SUS). A doença tem cura 
com o tratamento completo, 
da forma correta”, afirmou 
Celso Gomes, que coordena 
o programa de prevenção à 
tuberculose em Umuarama.

O público mais propenso à 
doença são pessoas em situa-
ção de rua, portadores do HIV 
(aids) e a população carcerá-
ria. Os principais sintomas são 
tosse por mais de duas sema-
nas, falta de apetite, perda de 
peso, cansaço e suor noturno. 
“O tratamento dura em média 
seis meses e não pode ser 

interrompido antes disso, sob 
risco de tornar o bacilo resis-
tente à medicação. Há mui-
tos casos de contaminação 
de famílias inteiras”, orien-
tou o médico, acrescentando 
que em caso de tosse persis-
tente, o importante é fazer o 
diagnóstico e realizar o trata-
mento completo.

total, 24.357 casos foram des-
cartados e 16.542 foram confir-
mados, tendo 14.583 pessoas 
se recuperado. Existem 1.636 
fazendo o tratamento em iso-
lamento domiciliar e nove 
hospitalizadas. Há ainda 39 
casos classificados como sus-
peitos, sendo que três deles 
estão internados.

Segundo a Macrorregional 
de Saúde, em Maringá, respon-
sável pela regulação dos leitos 
exclusivos para tratamento da 
covid-19 em Umuarama, das 
40 enfermarias existentes, 19 
delas estão ocupadas, assim 
como 15 dos 25 leitos de UTI.

DESDE o início da pandemia de coronavírus, em março 
de 2020, 40.938 pessoas buscaram atendimento tendo sin-
tomas de gripe

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS



10 ESPORTE  Quarta-feira, 29 de setembro de 2021

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

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

COBALT 1.8 LTZ 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 64.900,00

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

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

HB20 1.6 PREMIUM 15/15 PRETO COMPLETO, AUT R$ 56.900,00

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

JETTA TRENDLINE 15/16 CINZA COMPLETO, AUT R$ 72.900,00

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

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

Umuarama segue firme nos Jogos
da Juventude e nos Jogos Abertos

Adolescentes e jovens 
umuaramenses seguem fir-
mes nas disputas de dois cam-
peonatos estaduais: os Jogos 
da Juventude Paranaense 
(Jojups) e os Jogos Abertos 
do Paraná (Japs). Mais uma 
fase foi disputada no último 
final de semana na cidade, 
em competições que tiveram 
a supervisão dos profissionais 
da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer (Smel).

Pelo Jojups, houve com-
petições de futsal masculino e 
feminino, voleibol feminino e 
basquetebol masculino. O futsal 
feminino, comandado pelo pro-
fessor Marcos Coltro, o Marcão, 
venceu a equipe de São Jorge do 
Patrocínio por 2 x 0. “O próximo 

confronto da equipe será dia 
9 de outubro (sábado) às 14h 
no Ginásio de Esportes Amario 
Vieira da Costa, contra Cruzeiro 
do Oeste”, informa Jeferson 
Ferreira, o Jefinho, secretário 
municipal da Smel.

No futsal masculino, tam-
bém sob o comando do Marcão, 
a vitória veio sobre o Japurá, 
com o placar de 3 x 1, com o 
próximo confronto já mar-
cado para 9 de outubro contra 
Porto Rico. O voleibol feminino, 
sob o comando do professor 
Alessandro Alvarenga, venceu 
a equipe do Santa Mônica pelo 
placar de dois sets a zero (25 x 
14, 25 x 13), tendo o próximo 
confronto também mar-
cado para 9 de outubro, 

no ginásio de esportes do 
Umuarama Country Club, 
contra a equipe de Loanda.

O basquetebol masculino, em 
uma partida disputadíssima, não 
conseguiu superar a equipe de 
Tapejara em sua estreia, ficando 
o placar em 69 x 57. “Seguimos fir-
mes na busca pela primeira vitó-
ria e nosso próximo desafio será 
dia 10 de outubro (domingo), 
contra a equipe de São Jorge do 
Patrocínio, às 10h45 no Ginásio 
de Esportes Pio Volpato de 
Tapejara”, conta Jefinho.

Só vitórias no Japs
As equipes comemoraram muito as vitórias conquistadas nessa fase 
dos Japs, realizadas em praças esportivas de Umuarama, sob a coor-
denação da Smel. O basquetebol masculino, por exemplo, coman-
dado pelo professor Jonas Ferreira, começou vencendo a equipe 
de Iporã por 93 x 38. O próximo confronto será dia 10 de outubro 

(domingo) às 15h15, no Ginásio de Esportes Pio Volpato, em Tapeja-
ra, contra os donos da casa.

Futsal feminino
O futsal feminino, sob o comando do professor Marcos Coltro 

(Marcão), venceu de goleada a equipe de Porto Rico, com o placar 
de 8 x 0. O próximo confronto da equipe será no dia 10 de outubro 
(domingo) às 14h no Ginásio de Esportes Amario Vieira da Costa, 

contra a equipe de Planaltina do Paraná.

Vôlei feminino
O voleibol feminino venceu a equipe de Planaltina do Paraná por 2 
sets a 0 (25 x 3 / 25 x 13) e o próximo confronto da equipe será em 
10 de outubro (domingo) às 10h no ginásio de esportes do Umua-
rama Country Club, contra a equipe de Maria Helena. Já o voleibol 
masculino venceu a equipe de Iporã por 2 sets a 0 (25 x 14 / 25 x 

16), tendo o próximo confronto contra Altônia.

Futsal
A equipe da AFSU (Associação Futsal Umuarama) está representando o 

futsal masculino de Umuarama na competição. No jogo de estreia, a equi-
pe venceu de goleada o time de Iporã por 7 x 0. “O próximo confronto já 
tem data marcada: 10 de outubro (domingo), às 15h, no Amario Vieira da 

Costa, contra a equipe de Cruzeiro do Oeste”, finaliza Jefinho.

MAIS uma fase foi disputada no último final de semana na cidade, em competições que 
tiveram a supervisão dos profissionais da Smel

FOTOS: ASSESSORIA/SECOM

Com 36 anos de atuação em marato-
nas Brasil afora, o atleta umuaramense 
Anderson Cristiano visitou o prefeito 
em exercício, Hermes Pimentel, para 
apresentar sua mais recente conquista: 
o troféu de 1º colocado na maratona 
de Nova Aurora, prova disputada 
por mais de 230 competidores 
nos cinco quilômetros. Mesmo na 

pandemia, esta é a quarta honraria conquistada este ano pelo maratonista, 
que venceu também em Toledo, Cascavel e Assis Chateaubriand. Anderson 
foi acompanhado do filho Gabriel Christhian, 22, que segue os caminhos 
do pai e trouxe de Nova Aurora uma medalha pelo terceiro lugar, disputado 
também com mais de 200 competidores de 18 a 24 anos.
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Palavras cruzadas

A Lua vai mandar ótimas energias para você 
alcançar bons resultados ao lidar com grana 
hoje. Isso porque ela segue em Câncer, desta-
cando seu faro para encontrar um bom negócio 
ou reconhecer uma oportunidade de melhorar 
seus ganhos. 

Se depender da Lua, você vai se sair melhor 
hoje se não chamar muita atenção. O jeito é 
ouvir sua intuição para descobrir o que fazer 
e evitar polêmicas para mostrar que dá conta 
das suas obrigações.

O dia começa um pouco tenso. No trabalho, a 
vibe é ideal para conversar sobre os seus pla-
nos, ouvir novos pontos de vista e mostrar que 
também sabe cativar os colaboradores quando 
é preciso. Há boas chances de descolar uma 
grana extra.

Você pode se sair melhor se priorizar os serviços 
que podem ser feitos em parceria, mas também 
será preciso jogo de cintura com as vaidades 
alheias. Tente chegar a um consenso, mas sem 
abrir mão das suas convicções.

Vai ser preciso redobrar a atenção logo cedo se 
quiser dar conta das tarefas do dia a dia. Se tiver 
o apoio da família, ou se está trabalhando em 
home office por enquanto, será mais fácil manter 
o pique para conseguir o que deseja.

Logo cedinho, pode se envolver em uma briga 
com o mozão, com os filhos e com quem mais 
surgir pela frente. É melhor controlar seu tem-
peramento, respirar fundo e fazer as pazes assim 
que possível. No trabalho, aposte todas as suas 
fichas no diálogo.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos em 29 de Setembro são do signo de Libra com a personalidade de Sagitário. 
A intuição e a inteligência são características fortes do seu dia de nascimento. Possuem 
uma mente aguçada e gostam de polemizar e discutir, para ganhar e para provar que estão 
com a razão. Seu número principal é o 36, formado de Júpiter, 3 e de Vênus, 6. São astros 
de natureza pacífica e de envolvimentos com a beleza, as artes e a cultura. Juntos, formam 
o 9 de Marte, que lhes dá espírito atirado, corajoso e decidido, independente e otimista, 
agressivo e franco, até demais. Costumam dar asas à imaginação.

Horóscopo nascido em 29 de setembro

Há sinal de alguns desafios pela manhã, princi-
palmente nos estudos ou para quem tem planos 
de botar os pés na estrada. Ao longo do dia o 
astral melhora, e você vai contar com muita dis-
posição para aprender coisas novas. 

Seu jeito seguro e decidido se torna mais 
evidente, mas não é para exagerar e arrumar 
confusão em casa logo cedo. Se for preciso, 
procure ceder em algumas coisas para não se 
irritar com a família.

Nesta quarta, seu lado comunicativo se destaca 
e você vai falar sobre qualquer assunto com mais 
desenvoltura, e o astral é favorável para resolver 
qualquer pepino. Sua habilidade de comunicação 
será seu maior trunfo para dar conta de qualquer 
tarefa no trabalho.

A tensão entre Lua e Marte logo cedo avisa que 
pode se desentender com o pessoal de casa. Não 
deixe que isso atrapalhe a sua concentração no 
serviço. Depois do almoço o astral melhora, e 
pode ter boas novas com dinheiro, preste atenção 
ao seu sexto sentido.

A manhã começa tensa e vai ser preciso con-
trolar a ambição para alcançar os resultados que 
deseja. À tarde o astral melhora e talvez seja hora 
de pensar em ter um chefe diferente, em outro 
emprego, se quiser progredir na carreira.

A Lua briga com Marte logo cedo e essa 
energia tensa vai respingar em seus relacio-
namentos com os amigos. Mantenha a calma 
e fuja de brigas, mesmo que tenha que sair 
correndo, literalmente.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 6

PEFD
RELAXANTE

GELEIAREAL
AGEAUTORA

AVESSOIT
ANDARTUFA

ODCORTAR
AROMAEIS

DAREALPF
LERDOSROL

RAULCASA
HONRADOTG

UGAERRAR
POCADEIA

PASTORASR

O efeito
da mas-
sagem 

no corpo

Alimento
da abelha-

rainha

Aquela
que escre-

veu um
livro

Unidade 
de Terapia
Intensiva
(sigla)

Surpre-
ender

alguém
em delito 

Destino
do conde-
nado pela

Justiça

Suzy
Rêgo,
atriz

Acessório
usado 

no varal
Alto

500, em
romanos
Vagaro-

sos

Terreno
de praias
Refeições

(gíria)

Sacerdo-
tisa pro-
testante

Aparar
(o cabelo) 
A fruta pa-
ra consumo

Cometer
engano
Cobalto

(símbolo)

(?) Seixas,
cantor

Honesto;
digno

Poeira

"(?) Uga",
antiga
novela 

da Globo

Domicílio;
moradia
Querido, 
em inglês

Esgotado; cansado

Camareiras

(?) aqui: 
cá está!

Exame de 
urina (sigla)

Relação 
(de coisas)
Utensílio do
alpinista

Conso-
antes de
"pufe"

Interjeição
de alívio
Relativo
(abrev.)

Saciado
Significa 

"novo", em
"neologia"

Denunciar
São pagas

aos
correios

Caminhar; 
dar passos 

Cheiro
agradável

Pessoa
muito

religiosa

Atua
O lado

de dentro 
da roupa

Marcha
que move

carros
para trás

3/eas. 4/dear. 7/delatar — exausto — pastora.
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5 atitudes para ter equilíbrio emocional
Algumas situações do dia a dia nem 

sempre são resolvidas apenas com solu-
ções concretas e, às vezes é preciso recor-
rer à inteligência espiritual para resolver 
de uma maneira mais eficaz.

O equilíbrio emocional é uma ferra-
menta poderosa, capaz de influenciar rela-
cionamentos, mudar padrões de conduta 
e gerar comportamentos mais positivos.

Quem consegue manter o equilíbrio 
emocional, mantém resultados melho-
res tanto na saúde, como na produti-
vidade, criatividade e relacionamento 
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BANCO3

H O I C
A V A L A N C H E
B P E R D O A R

L I C I T O I N C
T I O A V E I A
A S E M I Ç R

I T A R E D E A
D I M I N U I D O
A R C O A X A R
B E C O L O C

V A S O C I S S A
L B R A D A

T E O R P A T I M
V I T A L I D A D E

A E A M E B A S

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.

interpessoal no trabalho.
Por isso, algumas sugestões irão aju-

dar a transformar a maneira como você 
vê os eventos, deixando a ansiedade e o 
estresse de lado. 

Autoconhecimento: essa é uma função 
que depois de descoberta, deve durar a 
vida inteira. Olhar para os próprios medos, 
reconhecer as limitações e os desejos mais 
profundos não se trata de uma atitude 
fácil. O autoconhecimento pode ajudar a 
lidar melhor com as emoções, aceitando 
quando não podemos mudar algo.

Superar: é importante desenvolver a 
habilidade de seguir em frente, sem se 
prender no passado e dando mais aten-
ção ao presente. De nada adianta remoer 
pensamentos e mágoas; o que já aconte-
ceu não pode ser mudado.

Foco no caminho: durante seu per-
curso, pessoas vão surgir tentando alte-
rar seu estado de espírito, e o recomen-
dado é não dar tanto ouvido aos outros. 
Apesar das adversidades, é preciso ter 
clareza sobre as próprias decisões.

Prioridades: o que é mais importante 

para você? Qual sua próxima grande deci-
são? Pelo o que você está batalhando? É 
importante ter o hábito de fazer uma lista 
das coisas que lhe fazem bem e que lhe 
trazem motivação.

Coração limpo: perdoar e aprender a 
lidar com o ego é um dos primeiros pas-
sos para deixar as emoções fluírem. Outra 
dica é identificar a dor emocional e, depois, 
se colocar no lugar de quem lhe ofendeu. 
Assim, é possível entender as razões de a 
pessoa ter agido de certa maneira.

Fonte: João Bidu
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Quem se humilha, será exaltado; 
e quem se exalta será humilhado.

(Provérbio Bíblico)

VOCÊ SABIA?
No ano de 2020, cada brasileiro que possui smartphone passou, em média, 4,8 horas por dia utilizando o seu celular, 
segundo o novo relatório anual da App Annie. Trata-se de um aumento de 1 hora em relação à média verificada no 
país em 2019, que era de 3,8 horas por dia. O Brasil é o segundo país do mundo com o maior tempo diário de uso de 
smartphone, atrás apenas da Indonésia (5,2 horas/dia).

BOA PEDIDA!
Qual prato ganha o seu coração? A 
Alameda 81 tem diversas opções de 
sabores e acompanhamentos, tanto 

para Risotti, quanto para Pastas. 
Convide aquela pessoa especial e 
venha viajar juntos nos sabores da 

Itália. Vale a pena experimentar 
esse e outros verdadeiros sabores e 
aromas da cucina italiana. Alameda 

81 Trattoria e Pizzeria - O segre-
do da massa perfeita no Shopping 

Palladium -, em Umuarama. 

ROSA
Nesta quarta (29) às 20 h tem lan-

çamento da campanha “ O Cuidado 
que não Pára - Umuarama Rosa um 
Movimento pela Vida” -, na Casa 

da Amizade. Coordenado por Joilson 
Lobato Silva presidente 2021/2022 

do Rotary Catedral -,  o evento recebe 
convidados e autoridade locais.

ERRATA
Será dia 12 de Outubro 

( e não em Novembro) o 
show de beleza assinado 

por Cris Ranzani para 
a escolha da nova Miss 

Universo Paraná. As 
presenças vip’s Rais-
sa Santana e Marthina 
Brandt já confirmaram. 
Os convites já estão cir-
culando. Um verdadeiro 

espetáculo. 

SETEMBRO AMARELO
“Valorização da vida e prevenção ao suicídio andam juntos”!

“Buscamos formas de acesso às pessoas, seja por meio de palestras, rodas de conversas, abordagens individuais e 
ações de humanização, com músicas e mensagens de apoio, como as que promovemos hoje. A valorização da vida 
e a prevenção ao suicídio andam juntas”, disse a psicóloga Luanna Nunes.  A profissional coordena o Serviço de 

Psicologia Hospitalar da Associação Beneficente Noroeste do Paraná – NOROSPAR e tirou uns momentos durante a 
sua licença maternidade para participar voluntariamente das ações Campanha Setembro Amarelo, realizadas na tarde 
desta segunda (27), no Hospital. O Serviço de Psicologia, juntamente com a Comissão de Humanização, voluntários 
e colaboradores da NOROSPAR, percorreram alas e setores do Hospital, levando música e mensagens de apoio e va-
lorização.  O técnico em enfermagem, José Carlos Paes, cantou lindas canções e ajudou a promover momentos de ca-
rinho, atenção e reflexão nos corredores e postos de enfermagem de todas as alas do hospital. Pacientes, acompanhan-
tes e colaboradores pararam um instante para ouvir e comemorar o dom mais precioso que temos: a vida. Enquanto o 
José Carlos cantava e encantava a todos, a psicóloga Luanna Nunes e a estagiária Gabriela Amaral Silva entregaram 

mensagens e divulgaram o Serviço de Psicologia, que presta atendimento a pacientes e seus familiares.

“O trabalho de valorização da vida é constante na NOROSPAR, porque saúde mental é muito importante e deve ser 
tratada todos os dias”, destacou Luanna.

 SETEMBRO AMARELO
A Campanha Setembro Amarelo foi criada pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 2003 e é realizada em 

todo mundo, com o objetivo de mobilizar a comunidade para a prevenção do suicídio. Cerca de 1 milhão de pessoas 
tiram a própria vida todos os anos no mundo. No Brasil são mais de 12 registros por ano.

INGREDIENTES
1 xícara (chá) de músculo cozido e 
desfiado

ARQUIVO MS

SALADA MEXICANA COM MÚSCULO!

de coentro. Sirva a seguir. Se for le-
var para o trabalho, deixe o coentro à 
parte e adicione na hora de consumir.

1 ½ xícara (chá) de milho cozido 
(pode ser em lata)
½ pimentão vermelho

½ cebola roxa
½ xícara (chá) de folhas de 
coentro
caldo de 2 limões
1 colher (chá) de cominho
2 colheres (sopa) de azeite
Sal e Pimenta-do-reino
moída na hora a gosto

MODO DE PREPARO
Descasque e corte a cebola 
em cubos pequenos. Trans-

fira para uma tigela, cubra com 
água gelada e deixe de molho por 
alguns minutos - isso ajuda a tirar 
o ardido excessivo. Enquanto isso, 
prepare os outros ingredientes. 
Lave, descarte o cabo e as semen-
tes e corte o pimentão em cubos pe-
quenos. Lave e seque as folhas de 
coentro.  Numa tigela, coloque o 
milho, a carne desfiada e o pimen-
tão. Escorra a água e junte a cebola 
picada à salada. Regue com o caldo 
de limão e o azeite. Tempere com o co-
minho, sal e pimenta-do-reino moída na 
hora. Misture bem e finalize com folhas 
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