
Umuarama já caminha em busca
da implantação da Tecnologia 5G

ESTRUTURA E FORMALIDADES LEGAIS TAMBÉM SÃO ANALISADAS

Equipes da Divisão do Núcleo de Tecnologia e Informação acompanharam ontem a audiência pública onde foi apresentado 
o processo de implantação da tecnologia 5G no Paraná, que prevê um grande salto de qualidade nas comunicações – 
especialmente via internet. A tecnologia utiliza ondas de rádio de frequência mais alta do que as usadas pelas redes móveis 
e é hoje a mais moderna para o funcionamento de banda larga. l 5

Denúncias levaram policiais Ambiental de Umuarama até uma oficina em Altônia, que servia como Quartel General de contrabandistas. 
Era ali que os carros usados no transporte de mercadorias ilícitas eram preparados. De uma só vez foram recolhidos seis automóveis 
que estavam prontos sem forração e os bancos dos passageiros.
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DIVULGAÇÃO

Mesmo sem ter recebido oficialmente comunicado da 
decisão tomada pela juíza Maira Junqueira Moretto 

Garcia, da 3ª Vara da Fazenda Pública de Umuarama, 
que concedeu liminar para a suspensão dos trabalhos, 
os membros da Comissão Processante da Câmara de 
Vereadores – que atuaM no processo de cassação do 

prefeito Celso Pozzobom –, se manifestaram e disseram 
que correm contra o tempo para reverter decisão. l 6

Mesa virada

Brasil dá
adeus ao sonho

do Mundial
de Futsal

l 10

QG do contrabando
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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 % AGO SET ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,87 - 5,67 9,68
IGP-M (FGV) 0,66 -0,64 16,00 24,86
IGP-DI (FGV) -0,14 - 15,75 28,21

Índice AGO SET OUT
IGP-M (FGV) 1,3383 1,3112 1,2486
IGP-DI (FGV) 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; IIRR  22002211:: 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 +1,59% 27,39 
Bradesco PN +1,81% 20,80 
ItauUnibanco PN +1,80% 28,90 
Braskem PNA +9,06% 60,78 
JBS ON +6,22% 37,38 
Usiminas PNA +6,15% 15,70

IBOVESPA: +0,89% 111.106 pontos

Iene 111,85
Libra est. 0,74
Euro 0,86
Peso arg. 98,71

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,1% 5,4290 5,4300 +5,0%

PTAX  (BC) -0,1% 5,4167 5,4173 +5,3%

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

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

EURO -0,6% 6,2893 6,2906 +3,6%

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 29/09

Iene R$ 0,0485
Libra est. R$ 7,28
Peso arg. R$ 0,055
R$1: 1.267,75 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 29/09 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)

JJUULL AAGGOO SSEETT
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 1.283,75 6,75 -3,0%
FARELO out/21 338,10 0,80 -3,5%
MILHO dez/21 539,00 6,50 -2,7%
TRIGO dez/21 710,25 3,75 -3,0%

SOJA 161,43 0,6% 2,8% 161,00
MILHO 88,24 0,3% -0,8% 88,00
TRIGO 89,26 -0,1% 0,7% 91,00
BOI GORDO 300,35 -0,2% -2,8% 300,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 29/09 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 29/09 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 29/09 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 169,00 0,6% 3,4%
SOJA Paranaguá 175,00 1,2% 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)

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//1100  ffííssiiccaass  1155//1100,,ddoommééssttiiccooss  66//1100

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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PREVISÃO DO TEMPO

Nublado
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Loterias
Megasena

02 03 04 05 06 07 09 13 
15 16 19 21 22 24 25

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 30/9/2021 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.
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MÊS DA SORTE:
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

02 05 06 06 01 06 05

Super Sete concurso: 150C 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

81.680
54.199
49.952
84.070
00.874

01 07 09 18 25 41 45
PORTUGUESA DESPORTOS

10 36 39 43 52

JUNHO

04 05 10 12 13 21 23

concurso: 5670

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 22
min 19

max 35
min 20

Cascavel
max 34
min 19

Foz do Iguaçu
max 33
min 21

max 33
min 17

Curitiba
max 18
min 14

FASES 
DA LUA

Sexta 1º/10/2021

Sol

Sábado 2/10/2021

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Atraso na segunda dose está em 11%
Rio de Janeiro – A Fun-

dação Oswaldo Cruz lançou 
ontem o primeiro Boletim Vigi-
Vac, que acompanha o cum-
primento do esquema vacinal 
proposto contra a covid-19. 
Dessa forma, é verificada a efe-
tividade das vacinas utilizadas 
pelo PNI (Programa Nacional 
de Imunizações) no Brasil.

Os primeiros resultados, 
feitos com base nos dados 
lançados até o dia 15 de 
setembro, mostram que a 
taxa de atraso nacional para 
todas as vacinas é de 11%, 
sendo de 15% para a Astraze-
neca, 33% para a CoronaVac e 
1% para a Pfizer-BioNTech. A 
Fiocruz ressalta, no entanto, 
que a vacinação com o imuni-
zante da Pfizer começou ape-
nas em maio e que a quanti-
dade de indivíduos em possível 

atraso ainda é pequena.
Para a AstraZeneca e a 

Pfizer, foram considerados 
84 dias de intervalo para a 
segunda dose, e para a Coro-
naVac o prazo é 28 dias. O 
painel leva em conta os indi-
víduos que tomaram a pri-
meira dose e que ainda não 
tomaram a segunda. A situa-
ção de atraso é caracterizada 
após 14 dias da data prevista 
para a segunda injeção.

Em um recorte estadual, o 
Ceará tem a maior proporção 
de pessoas em atraso para a 
segunda dose, com 33%, e o 
Rio Grande do Norte tem a 
menor proporção, com 5,4%. 
Em números absolutos, São 
Paulo está com 1,25 milhão 
de pessoas que tomaram a 
primeira dose e não volta-
ram na data prevista para a 

Estudo mostra sintomas de covid-19 de longo prazo em pacientes
Oxford – Pelo menos um 

sintoma de covid-19 de longo 
prazo foi encontrado em 37% 
dos pacientes de três a seis 
meses depois da infecção pelo 
novo coronavírus, mostrou um 
estudo amplo da Universidade 
de Oxford e do Instituto Nacio-
nal de Pesquisas de Saúde 

nessa quarta-feira (29).
Entre os sintomas mais 

comuns estão problemas respi-
ratórios, fadiga, dor e ansiedade, 
disse a Universidade de Oxford 
depois de investigar sintomas 
em mais de 270 mil pessoas que 
se recuperam da doença.

Os sintomas se revelaram 

mais frequentes em pessoas que 
foram hospitalizadas e ligeira-
mente mais comuns entre mulhe-
res, de acordo com a pesquisa.

Ele não revelou causas deta-
lhadas, gravidade ou duração 
dos sintomas da covid longa, 
mas indicou que pessoas mais 
velhas e homens tiveram 

mais dificuldades respirató-
rias e problemas cognitivos, 
enquanto jovens e mulheres 
tiveram mais dores de cabe-
ças, sintomas abdominais e 
ansiedade ou depressão.

“Precisamos identificar os 
mecanismos subjacentes aos 
diversos sintomas que podem 

afetar os sobreviventes”, disse 
Paul Harrison, professor da Uni-
versidade de Oxford que coman-
dou o estudo.

“Essa informação será essen-
cial se for para evitar ou tratar 
eficazmente as consequências 
de saúde de longo prazo da 
covid-19”, acrescentou.

segunda, Rio de Janeiro tem 
956,9 mil e Bahia tem 907,5 
mil  que não retornaram 
aos postos.  Os menores 
números são em Roraima 
(21,5 mil), Acre (28,3 mil) e 
Amapá (31,1 mil).

A Fiocruz destaca que o 
atraso da segunda dose pode 
“comprometer seriamente 
a efetividade das vacinas 
no país” e, portanto, “é de 
extrema importância realizar 
este monitoramento para pro-
mover ações que atuem de 
forma assertiva na resolução 
do problema”.

Os dados são atualizados 
semanalmente e podem ser 
visualizados de forma inte-
rativa, nos âmbitos munici-
pal e estadual, além do tipo 
de vacina, com o percentual 
e o número de indivíduos em 

atraso para completar a imu-
nização contra a covid-19. 
Segundo a Fiocruz, “o objetivo 
do painel é apoiar os gestores 

públicos a identificar municí-
pios que precisam de suporte 
para acelerar a vacinação da 
segunda dose”.

O atraso da segunda dose pode comprometer seriamente a 
efetividade das vacinas no país

FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

Lotofácil concurso: 2335

Estrada da Peroba será pavimentada
depois de intervenção de parlamentar

A Estrada da Peroba é 
uma importante ligação do 
Município de Santa Mônica 
e Planaltina do Paraná, no 
noroeste do Estado.  Na 
última terça-feira (28), foi 
assinado pelo Governador 
Ratinho Junior (PSD) o con-
vênio para pavimentação do 
trecho. São R$ 3 milhões em 
investimentos.

Ao lado do deputado esta-
dual Delegado Fernando 
Martins (PSL) e do Secretário 
da Agricultura e Abastecimento 
Norberto Ortigara, o prefeito 
Luan Frazatto (PSL) recebeu o 
maior recurso já indicado para 
o município.

Para o deputado Delegado 
Fernando Martins, que pas-
sou a representar os interes-
ses de Santa Mônica junto ao 
governo do Estado e também 
na Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep), este é um 
momento histórico. De acordo 
com o parlamentar, a pavimen-
tação da estrada da Peroba 
é um anseio antigo e muito 
cobrado pela população que 
utiliza aquele trecho, princi-
palmente na intenção de trans-
portar a produção agrícola 
familiar para a comercialização 
nas cidades da região.

“O trecho a ser pavimen-
tado será muito importante 
para o desenvolvimento 
local e vai contribuir com o 

Fomento Paraná
Ainda na mesma reunião, foram tratados detalhes sobre o inves-
timento que o município receberá para a pavimentação asfáltica. 

São R$2,15 milhões, sendo que R$1,5 milhão é oriundo da Fomento 
Paraná e R$650 mil a fundo perdido.

crescimento econômico”.
Também estavam presen-

tes o deputado estadual Tião 
Medeiros e o secretário de 
Desenvolvimento Sustentável 
e do Turismo, Márcio Nunes.

REUNIÕES ANTERIORES
Em 23 de agosto o depu-

tado havia recebido o pre-
feito de Santa Mônica em 
uma reunião na Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano 
e Obras Públicas (SEDU) com 

o secretário João Ortega e 
com o diretor geral da Sedu, 
Lúcio Tasso.

Naquela ocasião, foram 
tratamos assuntos relaciona-
dos com a pavimentação de 
vias públicas do município 
e, junto com o engenheiro 
Carlos Lima e com o diretor 
de agricultura, Adenilson 
Lopes, foram discutidos deta-
lhes a respeito da importân-
cia da pavimentação daquele 
trecho de área rural.

O governador Ratinho Junior (PSD) assinou convênio para pavimentação de estrada rural e 
disponibilizou R$ 3 milhões em investimentos

ASSESSORIA
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Senadores adiaram
discussões sobre o
novo Código Eleitoral

O Senado Federal sepul-
tou os planos da Câmara de 
fazer valer para as próximas 
eleições o projeto do novo 
Código Eleitoral. A decisão 
foi tomada pelo presidente 
da Casa, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), após consulta aos 
líderes partidários.

Para valer nas próximas elei-
ções, o projeto aprovado pela 
Câmara, com 898 artigos, teria 
de passar pelos senadores até o 
próximo sábado (2), quando fal-
tará um ano para as eleições de 
2022. As mudanças nas regras 
do jogo eleitoral precisam ser 

Passa no senado projeto que torna o  
CPF único número de identificação

O Senado Federal aprovou, 
em votação simbólica, o pro-
jeto de lei que estabelece que 
o Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) será o “número único 
e suficiente” para identifica-
ção do cidadão em todos os 
bancos de dados do poder 
público. O relator do projeto, 
senador Esperidião Amin (PP-
SC), acatou duas emendas 
apresentadas ao texto e, com 
a mudança, o texto retorna à 
Câmara dos Deputados para 
nova análise.

Amim explicou que o pro-
jeto não invalida os demais 
documentos de identificação. 
“O objetivo da proposição é 
estabelecer um único número 
ao cidadão para que ele possa 
ter acesso aos seus prontuá-
rios no SUS [Sistema Único de 
Saúde]; aos sistemas de assis-
tência e previdência social, tais 
como Bolsa Família, Benefício 
de Prestação Continuada e 

Numeração
Os novos documentos emitidos ou reemitidos por órgãos públicos 
ou por conselhos profissionais terão como número de identifica-
ção o mesmo número de inscrição no CPF. O projeto determina 

que, para ter acesso a informações e serviços, para o exercício de 
direitos e obrigações ou para a obtenção de benefícios perante os 
órgãos e as entidades federais, estaduais, distritais e municipais ou 
serviços públicos delegados, o cidadão terá que apresentar apenas 

o CPF, ou outro documento que contenha o número de seu CPF, 
“dispensada a apresentação de qualquer outro documento”.

registros no INSS; às informa-
ções fiscais e tributárias; ao 
exercício das obrigações polí-
ticas, como alistamento eleito-
ral e voto”, disse.

Pelo texto aprovado no 
Senado, o número de inscri-
ção no CPF deverá constar 
nos cadastros e nos docu-
mentos de órgãos públicos, 
no registro civil de pessoas 
naturais ou nos conselhos 
profissionais, como certidões 
de nascimento, casamento ou 
óbito; no Documento Nacional 
de Identificação (DNI); no 
Número de Identificação do 

Trabalhador (NIT); no registro 
no Programa de Integração 
Social (PIS) ou no Programa 
de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep); no 
Cartão Nacional de Saúde; no 
título de eleitor; na Carteira 
de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS); na Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH); no certificado militar; 
na carteira profissional; e em 
“outros certificados de regis-
tro e números de inscrição 
existentes em bases de dados 
públicas federais, estaduais, 
distritais e municipais”.

aprovadas com pelo menos um 
ano de antecedência. O texto 
não foi incluído na pauta desta 
semana por Pacheco, mas havia 
a expectativa de deputados 
favoráveis ao novo Código de 
que o projeto fosse levado ao 
plenário até amanhã (sexta).

SEM ATROPELOS
O senador Marcelo Castro 

(MDB-PI) defende que as 
mudanças no novo Código 
Eleitoral sejam votadas até o 
fim do ano, sem atropelos, já 
que não haverá mais a urgên-
cia do calendário para que as 

novas regras entrem em vigor 
no próximo ano. A proposta 
consolida em um mesmo texto 
a legislação eleitoral e temas 
de resoluções do Tribunal 
Superior Eleitoral, modifi-
cando o Código Eleitoral, a Lei 
das Inelegibilidades, a Lei dos 
Partidos, entre outras normas.

O projeto foi aprovado pela 
Câmara no último dia 16. O texto 
proíbe a divulgação de pesqui-
sas eleitorais na véspera da 
eleição e exige quarentena de 
quatro anos para juízes, procu-
radores, militares e policiais se 
candidatarem a cargos públicos. 

APÓS consultar líderes partidários, Rodrigo Pacheco empurrou o novo Código Eleitoral para 2024

DIVULGAÇÃO

Isenção do IR
O relator da reforma 
do Imposto de 
Renda no Senado 
Federal, Angelo 
Coronel (PSD-BA) 
está estudando a 
possibilidade de 
estender a faixa de 
isenção do tributo 
para pessoas que 
ganham até R$ 5 mil 
mensais, promessa 
do presidente 
Jair Bolsonaro. 
A redução foi 
feita pela equipe 
econômica do governo que encaminhou proposta para o 
Congresso Nacional. O projeto já foi aprovado na Câmara 
dos Deputados com um limite menor de isenção: dos atuais 
R$ 1.903,98 para R$ 2.500,00. O relator pretende entregar o 
parecer entre até o início de novembro à Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Senado.

Ameaça às eleições
O procurador-geral da 
República, Augusto Aras, abriu 
uma apuração preliminar 
contra o ministro da Defesa, 
Walter Braga Netto, que 
ameaçou a realização das 
eleições em 2022. Em 8 de 
julho, o ministro enviou 
um recado ao presidente 
da Câmara, Arthur Lira 
(Progressista-AL), com a 
mensagem de que não 
haveria eleições ano que vem, 
se não houvesse impressão 
dos votos e contagem pública 
dos resultados.

Kit covid

O empresário Luciano Hang confirmou à CPI da Covid, 
no Senado, ontem (29) que sua mãe, Regina Hang, usou 
remédios do ‘kit covid’, como hidroxicloroquina, azitromicina e 
ivermectina, quando detectou a covid-19 em dezembro do ano 
passado. Ele disse que sua mãe tinha diversas comorbidades, 
como problemas cardíacos e diabetes, e teve assistência médica. 
Regina Hang deu entrada em um hospital no dia 1º de janeiro, 
em São Paulo. Ela morreu em 3 de fevereiro.

Financiamento de fake news
O empresário admitiu ter contas no exterior e offshores em 
paraíso fiscal, no entanto, negou que tenha financiado a 
disseminação de fake news. Documentos obtidos pela CPI 
apontam que Hang teria financiado o blogueiro Allan dos 
Santos, e investigado pela disseminação de fake news. O 
deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, 
teria intermediado o contato entre o empresário e o blogueiro.

STF apura
Em manifestação enviada 
ao gabinete do ministro do 
Supremo Gilmar Mendes, 
na última terça, 28, a PGR 
informou que abriu o 
procedimento para apurar a 
ameaça e pede que a Corte 
arquive um pedido de mesmo 
teor movida pelo advogado 
Ronan Wielewski Botelho 
contra Braga Netto. Para 
requerer o fim do processo, 
Aras informou ao STF que 
já havia investigações em 
curso no Ministério Público 
Federal (MPF).

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Arthur Lira articula
valor fixo do ICMS por
litro do combustível

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 
anunciou em Alagoas que pre-
tende colocar em discussão e 
votação a proposta que unifica 
em todo o País as alíquotas do 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) 
incidentes sobre combustíveis 
(PLP-16/21). A lista inclui gaso-
lina, diesel, biodiesel, etanol 
e gás natural e de cozinha, 
além de vários outros deri-
vados de petróleo.

A proposta cria uma alí-
quota única de ICMS sobre 
gasolina e diesel, indepen-
dentemente do Estado, e para 
todos os outros combustíveis 
e lubrificantes. Lira anunciou 
que pretende discutir um valor 
fixo para o imposto estadual, 
ao discursar em evento para 
entrega de casas populares em 
Alagoas, na presença do presi-
dente Jair Bolsonaro.

Ele criticou o anúncio da 
Petrobras de aumento no 
preço do óleo diesel, o que 
impactaria mais R$ 0,22 no 
tanque para os caminhoneiros.

“A Câmara Federal cumpre 
seu papel e dá sustentação a 
um governo que precisa do 
apoio do Parlamento para 
aprovar as reformas que o 
Brasil precisa. Mas ninguém 
aguenta dólar alto e combus-
tível alto. E sabe o que faz o 
combustível ficar caro? São 
os impostos estaduais”, cri-
ticou Lira.

Lira cobrou sensibilidade 
dos governadores sobre o tema 
e afirmou que o Congresso 

Congresso foi omisso
No início do mês, pressionado pelo aumento dos combustíveis, o 

governo entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade por 
Omissão no Supremo Tribunal Federal para obrigar os Estados a 

adotarem alíquota única de ICMS sobre os combustíveis. O Executi-
vo alega que o Congresso foi omisso ao não editar lei que regule a 

cobrança de ICMS no País.

Interlocutores do ex-juiz federal Sergio Moro no Podemos, 
partido ao qual ele deve se filiar caso opte pela vida partidária, 
disseram que estão descartadas as possibilidades de candida-
tura dele a qualquer outro cargo que não seja à Presidência 
da República em 2022. “Ele somente será candidato se for à 
Presidência da República”, dizem.  Alguns líderes do Podemos 
defendiam – e ainda defendem – que Moro possa, como alter-
nativa, tentar uma vaga na Câmara dos Deputados, no Senado 
Federal (pelo Paraná ou por São Paulo) ou mesmo o governo do 
Paraná. Moro decidiu adiar para novembro qualquer decisão sobre 
seu futuro, mas está mantendo reuniões com empresários e políticos. 
No último sábado (25), esteve na casa do senador Oriovisto 
Guimarães, em Curitiba, para tratar de seu futuro na política. 
Também participaram do encontro Alvaro Dias, Flávio Arns e a 
presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu.

LIRA anunciou que pretende discutir um valor fixo para o imposto estadual com secretários 
da Fazenda dos 26 estados e do Distrito Federal

ALEX MIRANDA

DIVULGAÇÃO

quer debater a proposta para 
que os combustíveis não 
fiquem vulneráveis ao dólar e 
ao barril do petróleo.

“Se a gente colocar um 
valor fixo de ICMS, o governo 
do estado vai continuar rece-
bendo o dinheiro dele, mas 
não vai receber mais do que 
a gasolina que é vendida nas 
refinarias para os postos de 
combustíveis no Brasil”, disse.

CONFAZ
Em fevereiro, o Executivo 

encaminhou a proposta à 
Câmara que prevê que a 
cobrança do ICMS será no local 

de consumo final. As alíquotas 
poderão variar conforme o pro-
duto e serão definidas depois 
pelo Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz), 
que reúne os secretários da 
Fazenda dos 26 estados e do 
Distrito Federal. O ICMS é um 
tributo de natureza estadual. 
Atualmente, o imposto é reco-
lhido em geral na origem, e as 
alíquotas são diferentes nos 
estados e no Distrito Federal. 
Variam também conforme o 
tipo de produto – na média das 
regiões metropolitanas, são de 
14% para o diesel e 29% para a 
gasolina, por exemplo.
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 Cascavel - O prefeito Leo-
naldo Paranhos sancionou, na 
tarde de ontem (29), a lei que 
estabelece o Refic 2021. A par-
tir de segunda-feira (4/10), os 
contribuintes que possuem 
dívidas de impostos em atraso 
poderão pagar os tributos com 
até 90% de desconto sobre os 
juros e multas. Para atender 
aos contribuintes, uma estru-
tura foi montada no auditório 
da Prefeitura de Cascavel. 

O lembrou que Cascavel 
vive uma retomada econômica 
e que o Refic irá auxiliar tanto 
os contribuintes que terão 
mais facilidades para pagar 
as dívidas em atraso, quanto 
ao Município, que terá mais 

recursos em caixa para inves-
timentos na cidade. Paranhos 
conclamou os contribuintes 
para não deixarem a renego-
ciação para a última hora para 
evitar transtornos. “Tente vir 
aqui no período de vigência. 
No início sempre tem uma 
quantidade menor de pes-
soas, só que no final acaba 
acarretando transtornos para 
todos nós. Nós não queremos 
que você perda tempo, forme 
aglomeração de pessoas”, 
completa o prefeito.

O secretário de Finanças, 
Renato Segalla, lembra que a 
lei que auxiliará os contribuin-
tes se trata de uma demanda 
coletiva. “Houve perda de 

renda durante a pandemia e 
nós, como poder público, pre-
cisamos apresentar alternati-
vas”, enfatiza.

LEI DO REFIC
A lei sancionada hoje prevê 

descontos de 90% dos juros e 
multas para pagamentos à vista. 
O contribuinte terá também a 
opção de parcelar o imposto 
em atraso. Para parcelas de 12 
meses, o desconto será de 75%; 
pagamentos em 24 meses terão 
redução de 50% e para parcela-
mento em até 36vezes, o des-
conto será de 25%. Ainda há a 
opção de parcelar em 48 vezes, 
mas neste caso não haverá redu-
ção dos juros e multas.

 Cascavel - O abastecimento 
de água em Céu Azul, a exemplo 
do que já acontece em Media-
neira, será feito de forma alter-
nada, a partir desta quinta-feira 
(30). A medida é necessária por-
que a estiagem severa diminuiu 
drasticamente a vazão dos três 
poços que abastecem os mora-
dores da cidade, reduzindo em 
50% a captação e a produção de 
água tratada.

A gerente-geral da Sanepar, 
Rita Camana, diz que a estiagem 
prolongada está atingindo diver-
sas cidades do Paraná e o Moni-
tor da Seca, da Agência Nacio-
nal de Águas (ANA), alerta que 
98% do território paranaense 
está em seca grave. “Sem água 
nos mananciais, não consegui-
mos manter a regularidade no 
abastecimento. Por esta razão, 
a alternativa neste momento 
é escalonarmos a distribui-
ção para garantir que todos 
recebam a água por algumas 
horas durante o período de 24 
horas”, afirmou.

Rita diz, ainda, que a nor-
malização do abastecimento 
depende da regularidade das 
chuvas e da colaboração de 
todos. “A medida é temporária 
e, se cada um contribuir e fizer 
a sua parte com o uso racional 
da água, serão amenizados os 
impactos da falta de água”, 
alertou a gerente.

A cidade foi dividida em dois 
setores que terão interrompido o 
fornecimento de água um dia sim 
e no outro não. O fechamento, 

Água: Cascavel está em 
alerta; Medianeira e Céu 
Azul entraram no rodízio

Crise hídrica na pauta da Acic 
A Sanepar, a comunidade e o papel de todos na preservação de rios e 

mananciais. Esse será o tema da reunião empresarial da Acic agendada para a 
noite desta quinta-feira (30), com início pontualmente às 19h, na Sala Paraná. 
O tema vai ser apresentado pela gerente Geral Sudoeste da Sanepar, Rita Ivone 
Camana, e pelo gerente regional de Cascavel, Rodolpho Tanaka Savelli. Eles 
vão informar sobre os reflexos da estiagem no sistema de captação, sobre risco 
de racionamento e também de atuais e novos investimentos. O presidente da 
Acic, Genesio Pegoraro, informa que o tema é pertinente e convoca todos à 
participação. A reunião, presencial, é cercada de todos os cuidados sanitários. 
Outras informações pelo telefone 3321-1432.  

Lei do Refic 2021 é sancionada e
negociações iniciam segunda-feira

inicialmente, será das 8h às 18h, 
com previsão de normalização 
gradativa a partir das 22h. Depen-
dendo do comportamento do 
sistema, esse horário poderá ser 
ampliado ou reduzido.

CASCAVEL
Em Cascavel, a Sanepar 

ainda não adotou sistema de 
rodízio no abastecimento. De 
acordo com a estatal, mesmo 
com a longa estiagem, tanto a 
captação quanto o abasteci-
mento tem vem se mantende 
forma estável. Porém, a Sane-
par informou que os manan-
ciais reduziram mais de 45% 
da capacidade e o registro do 

Lago Municipal já está aberto 
em 40%. As altas temperatu-
ras registradas nos últimos 
dias elevou o consumo de forma 
bastante significativa. De acordo 
com a assessoria de Comunica-
ção Social da Sanepar, em Cas-
cavel, “a média para o período 
deveria ser de 66 milhões de 
litros\dia, porém, tem chegado 
a 72 milhões.

Além de Cascavel, Três Bar-
ras do Paraná, Santa Tereza 
do Oeste, Matelândia, Anahy, 
Campo Bonito, Lindoeste, 
Santo Izidoro (distrito de Três 
Barras do Paraná), e Vila Agro 
Cafeeira (distrito de Matelân-
dia), estão em estado de alerta.

Em Cascavel, 
com a onda de 

calor, o consumo 
tem chegado 
a picos de 72 

milhões de 
litros\dia 
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Saldo de empregos
Dos 399 municípios para-
naenses, 308 tiveram núme-
ros positivos na geração de 
empregos em agosto, 77% 
do total. Curitiba lidera com 
um saldo de 6.015 vagas. É 
seguida por Londrina (1.737), 
Maringá (1.462), São José 
dos Pinhais (779), Colombo 
(630), Ponta Grossa (555), 
Cascavel (510), Toledo (201), 
Guarapuava (430) e Pinhais 
(410). Os Estados que mais 
abriram vagas em 2021 foram 
São Paulo (704.174), Minas 
Gerais (261.586), Santa 
Catarina (158.946), Paraná 
(153.696) e Rio Grande do Sul 
(118.816).

Prevenção à 
Corrupção
O Banco Regional de Desenvol-
vimento do Extremo Sul (BRDE) 
formalizou sua adesão ao 
Programa Nacional de Preven-
ção à Corrupção (PNPC). Com 
o objetivo de reduzir os níveis 
de fraude e corrupção no 
Brasil a patamares similares 
aos de países desenvolvidos, 
o projeto pretende mobilizar 
dirigentes, instituições de 
controle e gestores públicos. 
“Com a adesão ao programa, 
reafirmamos nosso compro-
misso público em promover a 
integridade e a ética, sempre 
com transparência. Somos 
um banco público e precisa-
mos prestar contas à socie-
dade”, destacou a diretora-
-presidente, Leany Lemos.

Avanços
O chefe da Casa Civil do 
Paraná, Guto Silva, participou 
da reunião com a diretoria da 
Fecomércio/PR onde apresen-
tou o avanço da administração 
aos membros do conselho e 

diretoria da instituição. Guto 
falou sobre os resultados do 
enfrentamento à pandemia, o 
fortalecimento dos setores e as 
reformas necessárias que foram 
feitas nos últimos anos, as 
novas concessões de pedágio, 
a ferrovia, a extensão das linhas 
aéreas e o investimento em 
infraestrutura. 

Contas equilibradas
Em audiência pública na Assem-
bleia Legislativa, o secretário de 
Estado da Fazenda, Renê Garcia 
Júnior, detalhou receitas, despe-
sas, resultados e limites referen-
tes à contabilidade do Estado. A 
Lei Orçamentária Anual (LOA) 
de 2021 previa um déficit de 
R$ 4,8 bilhões. Ao longo do 
ano, no entanto, o aumento da 
receita permitirá o cumprimento 
de todas as obrigações. “A 
trajetória positiva da receita está 
fazendo com que o Estado honre 
seus compromissos. Por outro 
lado, é preciso cautela com as 
contas públicas, pois o ambiente 
econômico ainda é de muita 
incerteza”, disse Junior.

Vagas sorteadas
O Instituto Federal do Paraná 
(IFPR) – Campus Foz do Iguaçu 
está com inscrições abertas, até 
30/09, para o sorteio público 
que ofertará vagas remanescen-
tes para os cursos superiores 
de Engenharia de Aquicultura; 
Licenciatura em Física e Tecno-
logia em Gastronomia. Qualquer 
pessoa, mesmo que não tenha 
participado do Processo Seletivo 
IFPR deste ano, pode concor-
rer a uma vaga, desde que 
sejam atendidas as exigências 
previstas no Edital 70/2021. O 
sorteio será realizado no dia 06 
de outubro e o início das aulas 
será imediato, ainda em regime 
remoto (a previsão é de que 
as aulas presenciais retornem 
ainda neste mês de outubro).

AEN

O Paraná é o Estado da região sul do 
país com melhor saldo na geração de 

postos de trabalho formais 

Destaque nacional
O Paraná é o Estado da região sul do país com melhor saldo 

na geração de postos de trabalho formais. O Estado destaque 
nacional, obteve o quarto melhor resultado do País no último 
mês e ainda ultrapassou a marca de 150 mil vagas no acumu-
lado do ano. “O Paraná mostra que está em plena retomada 

da economia. Temos batido recordes sucessivos na geração de 
empregos e tivemos um bom resultado no crescimento, com um 
aumento de 4,2% no PIB no primeiro semestre”, afirmou o gover-

nador Carlos Massa Ratinho Junior. 
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Município acompanha
audiência pública
sobre Tecnologia 5G

A Prefeitura de Umuarama, 
através do departamento 
do Divisão do Núcleo de 
Tecnologia e Informação (NTI), 
acompanhou ontem (quarta-
-feira, 29) um debate online, 
sobre o processo de implan-
tação da tecnologia 5G no 
Paraná, que prevê um grande 
salto de qualidade nas comu-
nicações – especialmente via 
internet. A tecnologia utiliza 
ondas de rádio de frequência 
mais alta do que as usadas 
pelas redes móveis e é hoje 
a mais moderna para o fun-
cionamento de banda larga, 
propiciando aos usuários con-
dições de navegar com veloci-
dade muito maior que o 4G, 
presente na maior parte dos 
celulares no Brasil.

A audiência pública foi reali-
zada durante a tarde e o muni-
cípio participou por meio do 
chefe da Divisão, Rafael Moretto 
Barros. “Em breve, um leilão 
definirá quais empresas implan-
tarão essa tecnologia no país. 
Na audiência, os organizadores 
explanaram sobre as caracterís-
ticas, vantagens e desafios, bem 
como dicas e disponibilização 
de conteúdos para sua implan-
tação”, comentou.

LEILÃO
A Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel) 
anunciou a aprovação do edi-
tal que confirma para o dia 4 de 

Legislação
A definição do leilão acelera a busca pelo que a Anatel classifica como 
redução de barreiras à conectividade. Os municípios com mais de 30 

mil habitantes, que receberão a tecnologia, devem se adequar à Lei das 
Antenas (13.116/15) e ao decreto federal 10.480/20. A Anatel receberá 

a documentação das operadoras até o dia 27 de outubro. Capitais e 
Distrito Federal começarão a operar o 5G a partir de julho de 2022. O 
5G já foi implementado em países como China, Coreia do Sul, Japão, 
Zona do Euro e EUA e está em desenvolvimento no Brasil, mas ainda 
há um longo caminho a ser percorrido. Após a publicação do edital, 
habilitação das empresas aptas à concorrência, realização do leilão e 

assinatura dos contratos com as vencedoras se iniciará a implementa-
ção da infraestrutura necessária. A instalação dos equipamentos deve 

se iniciar em julho de 2022. A implementação do 5G possibilitará a 
melhoria das condições de navegação e transmissão de dados, funda-

mental para a economia digital.

novembro o leilão que definirá 
as empresas que vão operar a 
tecnologia de internet 5G no 
País. A documentação das ope-
radoras interessadas deverá 
ser entregue à Agência no dia 
27 de outubro. Ao todo, o leilão 
deve movimentar quase R$ 50 
bilhões, entre pagamentos ao 
Governo Federal e investimen-
tos obrigatórios.

CRONOGRAMA
A instalação da Tecnologia 

5G tem um longo cronograma. 
“Para Umuarama, com seus 
pouco mais de 113 mil habitan-
tes, a previsão é julho de 2027, 
prazo que pode ser antecipado 
caso o município esteja de 
acordo com a legislação perti-
nente. Cabe ao poder público 
(Prefeitura e Câmara) elaborar 
leis para facilitar a implantação 
e validar esta tecnologia em 
cada município”, acrescentou 

Rafael Barros. Além de aumen-
tar a velocidade da internet em 
até 20 vezes, a tecnologia per-
mitirá conectar mais dispositi-
vos simultaneamente.

A Assembleia Legislativa 
d o  Pa ra n á  p ro m ove u  a 
audiência pública para escla-
recer sobre o papel das câma-
ras e prefeituras na implan-
tação da quinta geração nos 
municípios paranaenses.

Os organizadores, depu-
tados Luiz Cláudio Romanelli 
(PSB), Tião Medeiros (PTB) e 
Emerson Bacil (PSL), alertam 
para a corrida das gestões 
municipais contra o tempo, já 
que os municípios que tiverem 
legislações adequadas para 
instalar ou adaptar as torres e 
antenas do 5G em seus territó-
rios terão prioridade no rece-
bimento o sinal, até 20 vezes 
mais rápido que o atual 4G, e 
muito mais estável.

AUDIÊNCIA Pública foi acompanhada online pelo chefe de Divisão do Núcleo de Tecnologia e Informação, Rafael Barros
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Jogo tratado
Bolsonaro vai vetar qualquer 
projeto de legalização dos 
jogos, mas libera a base 
governista para derrubar os 
vetos. Quer cassino em Angra 
dos Reis (O seu Caribe brasi-
leiro), mas precisa também 
do eleitor evangélico, que é 
contra a jogatina.

Casa nova
O ex-governador da Paraíba, 
Ricardo Coutinho, preso em 
2019 por desvios na saúde 
e educação no Estado, se 
filia ao PT hoje, com pre-
sença dos ex-presidentes 
Lula e Dilma.

Sem Bob
Com Roberto Jefferson ainda 
preso (preventiva), o PTB 
não perde tempo. Promoveu 
ontem encontrão em Brasília 
com presidentes de diretórios 
para debater chapas.

Reguffe de saias
A deputada federal Alê Silva 
(PSL-MG) confirmou à Coluna 
que cumpre o que prometeu 
em carta registrada em cartó-
rio dia em 2019 em Ipatinga 
(MG), seu reduto. Abriu mão 
de auxílio-moradia em Bra-
sília, de plano de saúde, 
serviços postais e carro 
com motorista. E preencheu, 
por ora, 10 de 25 vagas de 
assessores às quais tem 
direito. O pioneiro nisso foi 
o agora senador Reguffe, 
desde que foi deputado distri-
tal e federal.

Socos à mesa
As recentes derrotas do 
Governo no Congresso Nacio-
nal tiraram (novamente) o 
presidente Bolsonaro do sério. 
Deputados e senadores der-
rubaram nesta semana uma 
dezena de vetos assinados 
pelo mandatário. Entre eles, o 
veto total ao projeto que proíbe 
despejo e desocupação de 
imóvel durante a pandemia. 

Moro na pista
Nem os mais entusiastas apoiadores do ex-juiz da Lava 
Jato e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, apostam que 
ele terá condições de rivalizar com Lula da Silva e Jair 

Bolsonaro como um candidato a presidente da terceira via 
em 2022. Desgastado após o desembarque do Governo – 
com denúncia de que Bolsonaro tentou inter ferir na Polícia 
Federal – e pelos reveses que sofreu no Supremo Tribunal 
Federal, Moro está no Brasil desde a última semana e tem 
conversado com lideranças do Podemos. Ele pediu cautela, 
e o partido prepara pesquisas com seu nome para avaliar 
o desempenho em diferentes cenários: para a Presidência, 

ao Governo do Paraná e para o Senado.

Vem demissão aí
Irritado com a falta de articu-
lação, Bolsonaro já acionou 
ministros para apresentar 
nomes que poderão substi-
tuir líderes e vice-líderes nas 
duas Casas. Além de tentar 
azeitar a articulação, a inten-
ção do presidente é afagar 
(ainda mais) parlamentares 
do Centrão, que já têm lista 
de potenciais candidatos.

A bela & fera 
Pode piorar a situação do 
ex-chefão Rogério Caboclo, 
afastado ontem pelo Con-
selho de Ética da CBF. Uma 
ex-assistente que se mudou 
para os Estados Unidos ava-
lia processo.

Olha aí, CPI! 
O Ministério das Comunica-
ções distribuiu mais de R$ 
23 mil para influenciadores 
digitais que propagaram nas 
redes sociais o tratamento 
precoce de Covid-19. O obje-
tivo da campanha, conforme 
ação popular que corre na 6ª 
Turma do TRF3, seria boicotar 
as medidas de proteção con-
tra o Covid-19 consensuais 
na comunidade científica. 

Segue a novela
A União recorreu alegando 
que os contratos não eram 
ilegais. O MPF se manifestou 
no processo (nº 5010741-
57.2021.4.03.0000) e con-
testa o questionamento feito 
pelo Governo sobre a ação 
popular, ressaltando que este 
meio processual pode ser 
usado para gerar condenação 
indenizatória. 

Boiada parlamentar
A Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle da 
Câmara vai convidar o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
para dar explicações sobre a 
solicitação feita ao Ministério 
do Meio Ambiente para flexibili-
zar regras ambientais.
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Jurídico da Câmara pretende reverter  
suspensão da Comissão Processante

Mesmo sem ter recebido 
oficialmente ao comunicado 
da decisão tomada pela juíza 
Maira Junqueira Moretto 
Garcia, da 3ª Vara da Fazenda 
Pública de Umuarama, que 
concedeu liminar para a sus-
pensão dos trabalhos, os mem-
bros da Comissão Processante 
da Câmara de Vereadores, que 
atua no processo de cassação 
do prefeito Celso Pozzobom, 
se manifestaram ontem pela 
manhã publicamente.

Seguindo as determinações 
da Magistrada, a Comissão 
optou por suspender as oitivas 
que ocorreriam ontem (quinta-
-feira, 29) de manhã e à tarde. 
Na ocasião seriam ouvidos, 
José Pento Neto, João Donizete 
Megda, o ex-secretário de 
Indústria de Comércio, Edivaldo 
Ceranto Junior, Cleber Bonfim, 
Mauro Liutti – ex Secretário 
de Serviços Rodoviários do 
Município, além da ex-secretária 
de Comunicação, Letícia D’Ávila 
Correia, Luiz Genésio Picoloto, 
José Antonio Favarão, Gilmar 
Carlos Garcia e Everaldo Marcos 
Navarro, todos como testemu-
nhas de defesa do prefeito.

De v i d o  à  d e c i s ã o  d a 
Justiça, os membros da 
Comissão Processante convo-
caram a imprensa para apre-
sentar as argumentações da 
liminar e comunicar que os 
membros têm prazo de 10 
dias para se manifestar.

“De imediato, a comis-
são acatou a decisão da jus-
tiça. A procuradoria Jurídica 
do Poder Legislativo já estra 
trabalhando no sentido de 
atender aos apontamentos 
apresentados pelo liminar”, 
explicam em nota.

DECISÃO
No mesmo texto, a CP escla-

rece que a magistrada aceitou 
mandado de segurança impe-
trado pela defesa do prefeito 
afastado Celso Pozzobom, 
que contesta os atos prati-
cados pelos três integrantes 
da comissão: Cleber Marcos 
Nogueira, o Clebão dos Pneus 
(presidente), Ronaldo Cruz 
Cardoso (relator) e Antonio 
Aparecido dos Santos, o Pé 
Duro (membro).

Liminarmente, ou seja, sem 
julgar o mérito da questão, 

Maira Garcia concordou que 
o processo tocado pelos três 
vereadores apresenta irre-
gularidades e “não analisou 
devidamente a defesa prévia” 
apresentada por Pozzobom, 
limitando-se a uma breve con-
clusão de dois parágrafos, sem 
a devida fundamentação.

“Infere-se que a conclusão 
da Comissão Processante foi 
extremamente breve (dois 
parágrafos), mormente con-
siderando o relatório de cinco 
páginas. E, embora a brevi-
dade, por si só não impli-
que vício, nota-se que não 
aclara, sequer resumida-
mente, a razão porque cabe 
prosseguimento da denúncia 
e rejeição da defesa prévia”, 
escreveu a juíza.

Diemerson Castilho, pro-
curador jurídico da Câmara 
Municipal de Umuarama 

ressaltou que irá acompanhar 
os integrantes da comissão 
na elaboração do novo pare-
cer, que deverá ser nova-
mente repassado à Justiça a 
fim de que ela reverta a deci-
são. “São tramites normais. 
Tais embates fazem parte do 
rito e a Comissão Processante 
da Câmara de Umuarama 
está seguindo os passos”, 
saliente Castilho.

DENUNCIANTE
Raul dos Santos, advogado 

que representa o deputado 
estadual Delegado Fernando 
Martins, que coo eleitor foi o 
denunciante e pede pela cas-
sação do cargo de prefeito de 
Celso Pozzobom, lembra que 
a decisão da juíza fez bem 
ao processo. “Há duas deci-
sões que podem ser tomadas 
agora. Uma delas é combater a 

decisão liminar da suspensão 
temporária dos trabalhos da 
comissão. A outra é aceitar que 
houve um equívoco, a fim de 
que o tramite seja mais rápido, 

corrigir o que está equivocado, 
para que não demore muito e 
que consigamos chegar com 
mais rapidez e qualificação à 
sessão de julgamento”.

Continua de pé
O Procurador Jurídico do Legislativo, Diemerson Castilho reforça que 

a Comissão Processante não está extinta com a liminar. O rito, porém, 
deve voltar à etapa de parecer do prosseguimento ou não da denúncia, 

o que pode inviabilizar o prazo de conclusão dos trabalhos, que é de 
90 dias, contados desde que foi protocolado o pedido de defesa prévia 
do denunciado. A decisão liminar cabe recurso da Câmara e não altera 
o afastamento do prefeito, determinado pelo desembargador Laertes 

Ferreira Gomes, do Tribunal de Justiça do Paraná.

Contra o tempo
A procuradoria jurídica do Poder Legislativo, segundo Castilho, 

apenas faz orientações jurídicas à Comissão Processante, para que 
façam um relatório conclusivo. “O interesse público será preserva-
do, na medida que o processo legal seja observado e é isso que a 
procuradoria resguarda, mas os vereadores são os que decidem, 

pois são os representantes da população”, comentou e reforçou que 
ainda na tarde de ontem deu andamento aos procedimentos legais 
em busca da reversão. “A Comissão vai rever os atos, corrigir e vai 

dar o andamento dentro do que determina a decisão judicial. A 
Casa irá pedir para que a juíza reveja o posicionamento”.

ALEX MIRANDA

PROCURADOR Jurídico, acompanhou os membros da Comissão e explicou detalhes do trâmite, além do prazo de 10 duas para recorrer em busca de reverter a suspensão
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Escola Evangélica será transferida
para o 1º de Maio em tempo integral

Uma das mais antigas esco-
las de Umuarama, a Escola 
Municipal Evangélica terá novo 
endereço a partir do próximo ano 
letivo: a rua dos Marceneiros, no 
bairro Primeiro de Maio. E as novi-
dades não param por aí, já que 
agora a instituição vai atender os 
alunos do 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental em tempo integral.

A comunidade escolar reu-
niu-se na noite da última terça-
-feira (28) para decidir tanto a 
mudança de endereço quanto 
a possibilidade de um novo 
nome para a escola, conforme 
informa a diretora Jacilene 
Aparecida Romano Gaspareto. 
“Tivemos uma excelente parti-
cipação dos pais dos alunos e 
isso é muito importante, por-
que conseguimos tomar deci-
sões com mais segurança. 
Comunicamos que recebe-
mos a proposta da Secretaria 
Municipal  de Educação 
para transferirmos a Escola 
Evangélica para o Primeiro de 
Maio e a aceitação foi unânime. 
Todos os presentes decidiram 
por aclamação que seria uma 
ótima oportunidade”, relatou.

A diretora contou que, num 
segundo momento, a proposta 
era com relação à mudança da 
carga horária para o sistema de 
atendimento em tempo integral, 
que também foi recebida com 
euforia pela comunidade escolar 
– que inclui também professores 

Campanha arrecadará brinquedos para o Dia das Crianças
Uma ação conjunta entre 

o município e o governo do 
Estado vai arrecadar brinque-
dos para distribuição no Dia 
da Criança, em Umuarama e 
em várias cidades do Paraná. 
Os detalhes foram defini-
dos nesta semana entre a 
Superintendência Geral de 
Ação Solidária e as secreta-
rias municipais de Indústria, 
Comércio e Turismo e da 
A s s i s tê n c i a  S o c i a l ,  q u e 
f icará responsável  pela 
distribuição.

A campanha “Paraná Piá” 
visa angariar brinquedos 
novos e roupas infantis novas 
ou usadas, em bom estado. 
“Os brinquedos ficarão no pró-
prio município, para ser distri-
buído no Dia da Criança (12 de 
outubro). Teremos dois pontos 

de coletas dos brinquedos: na 
Agência do Trabalhador e na 
sede do 6º Subgrupamento 
de Bombeiros Independente 
– Corpo de Bombeiros de 
Umuarama”, informou a secre-
tária designada da Assistência 
Social, Adnetra Vieira dos 
Prazeres Santana.

Os detalhes da campa-
nha foram acertados em reu-
nião na última terça-feira, 
28, na sede dos bombeiros, 
com a presença do coman-
dante do 6º SGBI, major 
Andrey Falkiner, Francisco 
Boschi e Valdir Menezes (da 
regional da Secretaria de 
Estado da Justiça, Família e 
Trabalho – Sejuf), Reginaldo 
Barros, gerente da Agência 
do Trabalhador, Adnetra e 
Dayanne Oliveira Demozzi, 

podem ser feitas até as 17h, já 
na Agência do Trabalhador das 
8h às 12h e das 13h30 às 17h.

Melhora na educação
A diretora Jacilene destacou ainda que agora, em tempo 
integral, os alunos terão atividades diversificadas, tendo 

ampliado o tempo de estudo, melhora do rendimento es-
colar, alimentação balanceada e outras vantagens. “A nova 
escola terá 3.121,38 m² de área construída, divididos em 

blocos administrativos, espaço de convivência e 12 salas de 
aula, além de uma quadra coberta para prática esportiva 
com arquibancadas e vestiários, uma estrutura realmente 

incrível para nossos alunos”, relatou Jacilene, acrescentando 
que a instituição possui ainda pátio coberto, amplo refeitó-
rio, cozinha, despensa, área de serviço, laboratório, sala de 

informática, biblioteca, auditório multiuso e secretaria.

e funcionários. “A proposta da 
secretária de Educação, Mauriza 
Lima Menegasso, tem o objetivo 
de promover o desenvolvimento 
integral dos estudantes, aten-
dendo ao Plano Nacional de 
Educação, que busca sempre 
incentivar a evolução intelec-
tual, social, afetiva e física de 
todos os alunos. Todos ficaram 
muito felizes com essa oportu-
nidade”, disse.

Finalmente, foi apresentada 

a proposta de mudança de 
nome da escola, com três 
opções: Machado de Assis, 
Maria Natividade Ribeiro Lepre 
e Evangélica. “A opção Machado 
de Assis recebeu nove votos, a 
opção Maria Natividade Ribeiro 
Lepre recebeu 32 votos e a 
opção Escola Evangélica ven-
ceu com 89 votos, totalizando 
130 votos. Desta forma, não 
haverá mudança no nome da 
nossa escola”, revelou a diretora.

OS detalhes foram acertados em reunião com na sede do 6º Subgrupamento de Bombeiros Independente – Corpo de Bombeiros de Umuarama
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A comunidade escolar se reuniu para decidir sobre a mudança de endereço e a possibilidade de um novo nome para a escola

chefe de Divisão da Proteção 
Social Básica da Secretaria de 
Assistência Social.

As coletas serão realizadas 
até o próximo dia 11. No Corpo 
de Bombeiros as doações 
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

GOVERNADOR DO DISTRITO  
LD-6 VISITA UMUARAMA 

No dia 17 de setembro de 2021, o Compa-
nheiro Marcos Vinicius Pesenti e Compa-
nheira Flavia Mota Pesenti, ele atual Go-
vernador do Distrito LD-6 fizeram a visita 
oficial ao Lions Clube de Umuarama. A 
programação começou com uma visita à 
M.A. Máquinas—John Deere para ver de 
perto a “campanha de arrecadação de ali-
mentos—Doe uma cesta, e a John Deere 
duplica”.  De lá para o Projeto Árvores da 
Vida seguindo de reunião administrativa 
com a diretoria. À noite, na Toca do Leão 
Jamil Hellú aconteceu bela reunião festiva.  

Instituto renova parceria com a Polícia
Ambiental para fiscalizar irregularidades

O Instituto Água e Terra 
(IAT) e o Batalhão de Polícia 
Ambiental – Força Verde reno-
varam o Termo de Cooperação 
Técnica e Financeira para 
ações de fiscalização no Estado 
do Paraná. 

O documento tem a fina-
lidade de integrar ações 
técnicas, administrativas e 
operacionais direcionadas 
à fiscalização ambiental, 

Estado destina R$ 4 milhões para
proteção de crianças e adolescentes

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Justiça, 
Família e Trabalho, vai destinar 
R$ 4,19 milhões aos municípios 
para ações de proteção a crian-
ças e adolescentes. O secretário 
Ney Leprevost e representantes 
de 43 municípios assinaram, no 
Palácio das Araucárias, o termo 
de adesão ao cofinanciamento 
estadual do incentivo ao aten-
dimento emergencial para 
crianças e adolescentes que 
sofrem ameaças.

“Nossa preocupação com 
as crianças e os adolescentes 
cresce a cada dia. Em muitas 
ocasiões, os adolescentes que-
rem deixar o tráfico de drogas, 
mas são ameaçados por aque-
les que os exploram. Contamos 
com as prefeituras para nos 
ajudar nesse trabalho de pro-
teção”, afirmou Leprevost.

Os municípios serão aten-
didos de acordo com os cri-
térios estabelecidos pelo 
Conselho Estadual dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
(CEDCA). Os repasses são do 
Fundo Estadual para a Infância 
e Adolescência (FIA).

O montante global será 

visando a proteção e preser-
vação do meio ambiente e o 
uso sustentável dos recursos 
naturais. Os investimentos da 
parceria serão provenientes 
do Fundo Estadual do Meio 
Ambiente (FEMA).

De acordo com os termos, a 
Polícia Ambiental terá acesso 
aos sistemas de informa-
ção sobre o meio ambiente e 
ambas as instituições devem 

trabalhar em parceria em 
cima de políticas de educa-
ção e proteção das florestas e 
da fauna. Os dois órgãos são 
competentes para emitir Autos 
de Infração Ambiental (AIA) e 
instaurar processos de apura-
ção das infrações encontradas.

COIBIR CRIMES
O diretor-presidente do 

IAT, Everton Souza, destacou 

distribuído a Araucária, Assis 
Chateaubriand, Campo Mourão, 
Castro, Colombo, Colorado, 
Cruzeiro do Oeste, Dois Vizinhos, 
Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, 
Goioerê, Guaíra, Ibaiti, Ibiporã, 
Imbituva, Irati, Itaperuçu, Ivaiporã, 
Jacarezinho, Jaguariaíva, 
Loanda, Londrina, Mandirituba 
e Marechal Cândido Rondon, 
Matinhos, Medianeira, Paiçandu, 
Paranavaí, Pinhão, Piraí do 
Sul, Piraquara, Pitanga, Pontal 
do Paraná, Prudentópolis, 
Quedas do Iguaçu, Reserva, 
Rio Branco do Sul, Rio Negro, 
Santa Helena, Santo Antônio 
da Platina, São Mateus do Sul, 

Ubiratã e União da Vitória.

OUTRAS AÇÕES
O Governo do Estado desen-

volve, ainda, outras ações vol-
tadas a jovens que também 
sofreram com os efeitos da pan-
demia. O secretário Leprevost 
solicitou aos prefeitos que aju-
dem a divulgar o Cartão Futuro, 
que é uma forma de incentivar 
o primeiro emprego. “No Cartão 
Futuro, o governo paga R$ 300 
por mês, durante 24 meses, para 
cada jovem contratado, para 
incentivar as empresas, e se o 
jovem for deficiente, o valor é 
de R$ 450”, explicou.

Reforço
Com o convênio, o trabalho será potencializado graças ao 

apoio dos agentes do IAT. As ações vão ajudar a fiscalizar em-
preendimentos e atividades potencialmente poluidoras, com 
medições e coleta de amostras e efluentes para certificar o 

atendimento às condicionantes estabelecidas no licenciamento 
ambiental. Também são fiscalizados o desmatamento ilegal, a 
pesca predatória, caça e de uso indevido de recursos hídricos.

O secretário Ney Leprevost, esteve acompanhado do deputado Evandro Araujo e de represen-
tantes de 43 municípios durante a assinatura do termo de adesão

AEN

a importância da parceria 
com as forças policiais para a 
constatação de danos ambien-
tais, especialmente para coibir 
desmatamentos.

“Vamos manter a ação con-
junta para coibir os atos crimi-
nosos de desmatamentos irre-
gulares, não autorizados e que 
devem ser combatidos. O obje-
tivo é trazer todo o benefício 
e proteção ao meio ambiente 
paranaense”, disse.

PONTOS ESTRATÉGICOS
O Batalhão de Polícia 

Ambiental atua em todo o 
Paraná por meio de cinco com-
panhias e dezenas de postos, 
distribuídos estrategicamente 
em todas as regiões para pro-
mover operações ostensivas, 
atividades de inteligência para 
flagrar crimes e desenvolver tra-
balhos educativos junto às esco-
las para conscientização da pre-
servação ambiental.

POLÍCIA Ambiental terá acesso aos sistemas de informação sobre o meio ambiente e ambas as instituições devem trabalhar em parceria
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VESTIBULAR

UNIPAR
[agora é a sua vez]

Oficina era o QG de preparação
de carros para contrabandistas

A Polícia Ambiental em 
Umuarama recebeu uma 
denúncia anônima de que uma 
oficina mecânica na cidade 
de Altônia (85 quilômetros de 
Umuarama) estaria operando 
sem as licenças ambientais 
necessárias. A equipe policial 
foi até a oficina denunciada 
e, durante a abordagem para 
verificação, observou veícu-
los bastante suspeitos no 
interior do estabelecimento 
e sobre a calçada.

Os veículos não possuíam 
bancos de passageiros (ape-
nas do motorista), estavam 
sem forração de portas e de 
teto, bastante sujos na parte 
interna, enfim, com vários 
indicativos de que são utiliza-
dos para o transporte de pro-
dutos contrabandeados do 
Paraguai ou para cometimento 

Mulher abordada pela polícia
escondia crack na genitália

Um homem de 23 anos e 
uma mulher de 19 anos foram 
presos pela Polícia Militar 
de Umuarama na tarde de 

de crimes transfronteiriços.
O responsável pela oficina 

mecânica no momento foi 
questionado e afirmou para 
a equipe que os 6 automóveis 
suspeitos foram deixados na 
sua oficina para conserto, por 
pessoas diferentes, e que não 
sabe dizer quem são, mas que 
se trata do pessoal que ‘traba-
lha na correria do cigarro’.

Ele informou aos policiais 
que não possui qualquer 
contato com os responsá-
veis pelos automóveis, uma 
vez que a contratação dos 
seus serviços é feita verbal-
mente, sem cadastramento 
de ordens de serviço. Disse 
ainda que não costuma ficar 
com o contato desse pessoal, 
mesmo porque eles não gos-
tam de se identificar.

Diante das circunstâncias, a 

equipe efetuou a checagem de 
todos os veículos e não houve 
constatação de ocorrência de 
furto ou roubo, sendo conferi-
das as placas e numerações.

Nesse ínterim, o proprie-
tário da oficina chegou ao 
local e também disse que não 
conhece os donos dos auto-
móveis suspeitos. Em razão 
de todas as evidências de que 
os veículos são usados na ativi-
dade de contrabando, foi reali-
zado contato com o agente da 
Delegacia da Polícia Federal 
(PF) de Guaíra, sendo repas-
sado a ele o teor da ocorrência.

Após análise da PF, foi defi-
nido que os veículos deveriam 
ser apreendidos e encaminha-
dos para a delegacia de polícia 
federal para apuração de pos-
sível ilicitude. Assim, a PF acio-
nou guinchos para a remoção 

dos veículos até o depósito e 
os dois responsáveis pela ofi-
cina foram identificados pela 
equipe para prestar esclareci-
mentos à autoridade policial.

Foram apreendidos e 
entregues à Polícia Federal os 
seguintes veículos: 1 Honda 
CRV; 1 Hyundai Santa Fé; 1 

Volvo XC60 T5 (com disposi-
tivo emissor de fumaça insta-
lado); 1 Hyundai Vera Cruz; 1 
Changan Chana; e 1 Fiat Doblô.

E m  r e l a ç ã o  à  p o s s í -
vel constatação de crime 
ambiental, a equipe optou 
por realizar outro boletim de 
ocorrência específico.

OS veículos encontrados não possuíam bancos de passageiros, estavam sem forração interna 
e com indicativos de que seriam usados em crimes transfronteiriços

FOTOS: DIVULGAÇÃO

PMs do BPFron realizavam o patru-
lhamento em uma área rural da cidade 
de Alto Paraíso, durante a Operação 
Hórus, quando deram ordem de parada 
a um caminhão suspeito. O motorista 
não obedeceu e empreendeu fuga, mas 
foi perseguido até que abandonou o 
caminhão e fugiu a pé por uma região 
de mata. O caminhão estava carregado 
com cerca de 15 mil pacotes de cigarros 
contrabandeados. Veículo e contrabando 
foram entregues na delegacia da Receita 
Federal em Guaíra.

ontem quarta-feira (29), 
após terem sido conduzidos à 
Delegacia de Polícia e denun-
ciados por tráfico de drogas. 

Com o casal os poli-
ciais encontraram 
37 pedras de crack e 
R$ 14 em espécie1. 
A prisão aconteceu 
na praça da Bíblia 
(entorno da Estação 
Rodoviária), por volta 
das 12h15.

Os policiais rea-
l izavam patrulha-
mento nas proxi-
m i d a d e s  q u a n d o 
r e c e b e r a m  u m a 
denúncia (feita dire-
tamente ao policial) 

DIVULGAÇÃO

de que um casal estava 
comercializando crack na 
praça. O denunciante disse 
que que a mulher escondia a 
droga nas partes íntimas.

Os policiais viram um 
casal com as mesmas carac-
terísticas repassadas pelo 
denunciante e fizeram a abor-
dagem. Com eles foram encon-
trados os R$ 141.

Uma policial feminina 
revistou a mulher, que escon-
dia 37 pedras de crack nas 
partes íntimas, acondiciona-
das em uma camisinha.

Os dois receberam voz 
de prisão e foram encami-
nhados para a Delegacia de 
Umuarama.

DROGA estava armazenada dentro de um preser-
vativo e escondido na genitália da mulher abordada
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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

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

Seleção brasileira de futsal perde e dá
adeus ao sonho do título do Mundial

O sonho do octacampeo-
nato mundial – o sexto na 
Era Fifa – do Brasil ficou pelo 
meio do caminho. Ontem (29) 
à tarde, ne cidade de Kaunas, 
na Lituânia, a seleção brasi-
leira criou muitas chances, 
mas perdeu por 2 a 1 para a 
Argentina e está fora da dis-
puta do título. Os gols argen-
tinos foram marcados por 
Vaporaki e Borruto. Ferrão 
descontou para o Brasil, que 
vai disputar o terceiro lugar no 
domingo às 10h.

Atual campeã mundial, 
a Argentina vai em busca do 
bicampeonato no domingo 
às 14h, contra o vencedor 
de Portugal x Cazaquistão. A 
semifinal entre portugueses 
e cazaques acontece hoje (30) 
às 14h.

MARCAÇÃO ACIRRADA
O Brasil iniciou a partida 

com a marcação adiantada, 
dificultando o trabalho de 
bola da Argentina. Aos dois 
minutos, Ferrão chutou da 
intermediária, e Sarmiento 
defendeu com dificuldades. A 
Argentina respondeu aos três 
numa finalização de Borruto. 
Bem colocado, Guitta não deu 
rebote. Um minuto depois, 
Dyego limpou a marcação e 
encheu o pé. Sarmiento defen-
deu em dois tempos.

Aos cinco, o Brasil teve a 
melhor oportunidade do jogo 
até então. Em arrancada pela 
direita, Pito bateu forte, e a 
bola explodiu na trave. Aos 
sete, Claudino roubou bola 
da defesa brasileira e invadiu 
a área. Guitta saiu de carrinho 
para evitar o gol argentino. 
Um minuto depois, Arthur 
cobrou falta da esquerda, e 
Sarmiento deu um leve des-
vio para escanteio.

HERMANOS NA FRENTE
O jogo seguiu lá e cá 

pelos minutos seguintes, e, 
aos nove, Cuzzolino colocou 
Guitta para trabalhar ao ten-
tar acertar o ângulo do goleiro 
brasileiro. Aos 10, Claudino 
deu um drible seco em Ferrão 
e chutou forte. Guitta espal-
mou, e Rodrigo afastou o 
perigo. Um minuto depois, a 
Argentina conseguiu abrir o 
marcador. Em chute cruzado 

de Borruto, Vaporaki deu um 
leve desvio quase em cima da 
linha para fazer 1 a 0.

O Brasil não se encolheu 
após o gol sofrido, e, aos 12, 
Ferrão quase empatou numa 
conclusão de cabeça. Só que, 
aos 13, Borruto aproveitou 
uma tabela rápida para mar-
car 2 a 0. O Brasil ainda con-
seguiu diminuir no fim do pri-
meiro tempo. Após cobrança 
de escanteio da direita, Ferrão 
completou de carrinho para 
definir o placar da etapa.

PRESSÃO BRASILEIRA
A seleção brasileira ini-

ciou o segundo tempo pres-
sionando e, com menos de 
dois minutos, Rocha bateu 
rasteiro da entrada da área, e 
Sarmiento tirou com o pé. Aos 
três, Gadeia finalizou rente 
ao poste direito do goleiro 
argentino. Um minuto depois, 
Sarmiento foi buscar uma 
falta cobrada por Rodrigo da 
intermediária. Aos sete, Ferrão 
avançou pela ala-direita e 
soltou a bomba. Sarmiento 
espalmou para escanteio.

M u i t o  r e c u a d a ,  a 
Argentina só foi finalizar 
pela primeira vez no segundo 
tempo aos nove, numa bici-
cleta de Rescia defendida 
por  Guitta.  Um minuto 
depois, o Brasil chegou com 
perigo novamente em mais 
uma conclusão de Rocha. 
A 11 minutos do término, a 
seleção brasileira cometeu a 
sua quinta falta, ficando pen-
durada. A Argentina também 
não demorou a fazer a sua 
quinta infração, tornando 
o fim de jogo ainda mais 
imprevisível.

GOLEIRO-LINHA 
BRASILEIRO

A quatro minutos do fim, o 
técnico Marquinhos Xavier lan-
çou Dyego como goleiro-linha. 
Com isso, o Brasil promoveu 
um verdadeiro bombardeio 
contra a defesa argentina. A 44 
segundos do término, Dyego 
finalizou de dentro da área, 
mas Sarmiento pegou. Não 
era mesmo o dia do Brasil, 
que não conseguiu o empate 
e acabou amargando a elimi-
nação. Resta à seleção buscar 
o terceiro lugar no domingo.

DIVULGAÇÃO

AOS 13 minutos, Borruto apro-
veitou uma tabela rápida para 
marcar 2 a 0 e saiu comemo-
rando o gol da Argentina
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Palavras cruzadas

O mês está acabando, mas as finanças continuam 
exigindo atenção extra pra não exagerar nos gastos. E 
como dinheiro não cai do céu, talvez seja preciso fazer 
alguns ajustes pra se manter no orçamento. 

A Lua continua infernizando o seu astral e avisa que 
o isolamento e a discrição continuam sendo seus 
melhores aliados no trabalho. Seu sexto sentido 
estará afiado e pode indicar quem tá só na trairagem. 
Mal-entendidos ou palavras fora de contexto podem 
armar a maior confusão.

No trabalho, você pode se interessar por experiên-
cias novas hoje. Os astros conspiram para trazer à 
tona seu lado mais solidário e sociável, por isso, vai 
se sentir melhor se puder praticar uma boa ação ou 
ajudar um amigo.

Se precisa de colaboração para terminar alguns ser-
viços, melhor adiantar essas tarefas. É que pode ficar 
meio complicado se entender com outras pessoas no 
final da manhã, seja no trabalho ou em casa. 

O dia começa puxado e será preciso organizar direiti-
nho a sua agenda para encontrar tempo para todas as 
suas obrigações. Em compensação, as estrelas tam-
bém reservam boas notícias, especialmente para o 
seu bolso! Vai ser preciso ralar dobrado e talvez tenha 
até que aceitar serviços extras, mas todo esse esforço 
deve render uma grana. 

A Lua continua em seu paraíso astral, sinal de que as 
coisas devem correr melhor nesta quinta. É verdade 
que vão surgir alguns desafios pela frente, especial-
mente no romance, mas não se irrite com bobagens. 
Você conta com boas energias na paquera ao longo 
do dia e não terá dificuldade para atrair a atenção de 
quem deseja. 

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 30 de setembro são do signo de Libra com a personalidade de Capricórnio. 
São muito responsáveis, mas costumam ser meditativos e um pouco desajustados, no seio 
da própria família ou da terra em que nasceram. Ocupam cargos de honra e dignidade. Podem 
estudar administração, hotelaria, comunicação, propaganda e marketing. Seu número principal 
é o 37, formado de Júpiter e Netuno. Que inclina para estudos e pesquisas no campo espiri-
tual e místico. Juntos são iguais a 10, número que simplificado dá o 1, do Sol, que confere 
liderança, brilho, sucesso, poder e solidão.

Horóscopo nascido em 30 de setembro

No que depender das estrelas, o desejo de passear por 
aí e se divertir pode virar um desafio e tanto se precisa 
manter o foco no trabalho. Cuide das tarefas de rotina 
sem perder o pique e, mais tarde, poderá se livrar das 
obrigações sem dor na consciência!

No trabalho, muito empenho e um pouco de criati-
vidade podem fazer milagres. Bora lá botar as mãos 
na massa: tarefas que dependem apenas do seu 
empenho serão mais fáceis de concluir. As estrelas 
vão pedir um pouco mais de cautela ao lidar com a 
família. 

O dia estará pra lá de movimentado e, se tiver que 
passar o dia inteiro dentro de casa, pode ser difícil 
não perder a paciência. Se trabalha em home office, 
redobre o foco e não deixe as redes sociais ou outras 
tentações da internet atrapalharem a sua produtividade.

Nessa quinta, boa parte da sua atenção continua se 
concentrando na família. O astral é favorável para 
resolver alguns perrengues em casa, esquecer o 
estresse e recarregar as energias enquanto curte o 
seu cantinho, à noite.

No trabalho, sua popularidade e o seu lado sociável 
ajudam a abrir caminho e subir na carreira. Preste 
atenção em uma oportunidade de melhorar sua posi-
ção e impressionar a chefia. No final da manhã, porém, 
saiba que a negociação será a chave do sucesso.

Esta quinta reserva alguns desafios e as estrelas 
podem deixar as coisas um pouco tensas nas amiza-
des. Mas se pegar leve e mostrar boa vontade, dá pra 
contornar as brigas. Também há sinal de mudanças 
inesperadas no trabalho, mas tudo indica que não 
devem interferir no seu sucesso.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Significado de sonhar com Rato
Sonhar com rato significa presságios 

negativos. É o símbolo das sensações 
de avareza, cobiça, falsidade e falta de 
higiene. Pode representar a doença e a 
decepção. Também pode ser um alerta 
de que você precisa ser mais precavido 
em relação às pessoas.

Você, como a grande maioria das pes-
soas, provavelmente não fica nem um 
pouco feliz quando encontra um rato 
na rua. Pior ainda quando ele resolve 
aparecer na sua casa, né? O bicho é tão 
pequeno quanto malvisto, seja por uma 
questão de saúde ou por nojo. E, conve-
nhamos: se ele é capaz de assustar até 

elefante, um animal daquele tamanho, 
seu medo está perdoado.

A princípio, ver um rato no sonho tam-
bém não é das melhores coisas. Ele nor-
malmente está ligado a sentimentos como 
culpa, dúvida, ganância e inveja. Isso cos-
tuma ter a ver com coisas das quais você 
não se orgulha ou não quer assumir, ou que 
estão escondendo de você. Seja como for, 
é algo que tende a te consumir por dentro. 
Silenciosamente. Como um roedor.

Outra forma de interpretar os signifi-
cados possíveis de sonhar com rato é a 
existência de repulsa e sujeira (no sentido 
metafórico). Será que não é hora de assumir 

que existe uma pulga atrás da orelha com 
alguém? Assim é muito mais fácil buscar a 
raiz do problema. Além do mais, não são 
apenas nossos inimigos que preocupam 
a gente; falsos amigos são piores ainda. 
Redobre a atenção por causa destes. 
Preste atenção também como você usa o 
seu tempo, pois pode estar o investindo na 
iniciativa errada.

Mas nem tudo são pelos, queijo e 
ratoeira na sua noite de sono. Sonhar com 
rato pode ser considerado um aviso para 
prestar mais atenção nas coisas do dia a 
dia e pegar leve em discussões que possam 
vir a acontecer. Uma pessoa prevenida vale 

por duas, não é mesmo?
Sonhar com ratos pode significar que 

você está preocupado com uma pessoa 
que pode te fazendo um mal, ou que você 
acredita que esteja te prejudicando, ou te 
atingindo emocionalmente. Talvez você 
esteja se deixando abalar muito com isso. 
Sendo uma ameaça real ou não, esta 
situação pode estar te deixando aflito em 
demasia. É bom se distanciar da mágoa 
e tristeza por causa da ação de terceiros. 
Seja mais pragmático, e se concentre 
naquilo que você pode fazer de positivo 
para você mesmo.

Fonte: sonhos.com

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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U G A E R R A R
P O C A D E I A

P A S T O R A S R

O efeito
da mas-
sagem 

no corpo
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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
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de praias
Refeições

(gíria)
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tisa pro-
testante
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(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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“Deus nos concede, a cada dia, uma 
página de vida nova no livro do tem-
po. Aquilo que colocarmos nela, corre 

por nossa conta.”
(Chico Xavier)

CRISTO LUZ 
Visando conscientizar a população 

sobre a sua incidência em todo 
o mundo, o dia 10 de outubro é 

marcado no calendário como o Dia 
Mundial da Saúde Mental. Para 
propagar ainda mais a causa, a 

farmacêutica Lundbeck, focada no 
desenvolvimento de medicamen-
tos inovadores para o tratamen-
to de transtornos psiquiátricos 
e neurológicos, irá iluminar de 

verde o Cristo Redentor, principal 
símbolo do Rio de Janeiro, no dia 
1º de outubro, a partir das 19h. A 
empresa apoia a campanha e en-
tende a importância de se debater 
o tema, não só em outubro, mas 
ao longo de todo o ano. Há ainda 
muito preconceito, apesar da alta 

prevalência dessas condições.

POSSE
Na sexta-feira (8) às 20h Elisangela Mello e a nova diretoria da Câmara da   Mulher tomam posse para o biênio 
2021/222, No anite atro do Sesc. 

NÃO DÁ PRA FICAR DE FORA!
O clima da campanha Natal de Esperança 2021 está no ar. Projetada para impulsionar as vendas na 

principal época para o comércio varejista, é uma das maiores promoções do gênero no Estado, disponibi-
lizando nada menos que 271 prêmios, incluindo três automóveis zero quilômetro e cinco motos, além da 

distribuição de R$ 100 mil em vales-compra. A adesão vem aumentando. A adesão será facilitada e o  em-
presariado não pode perder a oportunidade de amplificar o potencial de vendas. As empresas associadas 
podem optar entre seis tipos de pacotes especiais e é fundamental que todos se programem para o início 
da distribuição de cupons, no dia 25 de outubro. Não perca tempo e solicite uma visita do departamento 

comercial pelos telefones (44) 3621-6700/98422-1805 (WhatsApp)/98422-1525.

VISITA OFICIAL
 Na Toca do Leão Jamil 
Hellú - o companheiro 

leão Wanderley Bellini e 
o  Governador do Distri-
to LD-6 -, Marcus Vini-
cius Pesenti e  esposa.  
O evento aconteceu no 

último dia 17. 

Thais Santos e equipe Sesc recepcionaram a presidente da Câmara da Mulher, Eli-
sangela Mello, Deusi Costa e demais convidados no encerramento da Campanha do 
Agasalho 2021, no Sesc Umuarama. 

ARQUIVO CMEG

 ARQUIVO
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