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PF cumpre mandado de busca em
Umuarama na Operação Expansão

OUTRAS APREENSÕES LEVARAM À DESCOBERTA DA ORGANIZAÇÃO

A Polícia Federal deflagrou ontem a fase operacional da ‘Operação Expansão’ que tem como objetivo desarticular um grupo responsável 
pela comercialização de cigarros contrabandeados do Paraguai. Foram cumpridos mandados de busca e apreensãonas cidades de 
Cafeara, Jandaia do Sul, Palmeira e em Umuarama no Paraná e em São Pedro, no Estado de São Paulo. l 6

Pessoas em 
vulnerabilidade social 

tiveram uma surpresa no 
Centro Pop, ontem, ao 
serem foram recebidos 
com um café da manhã 

especial e a visita da 
Coordenação de Saúde 
Mental e do CAPS para 
falar sobre a campanha 
Setembro Amarelo e a 
prevenção ao suicídio. 

l 7

Saúde Saúde 
mentalmental

Um semáforo caiu em cima de um carro após um 
acidente de trânsito na esquina do Bosque Uirapuru, 
em Umuarama na manhã de ontem. O veículo Lancer 
e um Fiat/Strada seguiam em sentidos apostos pela 

Avenida Ângelo Moreira da Fonseca, quando o utilitário 
não respeitou a preferencial ao fazer a conversão para 
esquerda e colidiu contra o Mitsubishi. Com o impacto, 

o semáforo caiu sobre o carro. Os condutores não se 
feriram. O semáforo foi substituído no final da tarde.

Colisão

Avanços
tecnológicos
fortalecem

trabalhos na Alep
l 2

Sancionada Lei
que permite

candidatos com
contas rejeitadas

l 5

Inspeção

Coronel do
Exército visita

prefeito em
Umuarama

l 8

ASSESSORIA/SECOM

Governo do PR
renova decreto

sobre a pandemia
por mais 15 dias
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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 -0,58% 27,23 
Vale ON +0,58% 76,24 
ItauUnibanco PN +0,10% 28,93 
Petrorio ON +9,50% 25,02 
Magazine Luiza ON +2,87% 14,34 
Inter Banco S/A -7,26% 46,65

IBOVESPA: -0,11% 110.799 pontos

Iene 111,52
Libra est. 0,74
Euro 0,86
Peso arg. 98,75

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,3% 5,4450 5,4460 +5,3%

PTAX  (BC) +0,4% 5,4388 5,4394 +5,8%

PARALELO +0,4% 5,3200 5,7200 +5,9%

TURISMO +0,4% 5,3200 5,7000 +5,9%

EURO +0,1% 6,2954 6,2983 +3,8%

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 30/09

Iene R$ 0,0488
Libra est. R$ 7,33
Peso arg. R$ 0,055
R$1: 1.268,23 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 30/09 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 1.256,00 -27,75 -3,6%
FARELO out/21 326,20 -11,90 -5,4%
MILHO dez/21 536,75 -2,25 -1,1%
TRIGO dez/21 725,50 15,25 0,3%

SOJA 161,49 0,0% 3,0% 161,00
MILHO 88,28 0,0% -0,8% 88,00
TRIGO 89,36 0,1% 0,8% 91,00
BOI GORDO 300,08 -0,1% -3,0% 300,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

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

BOLSA DE CHICAGO

Em 30/09 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 169,00 0,6% 3,7%
SOJA Paranaguá 175,00 1,2% 4,2%
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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Palavras cruzadas

Trabalhar em parceria será uma boa opção: 
busque aliados para colocar em prática os seus 
planos para o futuro. Além disso, o céu indica 
muita sorte em jogos e sorteios. Sua populari-
dade vai aumentar e pode se surpreender com 
vários crushs interessados em você.

Siga o exemplo e os ensinamentos de pes-
soas sábias e bem-sucedidas para progredir no 
emprego. Aliás, este é um bom momento para 
iniciar cursos e fazer contatos importantes para 
o seu crescimento pessoal e profissional.

A Lua na Casa 8 reforça esta tendência e avisa 
que o dinheiro pode vir de onde você menos 
espera, talvez até uma herança ou uma bonifica-
ção por algo que fez recentemente. No amor vai 
ser fácil atrair e envolver quem deseja.

Família e carreira vão dividir a sua atenção, mas 
tudo indica que você terá sabedoria de sobra 
para equilibrar as coisas. Na paquera as coisas 
andam mais lentas que internet discada, mas 
você pode se entusiasmar com uma pessoa 
influente e bem-sucedida.

Aposte em coisas que possam contribuir para 
melhorar o seu currículo e garantir mais pro-
gresso para a sua carreira. No amor, quem 
namora a distância terá todo apoio do céu para 
fazer contato e colocar o papo em dia.

A Lua indica boas oportunidades de ganhar 
dinheiro, então, não deixe passar uma boa 
oportunidade. No amor, você vai querer segu-
rança e dificilmente embarcará em uma aven-
tura passageira.

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 1 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Escor-
pião. São ativos, espertos e grandes observadores. Procuram tirar proveito de todas as 
circunstâncias favoráveis e por isso não perdem tempo e nem dinheiro. Faz ter uma apa-
rência bem cuidada, sempre jovem e saudável e que cause boa impressão. Seu número 
principal, do dia do nascimento, na Astrologia Cabalística é o 8, número de Saturno, que 
os tornam rigorosos, críticos e intransigentes, econômicos, contidos e solitários. Mas que 
lhe proporciona boa saúde, resistência física e que os leva à prática de esportes. Em geral 
tem longa vida e boa saúde.

Horóscopo nascido em 1º de outubro

Seu foco estará no trabalho e você fará tudo 
que puder para encerrar o dia com a sensação 
de dever cumprido. Você deve ter cuidado para 
não ser passada para trás por gente falsiane, 
cobrona e traiçoeira, então, evite confiar demais 
nos outros se não quiser fazer papel de trouxa.

A Lua aumenta sua ambição e sua disposição 
para correr atrás dos seus objetivos. Dia pro-
dutivo para quem trabalha em casa e, também, 
para quem quer resgatar um antigo projeto que 
ficou esquecido no fundo da gaveta. Seu coração 
pode balançar ao rever um ex: avalie se vale a 
pena passar vontade ou passar nervoso em 24 
vezes no crédito mais tarde.

Você deve até se policiar para não assumir tare-
fas demais e se sobrecarregar. Pense no seu 
bem-estar, observe os sinais do seu corpo e 
respeite os seus limites. No amor, boa sintonia 
com um colega pode despertar novos sentimen-
tos e abrir caminho para um romance.

Seu espírito de liderança estará ainda mais 
evidente hoje. Se abusar do seu lado autoritá-
rio, pode afastar importantes aliados. Pode se 
interessar por pessoas equilibradas, sensatas e 
envolventes.

A Lua vai estimular a cooperação e o trabalho em 
equipe. Também indica um bom momento para 
firmar uma sociedade com alguém de confiança. 
A dica é somar forças com os colegas para atin-
gir os objetivos em comum. Mas é no amor que 
a sua estrela vai brilhar com mais intensidade.

Aproveite o estímulo para investir nos seus obje-
tivos e para contagiar as pessoas queridas com a 
sua alegria. O Sol favorece as parcerias e ajudará 
você a conseguir o apoio de alguém para con-
cretizar um projeto importante. Romance com 
alguém da turma tem boas chances de engrenar.

Loterias
Megasena

01 03 04 06 10 11 12 13 
14 16 17 18 20 22 25
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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 22 24 34 39 54 62
PORTUGUESA DESPORTOS

33 36 38 40 76

JUNHO

06 07 15 24 27 29 31

concurso: 5671

04 05 06 14 29 38

Chuva

CRESCENTE
13/10 - 00h27

CHEIA
20/10 - 11h57

MINGUANTE
28/09 - 22h58

NOVA
06/10- 08h05

Paranaguá
max 20
min 18

max 36
min 22

Cascavel
max 26
min 17

Foz do Iguaçu
max 25
min 19

max 34
min 18

Curitiba
max 17
min 14

FASES 
DA LUA

Sábado 2/10/2021

Chuva

Domingo 3/10/2021

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Lotofácil concurso: 2336

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 17

AVTVB
CARADEPAU

PAROXITONA
DESCASOCU

VEJAPULO
MISSAPRE
ISERIEL

BATATADOCE
MAARRALI
IASSIT

CLAROMORNA
MICHAELA

TACATIVA
ABORDAGEM

DRAGEASLO

Metal 
de fios

elétricos
(símbolo)

Escolhida
por votos
(Polít.)

Principal
cerimônia
católica

(?)-
datado,
tipo de
cheque

É assada 
na fogueira,
nas festas

juninas

(?)
Johnson,
humorista

A índole 
da bruxa 
(Lit. inf.)

O céu 
que não

tem
nuvens

Conclui;
termina

Porção
de fios

enrolados

Post-(?),
adesivo

para
recados

Ingrid 
Guima-

rães, atriz

"Eu te (?)!",
frase dos
enamo-
rados 

Sobrinho 
de Abrãao 

(Bibl.)

Opõe-se a 
"atacadista"
Espirais de
parafusos Dar tiros 

Tributo;
imposto

Proibiu

Sujeira de
móveis

Assento mó-
vel do carro
Interjeição
de surpresa

Escola de
formação
de oficiais
Pessoa cí-
nica (fig.)
"Fórum",

pela acen-
tuação

Desconsi-
deração
Aviste;
olhe

Pílulas ge-
latinosas 

(?) Jackson,
o Rei do Pop
Qualquer
tipo de
aproxi-
mação

Período de
60 minutos

Seduz;
encanta

Primeiro
verbete
É puro, 

no campo

Salto
Indica-

dores de
direção

A água pou-
co quente

Estado
nortista

O artigo "o",
em espanhol

Por (?):
por agora

Prova auto-
mobilística
Postas em
liberdade

2/el — it. 7/drágeas — michael. 8/disparar. 9/abordagem — varejista.
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L N M P
E M B O S C A D A
V A V A L I A R
E S T A C I O N A

I D OL O R R O L
O M I A M I E
D A S NA D A L

D E P O S I T A D O
C O R O A D I

M E S A P E E R E
R AD A S I P L
V C E S T E P E

B E A T A O N E N
J O A N A D A R C

P A S S O P L AN O

Unidade
de venda
de leite

(símbolo)

Fungo
usado na 
fabricação
de bebidas

Tocaia;
armadilha

Para o
automóvel
na vaga 

É alvo
do amor

do fã

Forma
neutra do
pronome
"esse"

Daniel
Alves,

lateral di-
reito (fut.)

Guardado
em conta
bancária
(dinheiro)

As duas
primeiras
vogais do
alfabeto

Criança,
no Can-
domblé

Você, na
linguagem 
da internet

Grande
confusão

ou de-
sordem

A mulher
muito

religiosa

Especia-
lidade dos
escoteiros

O terreno
sem 

elevação

Que está 
lado a lado
Prejuízo;
estrago

151, em
romanos

Sagrada;
santa

Opõe-se
à volta

Conjunto
de atores

Conjunção
aditiva
Acres-
centar

Listagem 
(de nomes)
Espécie de
cobertor

É adquirida aos 18
anos de idade

Amassada
com o pé
Membro
inferior

Recente
(a notícia)
Cosmético

labial

Determinar
o valor de 
O astro-

rei (Astr.)

Cidade 
da Flórida

(EUA)

CPF:
Cadastro

de (?)
Física 

Canto em
grupo

Móvel de
bilhar

Célebre
heroína
francesa

Ato de andar

Pneu de
reserva

Resumos 
de reuniões

Sílaba de
"tenente"
Dira Paes,

atriz

Igrejinha

Que vem
depoisRafael (?),

tenista
espanhol

5/miami — nadal — sacra. 6/estepe. 8/paralelo.

Avanços tecnológicos fortalecem
os trabalhos diários na Assembleia

O deputado estadual Luiz 
Claudio Romanelli (PSB) par-
ticipou na noite da última 
quarta-feira (29) da abertura da 
II Semana Acadêmica da Escola 
do Legislativo e destacou os 
avanços tecnológicos que per-
mitiram o pleno funcionamento 
dos trabalhos da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) ao 
longo da pandemia.

“Acredito que as inovações 
no processo legislativo fortale-
ceram o parlamento do Paraná, 
que se tornou uma instituição 
ainda mais democrática. Os 
novos sistemas ampliaram a 
produtividade e a transparên-
cia, e todos ganham com isso”, 
explicou o deputado, primeiro-
-secretário da Assembleia. “A 
pandemia trouxe mudanças de 
paradigmas e inovações que 
vieram para ficar. Nada será 
como antes”.

Romanelli  destacou o 
empenho do legislativo e dos 
servidores para resolver os 
entraves técnicos e jurídicos 
para estabelecer um novo for-
mato de trabalho para os depu-
tados através do meio virtual. 
“Fizemos as adaptações, res-
peitando o regimento interno 
e todas as questões legais”, 
pontuou. “Mantivemos o ritmo 
dos trabalhos e aprovamos leis 
fundamentais para o enfrenta-
mento da covid-19 logo após a 
detecção dos primeiros casos 

Digitalização
Romanelli destacou ainda que a Assembleia Legislativa funciona 
em um sistema misto, onde os parlamentares podem votar pre-
sencialmente ou de forma remota. Essa necessidade de inova-
ção e modernização, segundo o deputado, acelerou o processo 
de digitalização do sistema legislativo e a Assembleia, tanto no 
setor administrativo (desde 2019), como no legislativo, atua de 

forma 100% digital.

no Paraná”, relatou Romanelli.

ATIVIDADES
O deputado rememorou 

que a última sessão total-
mente presencial, com a par-
ticipação dos deputados em 
plenário, ocorreu em 18 de 
março de 2020 e no dia 23 
daquele mesmo mês já foram 
iniciadas as sessões remotas e 
em formato híbrido. “Saímos 
rapidamente da dificuldade 
inicial”, salientou o deputado 

na videoconferência promo-
vida pela Escola do Legislativo.

O primeiro secretário enu-
merou ainda uma série de 
ações durante o período de 
pandemia e destacou que, 
somente em 2021, os depu-
tados produziram 5.427 pro-
posições legislativas, realiza-
ram 108 sessões plenárias, 76 
audiências públicas e 178 reu-
niões de comissões. Os dados e 
todas as ações podem ser con-
feridas no site da Assembleia.

A pandemia trouxe mudanças e inovações e somente o empenho do legislativo e seus servi-
dores resolveu os entraves técnicos e jurídicos para estabelecer o formato virtual

DIVULGAÇÃO
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Cannabis medicinal
fornecida pelo SUS
foi debate na Alep

A Comissão de Saúde da 
Assembleia Legislativa do 
Paraná discutiu no início da 
semana, o acesso de pacientes 
a medicamentos à base de can-
nabis sativa com fornecimento 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). O tema foi apresentado 
pelo presidente da Comissão, 
deputado Dr. Batista (DEM), 
em uma audiência pública 
conduzida também pelo 
deputado Goura (PDT), autor 
do projeto de lei (926/2019) 
que trata do assunto e já foi 
aprovado pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ).

“É um produto que pode 
ser usado para várias doenças, 
temos referências importantes 
no Brasil e no mundo que abrem 
as portas para esta discussão”, 
explicou Goura, ressaltando que 
a proposta não trata de cultivo 
ou comercialização dos sub-
produtos medicinais da planta 
popularmente conhecida por 
maconha. O objetivo, segundo 
o que foi apontado pelos par-
ticipantes, é facilitar o acesso 
aos medicamentos,  que 
atualmente só ocorre com 
autorização judicial, além de 
torná-lo mais barato.

Os medicamentos à base de 
canabidiol (CBD) e tetrahidro-
canabidiol (THC) são utilizados 

Favorável pela CCJ
O projeto 926/2019 teve parecer favorável aprovado pela CCJ com 
substitutivo geral apresentado pelo relator, deputado Paulo Litro 

(PSDB). De acordo com as alterações, o acesso a medicamentos terá 
como requisitos o laudo de profissional legalmente habilitado na 

medicina e a prescrição médica deverá conter o nome do paciente 
e do medicamento, o quantitativo e o tempo necessário para o 

tratamento. O deputado Arilson Chiorato (PT) também participou 
da audiência pública.

Especialistas
A farmacêutica Fernanda Walger, do Centro de Medicamentos do Para-
ná (Cemepar), falou que o órgão técnico faz a política de cumprimento 
de autorizações de vários medicamentos, “não apenas do canabidiol”. 

De acordo com ela, o Estado intermedia este processo. “Hoje, o Ce-
mepar realiza o cumprimento judicial de ações deferidas pela Justiça 

avaliando que o Estado deve fornecer o produto fármaco”, disse. Carlos 
Pessoa, diretor de tecnologia e inovação do Instituto de Tecnologia do 
Paraná (Tecpar) explicou que a instituição faz parte da Associação dos 

Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil. “Temos avaliado estudos 
técnicos e observamos que os canabinoides são eficazes e seguros para 
doenças como epilepsia, Alzheimer, e esclerose múltipla. Eles tiveram 

autorização da Anvisa para pacientes que tem situação crítica, irreversí-
vel ou terminal”, afirmou.

para tratamento de doenças, 
síndromes e transtornos. “O 
uso medicinal já foi autori-
zado pela Anvisa e autorizada 
por resolução de 2015”, frisou 
Goura. O projeto de lei tra-
mita na Comissão de Saúde 
com a relatoria do deputado 
Michele Caputo (PSDB), que 
adiantou durante a audiência 
pública sua posição favorá-
vel. “O canabidiol já tem pro-
dutos feitos no Brasil e regis-
trados na Anvisa”, afirmou.

Michele Caputo destacou 
que o Congresso Nacional 
debate um projeto de lei seme-
lhante. “Há estudos que apon-
tam resultados moderados, 
positivos e paliativos em uma 
série de situações. Mesmo em 
uma ação paliativa, que dimi-
nua a dor, eu considero impor-
tante. Este acesso já foi autori-
zado e meu relato é favorável. 
Não vou apresentar agora, 
mas será lido em reunião da 
Comissão de Saúde”, afirmou.

OS medicamentos à base de canabidiol (CBD) e tetrahidrocanabidiol (THC) são utilizados para tratamento de doenças, síndromes e transtornos
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Desumanidade
Luciano Hang, dono 
das lojas Havan, 
disse que vai acionar 
a Justiça contra 
senadores da CPI da 
Covid, do Senado 
Federal. Após 
seu depoimento 
à comissão, na 
quarta-feira (29), o 
empresário afirmou 
que uma série 
de crimes foram 
praticados durante a 
sessão. Segundo Hang, 
um deles foi a divulgação do atestado de óbito e do prontuário 
médico de sua mãe. Para os senadores, o documento foi 
fraudado para omitir que ela morreu de covid, e o empresário 
tentou esconder que ela recebeu medicamentos ineficazes 
contra a doença. “Meus advogados já estão aqui e vão entrar 
no individual de cada senador. Embora eles sejam senadores, 
eles não podem cometer crimes. Não foi só um crime de 
documentos, foi um crime moral, é uma desumanidade o que 
fizeram com a minha mãe”, disse.

Lei de improbidade
Senadores aprovaram 
o projeto da nova lei de 
improbidade administrativa. 
Entre as mudanças em 
relação à legislação atual, o 
texto determina que atos de 
agentes públicos só podem 
ser configurados como 
improbidade quando houver 
comprovação de dolo. A 
matéria volta à Câmara dos 
Deputados para nova análise. 
Antes de ser votado em 
Plenário, o projeto passou 
pela Comissão de Constituição 
de Justiça do Senado, onde 
a maior parte do texto foi 
aprovada. Relator da matéria, 
o senador Weverton (PDT-
MA) incorporou algumas 
emendas, que agora 
precisaram ser analisadas 
pelos deputados federais.

Inclusão na vacinação
O deputado estadual do Paraná Michele Caputo (PSDB), 
coordenador da Frente Parlamentar do Coronavírus, da 
Alep, solicitou ao secretário de Saúde, Beto Preto, a inclusão 
dos motoristas de ambulância junto aos profissionais de 
saúde que terão prioridade em receber a dose de reforço da 
vacina contra covid-19. “Os condutores de ambulâncias são 
reconhecidos no cadastro brasileiro de ocupações, tem leis 
federais que falam sobre essa atividade, tem uma discussão 
no Congresso Nacional sendo finalizada dizendo como deve 
ser exercida essa atividade”, disse.

Expostos à covid
Segundo Caputo, são mais de 40 mil trabalhadores na 
área pública ou privada nesta situação de exposição, por 
trabalharem na linha de frente de enfrentamento ao 
coronavírus, mas tiveram dificuldades na vacinação nas 
primeiras doses em muitos municípios pela falta desse 
reconhecimento. “Não há dúvida que motorista de ambulância, 
do Samu, de transporte de pacientes para exames, de 
hemodiálise, de ônibus da saúde para consulta ou para outros 
procedimentos, trabalha diretamente com os pacientes, com 
os familiares dos pacientes”, completou.

Discordância
Vários senadores foram 
contrários e a votação foi 
nominal, terminando em 
47 contra 24. As críticas 
se referiam à introdução 
da chamada prescrição 
intercorrente – quando 
o processo deve ser 
arquivado caso se passe 
um determinado tempo (4 
anos) entre cada uma das 
suas etapas. O segundo é 
a transformação da lista de 
atos de improbidade no texto 
da lei em lista “taxativa” 
– ou seja, apenas os atos 
relacionados são passíveis de 
punição. De acordo com a lei 
atual, a lista é considerada 
exemplificativa; assim, outras 
condutas também podem 
ser enquadradas como atos 
de improbidade.

DIVULGAÇÃO
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Nova lei permite a
candidatura de políticos
com contas rejeitadas

O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou ontem (quinta-feira, 
30), lei que permite a candida-
tura de políticos que tiveram 
as contas julgadas rejeitadas 
durante o exercício do man-
dato. Assim, podem participar 
das eleições aqueles que foram 
condenados a pagamento de 
multa por contas irregulares 
sem danos ao erário. Até agora, 
a lei estabelecia que aque-
les que tivessem as contas 

Oriovisto pede audiência 
pública sobre reforma do IR

O  s e n a d o r  O r i o v i s to 
Guimarães (Podemos-PR) 
teve aprovado na Comissão 
de Assuntos Econômicos 
(CAE), do Senado Federal, um 
requerimento de realização 
de audiência pública sobre a 
reforma do Imposto de Renda 
(PL 2.337/2021).

“O parlamento, para ser 
verdadeiramente demo -
crático,  tem que ouvir  a 
s o c i e d a d e  e  c o n v e r s a r 
com aqueles que pagam a 
conta. Por isso, considero 
de suma importância ouvir 
especial istas  da área.  A 
audiência servirá para con-
tribuir com o aperfeiçoa-
mento deste projeto, que 
promove alterações  tão 
profundas na legislação do 

Aprovado projeto que regula
Inteligência Artificial no Brasil

O plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou, na noite 
da quarta (29), projeto que dis-
põe sobre os princípios, direi-
tos e obrigações na utilização 
de sistemas de Inteligência 
Artificial (IA).

A iniciativa contou com a 
colaboração do deputado fede-
ral do Paraná, Gustavo Fruet 
(PDT), que apresentou proposta 
sobre o tema no início de junho.

O projeto, que é inspirado 
na proposta de regulação da 
IA da Comissão Europeia, esti-
mula o desenvolvimento da IA 
no país, estabelece limites para 

sua utilização, trata da respon-
sabilidade e prestação de con-
tas dos provedores, cria regras 
para o mercado, proteção de 
dados e privacidade, define o 
papel do Estado e fixa multas 
em caso de excessos.

Segundo Fruet, o objetivo 
é ajudar a preparar o Brasil 
para os desafios da IA, já que 
a Estratégia Brasileira de 
Inteligência Artificial (Ebia) – 
lançada em abril pelo Ministério 
da Ciência e Tecnologia – foi 
considerado superficial por 
especialistas da área.

O documento apresentado 

pelo governo revela falta 
de meta, orçamento, orga-
nização e planejamento de 
implementação.

A inteligência artificial é 
uma tecnologia que veio para 
revolucionar a forma como 
interagimos com as máquinas. 
Seja no campo da saúde, com 
auxílio a cirurgias ou decisões 
no quadro clínico dos pacien-
tes; seja na segurança pública, 
com a possibilidade de siste-
mas de reconhecimento facial; 
seja no trabalho, na adminis-
tração da justiça; ou nos ser-
viços de transporte.

rejeitadas ficariam inelegíveis 
por oito anos para qualquer 
cargo, desde que a decisão 
não tenha mais possibilidade 
de recurso. De acordo com a 
Presidência da República, a 
sanção da lei ocorre para evi-
tar punições desproprocio-
nais nos casos em que existe 
“pequeno potencial ofensivo”, 
visto que se restringe à rejeição 
de contas em que não houve 
danos aos cofres públicos ou 

enriquecimento ilícito.
Bolsonaro em diversas oca-

siões já afirmou que as puni-
ções e investigações sobre pre-
feitos de cidades pequenas é 
exagerada. Em junho deste 
ano, Bolsonaro disse que a 
lei da improbidade adminis-
trativa, alterada esta semana 
pelo Congresso Nacional, tor-
nava quase inviável a partici-
pação política, sobretudo para 
prefeitos de cidades pequenas. 

Imposto de Renda (IR) e da 
Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL)”, jus-
tificou o senador Oriovisto.

No requerimento, o sena-
dor paranaense sugere a pre-
sença dos seguintes convida-
dos: Bernard Appy, diretor do 
Centro de Cidadania Fiscal; 
Everardo Maciel, ex-secretá-
rio da Receita Federal; Breno 
Vasconcelos, advogado e pro-
fessor de Direito Tributário da 
FGV-SP; Sergio Gobetti, eco-
nomista, pesquisador do IPEA 
e ex-secretário adjunto de 
Política Econômica; Eduardo 
Fleury, economista e advo-
gado; Clovis Panzarini, ex-se-
cretário de Fazenda de SP; e, 
Daniel Loria, advogado e pes-
quisador do Insper.

A comissão ainda não 
marcou data para a realiza-
ção da audiência.

PARLAMENTAR diz que quer “ouvir a 
sociedade e conversar com aqueles que pa-
gam a conta”
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Sem relação
O secretário estadual da 
Fazenda, Renê Garcia Junior, 
falou sobre os reajustes no 
preço da gasolina que vem 
ocorrendo em 2021. Segundo o 
secretário a elevação do preço 
da gasolina não tem relação 
com o ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Ser-
viços). O secretário explicou que 
“ICMS corresponde a 23% da 
arrecadação do Estado, e sem 
esta alíquota a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal elevaria o imposto 
sobre diversos outros itens”.

Encontro Nacional
O Paraná vai sediar o XXIII 
Encontro Nacional de Comitês 
de Bacias Hidrográficas (Encob), 
que começa no próximo dia 04 e 
segue até o dia 07 de outubro. 
O tema central do encontro vai 
ser “Água: Fator de Vida, Saúde 
e Desenvolvimento”, o evento 
será totalmente online. “Temos 
aqui um trabalho muito bom com 
os Comitês de Bacias Hidrográfi-
cas. O Paraná possui nove Comi-
tês de Bacias em funcionamento, 
esses comitês de bacias serão os 
protagonistas do evento, apresen-
tando as experiências e ações 
que estão sendo realizadas nas 
Bacias Hidrográficas”, destacou 
o secretário do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo, 
Márcio Nunes.

Cidade geradora
Maringá segue como a maior 
cidade geradora de empregos 

“Parlamento Digital”
Assembleia Legislativa do Paraná está no top 10, entre as Casas 
Legislativas que conseguiu desenvolver um sistema de alto rendi-

mento que possibilitou aos deputados seguirem com os trabalhos de 
forma digital e com segurança. Em mesa de debate virtual, a profes-
sores Isabele Mitozo, da Universidade Federal do Maranhão, expôs 

que o Legislativo paranaense já está inserido na era do “Parlamento 
Digital”, que, de forma resumida, seria a adoção de ferramentas digi-
tais pelos parlamentos para publicização de suas ações e o desen-
volvimento de inovações que reforcem atos democráticos e ampliem 
o engajamento dos cidadãos com as instituições. Participaram da mesa 
de debates o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB), primeiro 
secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, e os professores Isa-

bele Mitozo, da Universidade Federal do Maranhão, e Leonardo Barbosa, 
doutor em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ).

Assembleia Legislativa do Paraná está no top 10 entre as 
Casas Legislativas inseridas na era do “Parlamento Digital”

no interior do Paraná neste 
ano. Foram 7.869 empregos 
gerados entre janeiro e agosto. 
O destaque é fruto das inicia-
tivas criadas pela Prefeitura 
de Maringá para a retomada 
econômica durante a pandemia 
da covid-19. “O destaque na 
economia seguiu em setembro 
quando a Agência do Trabalhador 
da Prefeitura de Maringá dispo-
nibilizou mais de duas mil vagas 
de empregos em um único dia, 
alcançando recorde na cidade”, 
lembra o secretário de Trabalho, 
Renda e Agricultura Familiar, 
Francisco Favoto.

Nova estrutura
O prefeito de Cascavel, Leonaldo 
Paranhos (PSC), apresentou 
oficialmente a Infraero como 
responsável pela assessoria 
nos serviços da administração 
aeroportuária em Cascavel. A 
empresa possui mais de 40 
anos de experiência, capacitou 
uma equipe de profissionais 
que atuará diretamente no 
Aeroporto Municipal Adalberto 
Mendes da Silva visando à 
certificação da nova estrutura. 
O novo aeroporto de Cascavel 
recebeu mais R$ 50 milhões 
em investimentos. Paranhos 
informou que a empesa fará 
um estudo mercadológico para 
os demais serviços, visando 
a melhoria do aeroporto, e a 
implantação de projetos de a 
instrumentalização da pista, 
bem como um estudo de viabili-
dade técnico e econômico para 
a concessão do aeroporto. 

 Curitiba - O Governo do 
Estado renovou as orientações 
indicadas no último decreto 
sobre a pandemia por mais 15 
dias no Paraná. A normativa 
foi assinada ontem (30) pelo 
governador Ratinho Junior. 
De acordo com o documento, 
podem ser realizados even-
tos em espaços abertos, para 
público exclusivamente sen-
tado ou delimitado, com capa-
cidade máxima de lotação de 
60% do previsto para o local, 
desde que não exceda 5 mil 
pessoas. Em ambientes fecha-
dos, também com público 
exclusivamente sentado ou 

delimitado, a regra delimita 
capacidade máxima de lota-
ção de 50% do previsto para 
o local, desde que não ultra-
passe 2 mil pessoas.

Há exigência para que orga-
nizadores dos eventos exijam 
o comprovante de vacinação 
ou um teste negativo para 
Covid-19 dos participantes, 
com no máximo 48 horas de 
antecedência.

Permanece proibida a rea-
lização presencial dos even-
tos, de qualquer tipo, que 
possuam uma ou mais das 
seguintes características: em 
local fechado que não tenha 

sistema de climatização com 
renovação do ar e Plano de 
Manutenção, Operação e Con-
trole atualizados; que deman-
dem a permanência do público 
em pé durante sua realização; 
com duração superior a 6 horas; 
que não consigam garantir o 
controle de público no local ou 
que possam atrair presença de 
público superior àquele deter-
minado nesta norma, como 
exposições e festivais; de cará-
ter internacional; realizados em 
locais não autorizados para esse 
fim; e que não atendam os cri-
térios previstos nesta legislação 
e demais normativas vigentes.

 Cascavel - A Prefeitura de 
Cascavel irá contratar uma 
empresa para prestação de 
serviço de “show piro musical” 
com explosões de baixo estam-
pido para o Natal Vida 2021. 
A contratação do tradicional 
evento que ocorre em frente à 
Catedral Metropolitana Nossa 
Senhora da Aparecida foi publi-
cada no Diário Oficial do Muni-
cípio de ontem (30).

A execução dos trabalhos 
deverá iniciar em 14 de novem-
bro, data prevista para o espe-
táculo pirotécnico, que terá 
seis minutos de duração. As 
decorações natalinas serão fei-
tas em vários espaços públicos 
de Cascavel, com o objetivo 
de atrair visitantes de outras 
cidades da região e garantir a 
movimentação do comércio. 

Para a contratação da 
empresa, o Município fará lici-
tação que prevê valor máximo 
de R$ 83.506,67. O vencedor 
será o aquele que oferecer o 
menor preço global e o con-
trato terá vigência de três 
meses. De acordo com o docu-
mento publicado no Diário, 
uma Sessão Pública com os 
interessados no certame está 
marcada para o dia 15 de outu-
bro, às 9h, sendo possível acom-
panhar pelo site <www.gov.br/
compras> UASG nº 987493. 

Poderão participar do Pre-
gão Eletrônico as pessoas jurí-
dicas interessadas cujo ramo 
de atividade seja compatível 
com o objeto desta licitação 
e que estejam com creden-
ciamento regular no Sistema 
de Cadastramento Unificado 

Decreto de enfrentamento à 
Covid renovado por 15 dias

Natal Vida 2021: Cascavel 
abre licitação para show 
piro musical e reduz fogos

de Fornecedores – SICAF, con-
forme disposto no art. 9º da IN 
SEGES/MP n.º 3, de 26 de abril 
de 2018.

No Portal do Cidadão do 
Município de Cascavel (casca-
vel.atende.net) serão dispo-
nibilizados os avisos, comu-
nicados e esclarecimentos 
referentes à licitação, ficando 
sob responsabilidade dos 
interessados acessar assidua-
mente o site para tomarem 
conhecimento e manterem-se 
atualizados sobre as informa-
ções divulgadas.

GLAMOROSO
O evento é sempre muito 

esperado pela população, pois 
dá início as festividades nata-
linas do Município, principal-
mente em razão da chegada do 
Papai Noel e acendimento das 
luzes que compõem a decora-
ção de Natal.

A Prefeitura optou por este 
modelo de espetáculo piro 
musical, que combina fogos 
de artifício com música, pois 
proporciona um “show mais 
glamoroso”, além de reduzir a 

quantidade de pólvora e resí-
duos gerados.

PANDEMIA 
Em 2020, por conta da pan-

demia de Covid-19 a chegada 
do Papai Noel foi cancelada para 
evitar aglomerações. Contudo, 
houve uma série de eventos 
e apresentações. Como neste 
ano a população começou a 
ser vacinada contra a doença, 
sendo que atualmente estão 
sendo imunizados adolescentes 
com idade entre 12 e 17 anos, a 
programação vai ser um pouco 
mais ampliada. 

Contudo, a programação 
do Natal Vida 2021, ainda 
dependem dos decretos esta-
dual e municipal, bem como 
da evolução positiva do con-
trole da pandemia. De acordo 
com o Município, o evento será 
realizando avaliando cenário 
da Covid-19, com análise cui-
dadosa da ocupação de lei-
tos de UTI, enfermaria, casos 
confirmados e outros dados, 
visando dar segurança para a 
comunidade e pessoas envol-
vidas na realização do evento.

Em 2020, foi mantida a tradicional decoração natalina, porém, 
sem a festa da chegada do Papai Noel 
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Comissão vai apurar
conduta de servidora
presa na ‘Metástase’

A Prefeitura de Umuarama 
instaurou um processo disci-
plinar para apurar a conduta 
da servidora Renata Figueiredo 
Campagnole de Oliveira. A 
enfermeira foi uma das 10 
pessoas presas durante a fase 
operacional da Operação 
Metástase, desencadeada 
pelo Ministério Público em 5 
de maio deste ano que inves-
tiga o desvio milionário de 
recursos oriundos do Fundo 
Municipal de Saúde.

A portaria, de número 
1.326/2021, que constitui 
comissão especial de processo 
administrativo disciplinar foi 
publicada em Diário Oficial no 
início da semana.

A ser vidora foi  admi-
tida em 17 de novembro de 
2019 para ocupar o cargo de 
enfermeira pelo Regime CLT 
e estava lotada na Secretaria 
Municipal  de Saúde. De 
acordo com a portaria, o 
processo foi  instaurado 
“com relação aos fatos ocor-
ridos conforme Comunicação 
Interna número 262/2021, e 
aplicar eventual penalidade 
com fundamento nos arti-
gos 128, 129, 143 e 175 da Lei 
Complementar 018/1992”.

Os artigos fazem parte 
do regime disciplinar dos 

servidores e detalham a res-
peito dos deveres, proibições, 
da aplicação de demissões e 
sobre a abertura de processo 
administrativo disciplinar 
como instrumento destinado 
a apurar a responsabilidade 
por infração praticada no 
exercício de suas atribuições, 
ou que tenha relação com as 
atribuições do cargo em que se 
encontre investido.

Também será apurada a 
conduta da servidora dentro 
do Estatuto dos Servidores 
Públicos de Umuarama e 
nos artigos 482, 493 e 494, 
da Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT), que consti-
tuem justa causa para rescisão 
do contrato de trabalho pelo 
empregador envolvido em ato 
de improbidade; incontinência 
de conduta ou mau procedi-
mento; negociação habitual 
por conta própria ou alheia 
sem permissão do emprega-
dor; condenação criminal, pas-
sada em julgado; desídia no 
desempenho das respectivas 
funções; violação de segredo 
da empresa; indisciplina ou 
insubordinação; entre outras.

NOTA
Em nota, a Secretaria 

de Comunicação (Secom) 

informou que o pagamento 
dos vencimentos da servi-
dora foi suspenso, bem como 
do prefeito afastado Celso 
Pozzobom. “Em atenção a 
solicitação do prefeito em 
exercício Hermes Pimentel, 
por meio de comunicação 
interna, a Diretoria de Recursos 
Humanos suspendeu o paga-
mento de salários ao prefeito 
Celso Pozzobom (afastado de 
suas funções por determinação 
judicial em razão das investiga-
ções da Operação Metástase) 
e da enfermeira Renata 
Campagnole de Oliveira, que 
se encontra em prisão domici-
liar tendo em vista as investi-
gações de suposto esquema de 
desvio de recursos do Fundo 
Municipal de Saúde. A medida 
é válida a partir de setembro 
deste ano. O município tam-
bém constituiu comissão espe-
cial para instaurar processo 
administrativo disciplinar e 
apurar a conduta da servidora, 
admitida em novembro de 
2009, e aplicar eventual pena-
lidade conforme os fundamen-
tos do Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de 
Umuarama, com prazo de 130 
dias para execução dos traba-
lhos e apresentação de relató-
rio conclusivo”.

ENFERMEIRA presa em ação do Ministério Público está recolhida em regime domiciliar e teve o pagamento do salário suspenso
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Blindado
O primeiro (comum) depen-
deria de improvável denún-
cia do PGR Augusto Aras, 
e o segundo (responsabili-
dade) só avançaria se o pre-
sidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL) abrir processo 
de impeachment. 

Vergonha
O presidente Bolsonaro 
sancionou a lei que permite 
candidatura de políticos 
com contas irregulares, 
um cuspe na Lei da Ficha 
Limpa, como antecipa-
mos, porque para esses 
casos havia pena de 
inelegibilidade. 

Vai a sanção
A Câmara aprovou o PL 
que proíbe eutanásia de 
animais em zoonoses pelos 
órgãos de controle. Projeto 
de autoria de Célio Stu-
dart (PV-CE) e Ricardo Izar 
(Progressista-SP). 

Vilas do Brasil 
Os vilarejos São Bartolo-
meu, em Ouro Preto (MG), 
Alberto Moreira, em Barre-
tos (SP), e 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 
destinos do interior con-
cedido pela Organização 
Mundial do Turismo.
 
Quem será?
A Corregedoria da Polícia 
Civil do Rio está com dificul-
dade de identificar a pela-
dona das fotos na delegacia 
de Iguaba (129ª DP) que 
vazaram nas redes sociais. 
É que há desconfiança de 
que pode ser uma mulher 
ou transexual. Mas já sabe 
quem registrou.

O outro lado
Minoria na CPI da Pandemia, a ala governista da comissão 

monitora todas as declarações e insinuações sobre as 
acusações que deverão constar no parecer final do relator, 

Renan Calheiros (MDB-AL), para rebatê-las no relatório 
paralelo que está sendo gestado a muitas mãos, tanto em 
gabinetes do Senado quanto no Palácio do Planalto. A ala 
bolsonarista da CPI pretende refutar principalmente a 

acusação de “crimes contra a humanidade” que Renan 
sublinhará no texto contra Bolsonaro. Os governistas 

também estão preocupados, mas veem nos outros dois 
crimes – o comum e o de responsabilidade – menos 

riscos de desgastes ou consequências. 

Idosos no Airbnb
Os idosos (acima de 60 anos) 
já representam 15% dos 
anfitriões do Brasil no cadas-
tro da plataforma de aluguéis 
Airbnb. Em comparação com 
ano passado, houve aumento 
em 2021 de 17% de anciãos 
que oferecem casas e quartos 
para aumentar a renda.

Dinheiro em casa
Segundo a plataforma, em 
2020 59% dos anfitriões bra-
sileiros (de todas as idades) 
disseram que a renda da 
locação os ajudou a ficar em 
casa durante a pandemia. 

Brasil constrói! 
É tamanha a alta no setor 
de construções que a 
indústria de pisos Eliane, 
uma das principais do País, 
só entrega material para 
dezembro pedidos no inte-
rior de São Paulo. 

Efeito Lava-Jato
Escaldadas pela Lava-Jato, 
grandes empresas têm 
buscado mais o seguro para 
proteger seus executivos de 
ações judiciais. A apólice de 
D&O (Directors & Officers) ofe-
rece cobertura em casos de 
processos na Justiça, fraudes 
e afins. Segundo a Federa-
ção Nacional de Seguros, a 
arrecadação do D&O chegou a 
R$ 651 milhões no acumulado 
de janeiro a julho, aumento de 
49,1% em relação ao mesmo 
período de 2020. 

Congresso 
de Inovação
A inovação que o une o mundo 
e as perspectivas de avanços 
tecnológicos será tema de 
painel com nomes internacio-
nais da área de tecnologia, dia 
20 de outubro, no 9º Con-
gresso Brasileiro de Inovação 
da Indústria, promovido online 
pela CNI e Sebrae.
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PF cumpre mandado de busca em
Umuarama na Operação Expansão

A Polícia Federal deflagrou 
na manhã de ontem (quin-
ta-feira, 30), a fase opera-
cional da ação denominada 
‘Operação Expansão’ que teve 
como um dos principais obje-
tivos, desarticular um grupo 
responsável pela comerciali-
zação de cigarros contraban-
deados do Paraguai.

Foram utilizados cerca de 
30 agentes policiais federais 
que deram cumprimento a oito 
mandados de busca e apreen-
são. Segundo a Assessoria 
de Comunicação da Polícia 
Federal, seis ordens judiciais 
foram cumpridas no Paraná, 
nos municípios de Cafeara, 
Jandaia do Sul, Palmeira e em 
Umuarama. Outra ordem foi 
cumprida pelos policiais no 
município de São Pedro, no 
Estado de São Paulo.

A operação desenvolvida 
ontem pela manhã, faz parte 

Polícia Civil investiga homicídio
praticado à facadas em Icaraíma

Um homem de 56 anos 
foi morto, na madrugada de 
ontem (quinta-feira, 30), no 
município de Icaraíma (58 
quilômetros de Umuarama). 
O corpo foi encaminhado 
para o Instituto Médico Legal 
(IML) e policiais militares que 
fazem parte do quadro do 25º 
Batalhão registraram um bole-
tim de ocorrência.

De acordo com as informa-
ções repassadas pelos PMs, 

de um desdobramento de 
outras ações realizadas pela 
Polícia Federal, através de 
investigações realizadas a par-
tir de flagrantes de crimes de 
contrabando de cigarros para-
guaios ocorridos na região dos 
Campos Gerais/PR.

Com as ações executadas 
em operações anteriores, a 
Polícia Federal fez uma aná-
lise dos materiais apreendidos 
e ainda desenvolveu o cruza-
mento de informações em 
bancos de dados, levando-se 
à descoberta de uma rede de 
criminosos que envolvia for-
necedores e clientes ligados 
ao contrabando de cigarros. 
Foram estas análises prelimi-
nares realizadas pela Polícia 
Federal que indicaram inclu-
sive que um dos investigados 
estaria expandindo suas ativi-
dades ilícitas para a comercia-
lização de explosivos.

Tais descobertas moti-
varam representação pela 
expedição de mandados de 
buscas e apreensão, nesta 
data cumpridos.

Todo material apreendido 
será analisado e poderá servir 
como subsídio para que pri-
sões possam vir a ser pleitea-
das junto a Justiça Federal.

uma das equipes foi acio-
nada por 0h50 por uma pes-
soa que não quis se identifi-
car. O denunciante relatava 
que na estrada Porto Novo 
teria se deparado com um 
homem ferido e ensanguen-
tado. Imediatamente os poli-
ciais comunicaram o fato ao 
Samu que encaminhou uma 
ambulância ao local, mas 
quando as autoridades che-
garam, se depararam com o 

homem morto.
Conforme a Polícia Militar, 

em levantamentos realizados 
ainda na cena do crime, foi 
descoberto que a vítima havia 
consumido bebidas alcoóli-
cas com amigos de trabalho 
quando houve uma discussão 
por causa de uma carona.

Naquela ocasião,  um 
homem, de 23 anos, teria ido 
até a casa da namorada da 
vítima e na sequência, teria 

R$ 150 mil de prejuízo

Durante patrulhamento 
de rotina na madrugada 
de ontem (30), uma 
equipe da Polícia Federal 
avistou um comboio 
de veículos transitando 
em alta velocidade por 
estrada rural da região. 
Foi realizada uma 
aproximação, e avistado 
que um dos veículos estava 
com carga aparente de 
cigarros contrabandeados 
do Paraguai. 
Imediatamente foram 
iniciados procedimentos 
de abordagem com luzes 
e sirene ao longo da 
perseguição que segiu por 
alguns quilômetros por 
estradas rurais, até que os 
criminosos, após realização 
de diversas manobras 
perigosas e tentativas de 
jogar a viatura policial para 
fora da via, abandonaram 
os veículos ao lado de 
uma mata fechada da 
região. Foi apreendido 
um veículo carregado 
com aproximadamente 
50 caixas de cigarros 
de origem paraguaia, 
resultando num prejuízo de 
aproximadamente R$ 150 
mil ao crime organizado 
da região.

APREENSÕES de 
cigarros levaram a 
PF a monitorar e 
cruzar dados, até 
que descobriu uma 
rede de criminosos 
que se preparava 
para aquisição de 
explosivos

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

acontecido uma briga entre 
ele e a vítima.

O acusado, já foi identifi-
cado, mas fugiu do local. No 
corpo da vítima foram encon-
tradas diversas perfurações de 
faca nas costas. A Polícia Civil 
deu início imediatamente às 
investigações e aguarda o 
comparecimento do autor nas 
próximas horas. Caso contrá-
rio poderá ter sua prisão soli-
citada à Justiça.

Na madrugada de ontem (30) 
foram apreendidos 40 mil pacotes de 
cigarros contrabandeados em Altônia 
(85 quilômetros de Umuarama). A 
ação foi deflagrada por equipes do 
BPFron. A apreensão ocorreu na área 
rural durante um patrulhamento de 
rotina, até que foi avistado um carro 
parado com os faróis ligados. Não 
havia ninguém dentro do automóvel e 
no local foram encontrados ainda mais 
dois caminhões. Todos os veículos 
estavam carregados com cigarros con-
trabandeados, que totalizaram 800 
caixas.  De acordo com o BPFron o 
prejuízo ao crime organizado é de R$ 
2,4 milhões. Os veículos e a carga 
foram entregues na Receita Federal de 
Guaíra para os procedimentos legais.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Saúde mental abordada no término da
programação do ‘Setembro Amarelo’

Pessoas em vulnerabilidade 
social tiveram uma surpresa 
no Centro Pop nesta quinta-
-feira, 30. Usuários do serviço 
foram recebidos com um café 
da manhã especial e a visita da 
Coordenação de Saúde Mental 
da Secretaria Municipal de 
Saúde e da equipe do Centro 
de Atendimento Psicossocial 
(CAPS II) para falar sobre a 
campanha Setembro Amarelo 
e a prevenção ao suicídio.

A ação encerrou a cam-
panha, realizada ao longo de 
setembro. A prevenção ao sui-
cídio precisa da atenção de 
todos. O Setembro Amarelo teve 
uma programação especial em 
Umuarama, sob a coordenação 
da Secretaria de Saúde, com 
palestras, encontros, debates, 
apresentações e abordagens.

No Centro Pop, a psicóloga 
Catia Faquinete, coordenadora 
de Saúde Mental do município, 
destacou o trabalho do CAPS II, 
um grande aliado nas questões 
mentais de alta complexidade, 
e apresentou as profissionais 

Saúde atualiza o sistema de informação do Boletim Covid
A Divisão de Vigilância em 

Saúde, responsável pela super-
visão do banco de dados de 
informações sobre a covid-19 
em Umuarama, apresentou 
nesta quinta-feira (30), um novo 
modelo do Boletim Covid, docu-
mento emitido diariamente pela 
Secretaria Municipal de Saúde. 
Seguindo a tendência de outros 
municípios brasileiros, a partir 
de agora os informativos serão 

Consequência
O número de suicídios registrados todos os anos é bem significativo no 

Brasil e no mundo. Essa triste realidade registra cada vez mais casos, 
principalmente entre jovens, e 96,8% estão relacionados a transtornos 
mentais, como depressão, transtorno bipolar e abuso de substâncias 
químicas. Para tentar reduzir estes números, a campanha Setembro 

Amarelo teve acolhimento e orientações aos usuários do SAP (Serviço 
de Atenção Psicológica), a palestra “Saúde Mental e Suicídio: o que te-
nho a ver com isso?” para profissionais de saúde da Atenção Primária, 
com o psicólogo Claudio Leão Junior, ações de prevenção ao suicídio 

para os pacientes do CAPS II, com o psiquiatra Sebastião Maurício 
Bianco, e finalizou com o café da manhã no Centro Pop.

Novo visual
A quantidade de informações disponibilizadas foi reduzida, sem preju-
dicar a possibilidade de acompanhamento da situação da pandemia de 
coronavírus na cidade. “Após apresentarmos as propostas de mudan-
ças à Câmara Técnica, o COE (Centro de Operações de Enfrentamento 

à Covid-19) entendeu a necessidade de mudança e atualização no 
sistema de controle de informações. A partir de agora, as informações 

prestadas pelo município serão mais ágeis e afinadas com os dados 
oficiais do Estado e do Ministério da Saúde”, resumiu Morais.

Aline Cristina Nunes, assistente 
social, e Josiane Chiareto, psi-
cóloga, ambas atuantes na 
instituição que é aberta às 
pessoas em situação de rua e 
usuários do Centro Pop.

Aline e Josiane explicaram 
como funciona o CAPS II, as for-
mas de acesso e o atendimento 
disponível, nos casos de trans-
torno mental severo, bipolari-
dade, depressão grave, esquizo-
frenia e outros quadros mentais. 
Além de atenção psiquiátrica, o 
centro assegura aos pacientes o 
direito à saúde pública, atenção 
qualificada e orientações sobre 
o convívio social e o fortaleci-
mento de vínculos com a famí-
lia e as pessoas do meio.

O centro conta com uma 
equipe multidisciplinar com-
pleta, que acolhe pacientes por 
encaminhamento – que pode 
ser feito inclusive pelo Centro 
Pop e unidades de saúde – 
quanto de forma espontânea, 
caso a pessoa sinta a necessi-
dade de atenção psiquiátrica. 
“O paciente será recebido, 

avaliado em triagem e enca-
minhado para o atendimento 
mais adequado. Além disso, 
temos oficinas terapêuticas 
com várias atividades para 
desenvolver a sociabilidade, 
a convivência, a partilha e o 
trabalho coletivo”, explicou a 
psicóloga Josiane Chiareto.

“No CAPS II as pessoas rece-
bem orientações em saúde 
mental e podem tratar sinto-
mas que no futuro poderiam 
desencadear problemas men-
tais mais graves. O objetivo é 
acolher, tratar e restaurar a 
autonomia, a autoconfiança 
e a alegria de viver”, acres-
centou Cátia Faquinete. Um 
dos frequentadores do Centro 
Pop agradeceu as informações 
e disse que, no passado, já pre-
cisou de atendimento.

O coordenador do Centro 
Pop, Roger Giopatto, e a chefe 
da Divisão de Proteção Social 
Especial da Secretaria de 
Assistência Social, Sandra de 
Sousa Oliveira Prates, agra-
deceram aos presentes e à 

alimentados com dados do 
e-SUS NOTIFICA (federal) e do 
Notifica Covid (estadual).

Segundo Franzimar Morais, 
coordenador da VS, os boletins 
epidemiológicos publicados 
pelo município eram alimen-
tados com dados obtidos dos 
atendimentos dentro do muni-
cípio, ficando evidenciada uma 
diferença em relação aos bole-
tins de outras instâncias do 

governo. “Aqui [em Umuarama], 
os dados eram captados por 
meio de e-mails, enviados pelos 
notificadores, que são os labo-
ratórios farmácias, hospitais, 
unidades de saúde etc. Além de 
representar um esforço enorme, 
ainda exigia uma equipe grande 
de profissionais só para essa 
tarefa de conferir e cadastrar 
todas as informações”, explica.

Diante dessa situação, a 
Vigilância Epidemiológica obser-
vou a necessidade de mudan-
ças na organização dos servi-
ços de saúde, inclusive na parte 
administrativa da Secretaria 
Municipal de Saúde. “Temos 
normas para a obrigatoriedade 
de prestação de informações 
precisas em tempo hábil – 24 
horas –, desta forma decidimos 
utilizar o Notifica Covid, que é 

alimentado com informações 
de pacientes de Umuarama 
atendidos Paraná afora, e o 
e-SUS Notifica, que traz dados 
de umuaramenses atendidos 
Brasil afora”, detalha.

Nos últimos meses, a 
Vigilância fiscalizou e notificou 
laboratórios e farmácias para 
que atualizassem com mais 
precisão e agilidade os siste-
mas de controle, melhorando 
a qualidade das notificações 

dentro do sistema Notifica 
Covid. “Identificamos muitas 
inconsistências nas informa-
ções que eles [os notificadores] 
estavam repassando. Inclusive 
abrimos procedimentos prévios 
sanitários e administrativos para 
tentar resultados mais precisos. 
Porém, após analisarmos que 
ao optar pelo Notifica Covid 
teríamos mais qualidade de 
dados cadastrados, decidimos 
pela mudança”, relata.

A ação encerrou a campanha, realizada ao longo de setembro. A prevenção ao suicídio pre-
cisa da atenção de todos

FOTOS: ASSESSORIA/SECOM

equipe de Saúde Mental do 
município pelas orientações. 
“Estamos à disposição dos 
usuários que necessitarem de 

atendimento. Podemos enca-
minhar os casos para atendi-
mento e tratar desta questão 
tão importante”, disse Roger.
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Tiro de Guerra 05.012 de Umuarama
passa por inspeção anual da 5ª RM

O Tiro de Guerra 05.012 de 
Umuarama está passando pela 
inspeção anual realizada pela 
5ª Região Militar do Exército 
Brasileiro, que tem sede em 
Curitiba. Nesta semana, a 
instituição militar recebeu a 
visita do coronel Wilton Carlos 
Sanchez Lima, da 5ª RM.

Ao lado do chefe de ins-
trução do Tiro de Guerra, 
subtenente De Freitas, e do 
instrutor, subtenente Pallú, 
o coronel também visitou o 
prefeito em exercício Hermes 
Pimentel, na manhã de ontem 
(quinta-feira, 30), no gabinete 
do chefe do Executivo, na 
Prefeitura Municipal.

O Tiro de Guerra conta 
hoje com 150 atiradores 
inscritos, cumprindo o ser-
viço militar obrigatório em 

Umuarama não 
registro mortes e 
apenas 14 novos 

casos de covid
 O Boletim Covid divul-

gado ontem (quinta-feira, 
30) trouxe dados atualizados 
sobre a pandemia de coro-
navírus em Umuarama, em 
sintonia com as informações 
oficiais dos sistemas Notifica 
Covid, da Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa), e do 
e-SUS Notifica, do Ministério 
da Saúde. De acordo com 
o documento, emitido dia-
riamente pela Secretaria 
Municipal de Saúde, houve o 
registro de 14 novos casos – 
sete mulheres, cinco homens 
e duas crianças.

O total de casos positivos 
confirmados desde o início 
da pandemia, em março de 
2020, chegou a 18.857, sendo 
que 18.424 pessoas se cura-
ram e 314 faleceram neste 
período. Nenhum óbito foi 
registrado nesta data e há 119 
pessoas fazendo o tratamento 
em suas residências, além 
de mais 197 pessoas aguar-
dando os resultados dos exa-
mes em isolamento domiciliar. 
Umuarama tem a classificação 
de “Bandeira Verde – Risco 
Baixo”, com taxa de ocupação 
de leitos de UTI em 30% e de 
enfermarias em 33%.

turnos alternados (um grupo 
às segundas, quartas e sextas-
-feiras e outro às terças, quin-
tas e sábados) por conta das 
medidas restritivas da pande-
mia de coronavírus.

De forma voluntária, os 
atiradores prestam impor-
tantes serviços à sociedade 
umuaramense. Ao longo do 
ano, os atiradores presta-
ram auxílio em mais de 40 
ações sociais e na área de 
saúde (incluindo arrecada-
ções de alimentos, roupas e 
agasalhos), bem como em 23 
momentos da campanha de 
vacinação contra a covid-19.

As passagens de ônibus do 
transporte intermunicipal de 
passageiros do Paraná estão 
mais caras desde a zero hora 
de hoje (1º de outubro). O per-
centual médio de aumento 
é de 6,64% para linhas rodo-
viárias e 6,90% para linhas 
metropolitanas, ambas outor-
gadas pelo Departamento 
de Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER/PR).

O reajuste anual está pre-
visto no decreto nº 1.821/2000, 
que regulamenta os servi-
ços de transporte rodoviário 
intermunicipal de passageiros 
no Estado. O cálculo é reali-
zado pelo DER/PR, levando 
em consideração, basica-
mente, custos operacionais, 
de manutenção, administra-
ção, remuneração de capital, 
depreciação de equipamento, 
coeficiente de utilização, bem 
como outros componentes 
previstos em legislação e regu-
lamentos vigentes.

Entre os fatores que mais 
impactam o cálculo este ano 
estão o aumento nos preços 
dos combustíveis e o rea-
juste de salários.

“O reajuste tarifário tem 
o propósito de garantir 
que a operação das linhas 

Viajar de ônibus pelo Estado
fica mais caro a partir de hoje

intermunicipais de ônibus 
permaneça não apenas viá-
vel, mas também competi-
tiva. A venda das passagens 
deve cobrir todos os custos 
do transporte, a remunera-
ção das empresas, que geram 
empregos diretos e indiretos, 
e ainda ser justa para o pas-
sageiro”, explicou a coordena-
dora de Transporte Rodoviário 
Comercial do DER/PR, Maria 

Elizabete das Neves Bozza.
“Se a prestadora de serviço 

não consegue cobrir seus cus-
tos, ou obtém remuneração 
muito abaixo do previsto, ela 
vai abrir mão da linha, dei-
xando os passageiros sem 
o serviço, o que pode levar 
meses até ser solucionado. 
Mas com a tarifa adequada, 
é de seu interesse aumen-
tar o número de usuários, 

realizando melhorias e inova-
ções nos veículos, e aumen-
tando e/ou renovando a frota, 
por exemplo”, afirmou.

O último reajuste das 
passagens de ônibus ocor-
reu em 1º de dezembro de 
2020. Este ajuste não afeta 
as linhas de ônibus outor-
gadas pela Coordenação 
da Região Metropolitana de 
Curitiba (Comec).

CORONEL Wilton Carlos Sanchez 
Lima, visitou o prefeito em exercício 

Hermes Pimentel, na manhã de 
ontem na prefeitura de Umuarama

ASSESSORIA/SECOM

ENTRE os fatores que mais impactam o cálculo este ano estão o aumento nos preços dos combustíveis e o reajuste de salários
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VESTIBULAR

UNIPAR
[agora é a sua vez]

Governo renova decreto sobre
a pandemia por mais 15 dias

O Governo do Estado 
renovou as  or ientações 
indicadas no último decreto 
sobre a pandemia por mais 
15 dias no Paraná. A nor-
mativa foi assinada ontem 
(quinta-feira, 30) pelo gover-
nador Ratinho Junior.

De acordo com o docu-
mento, podem ser realizados 
eventos em espaços abertos, 
para público exclusivamente 
sentado ou delimitado, com 
capacidade máxima de lota-
ção de 60% do previsto para 
o local, desde que não exceda 
5 mil pessoas. Em ambientes 

Mais 313,8 mil vacinas contra a covid 
chegam ao Paraná entre hoje e sábado

O Paraná vai receber mais 
313.870 vacinas contra a covid-
19 entre hoje (1º) e sábado (2). 
O voo AD 4193 deve pousar 
no Aeroporto Internacional 
Afonso Pena, em São José 
dos Pinhais, às 10h desta 
sexta, com 137.200 doses de 
AstraZeneca. Já na tarde de 
sábado, às 13h, o voo LA3443 
traz 176.670 vacinas da Pfizer.

Os imunizantes fazem parte 
da 55ª pauta de distribuição do 
Ministério da Saúde. Dentre as 

Cenário
De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Sesa 

ontem (30), o Paraná soma 1.505.437 casos e 38.879 óbitos pela 
Covid-19. 629 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 
estão internados. São 493 em leitos SUS (303 em UTIs e 190 em 

clínicos/enfermarias) e 136 em leitos da rede particular (83 em UTIs 
e 53 em clínicos/enfermarias).

fechados,  também com 
público exclusivamente sen-
tado ou delimitado, a regra 
delimita capacidade máxima 
de lotação de 50% do previsto 
para o local, desde que não 
ultrapasse 2 mil pessoas.

Há exigência para que orga-
nizadores dos eventos exijam 
o comprovante de vacinação 
ou um teste negativo para 
covid-19 dos participantes, 
com no máximo 48 horas de 
antecedência.

Permanece proibida a rea-
lização presencial dos even-
tos, de qualquer tipo, que 

possuam uma ou mais das 
seguintes características: em 
local fechado que não tenha 
sistema de climatização com 
renovação do ar e Plano de 
Manutenção, Operação e 
Controle atualizados; que 
demandem a permanência 
do público em pé durante 
sua realização; com duração 
superior a 6 horas; que não 
consigam garantir o con-
trole de público no local ou 
que possam atrair presença 
de público superior àquele 
determinado nesta norma, 
como exposições e festivais; 

de caráter internacional; rea-
lizados em locais não autori-
zados para esse fim; e que 
não atendam os critérios 
previstos nesta legislação e 
demais normativas vigentes.

VACINAÇÃO
O cenário mais positivo da 

condição do Estado está atre-
lado ao avanço da vacinação 
no Paraná. Para dar segui-
mento à aplicação das doses 
no Paraná, o Ministério da 
Saúde enviará mais 176.670 
vacinas contra a Covid-19 
da Pfizer/BioNTech nesta 

semana. Serão 146.250 para 
dose reforço de trabalhadores 
da saúde que tenham tomado 
a segunda dose (D2) ou dose 
única (DU) até 31 de março 
e 30.420 para DR de idosos 
acima de 60 anos que tenham 
finalizado o esquema vacinal 
também até 31 de março.

Até o momento, o Paraná 
já aplicou 13.348.280 vaci-
nas contra a Covid-19, sendo 
8.093.515 D1, 323.286 doses 
únicas (DU), 4.890.510 D2, 
30.930 doses de reforço (DR) 
e 10.167 doses adicionais (DA) 
em imunossuprimidos.

doses da farmacêutica norte-
-americana, 146.250 são para 
dose reforço (DR) de trabalha-
dores da saúde que tenham 
tomado a segunda dose (D2) 
ou dose única (DU) até 31 de 
março. Outras 30.420 desti-
nam-se à DR de idosos acima 
de 60 anos que tenham finali-
zado o esquema vacinal tam-
bém até 31 de março.

Já os imunizantes da 
AstraZeneca completarão 
100% da D2 da 30ª pauta 

(90.200 doses) e 59% de D2 da 
31ª pauta (47 mil doses).

Este é o primeiro lote 
enviado pelo governo fede-
ral para DR em trabalhadores 
da saúde e idosos acima de 
60 anos. Anteriormente, este 
reforço era indicado somente 
para a população acima de 
70 anos e imunossuprimidos. 
O prazo para aplicação desta 
dose nestes grupos é de, pelo 
menos, seis meses após a D2 
ou DU.

ESTE é o primeiro lote enviado pelo governo federal para dose de reforço em trabalhadores da saúde e idosos acima de 60 anos
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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$ 189.900,00
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
ONIX 1.4 LTZ 18/19 BRANCO COMPLETO, COURO R$ 72.900,00
PRISMA 1.4 LT  19/19 PRATA COMPLETO, AUT R$ 72.900,00
S10 ADVANTAGE 4X2 FLEX 16/17 CINZA COMPLETO R$ 109.900,00
TRACKER 1.8 LTZ 13/14 BRANCO COMPLETO, AUT, TS R$ 69.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

Argentinos provocam Brasil
após vitória: “Procura-se rival”

Quando a fase não é boa...
Depois da derrota para a 
Argentina na Copa do Mundo 
de Futsal, ontem, o tradicional 
diário argentino Olé aprovei-
tou para provocar o Brasil. No 
Twitter, o jornal relembrou as 
recentes vitórias sobre brasilei-
ros em vários esportes para dis-
parar: ‘Procura-se um rival na 
América do Sul. Eu repito: rival 
é procurado na América do Sul’.

Além da eliminação na última 

quarta-feira no Mundial da 
Lituânia, em julho, a Seleção 
Brasileira amargou a derrota por 1 
a 0 no Maracanã, e viu a Argentina 
levantar a Copa América depois 
de 28 anos de jejum. Nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, outra der-
rota marcante. Os argentinos des-
bancaram o favoritismo brasileiro 
e conquistaram o bronze no vôlei 
masculino. Até mesmo o encerra-
mento do clássico por intermédio 
da Anvisa foi lembrado.

Portugal vence Cazaquistão nos
pênaltis e pega Argentina na final

Pela primeira vez na his-
tória Portugal vai jogar uma 
final de Copa do Mundo de 
Futsal. E a classificação foi 
dramática. Depois de um 2 
a 2 no placar agregado (1 a 
1 no tempo normal e 1 a 1 
na prorrogação), os portu-
gueses venceram a disputa 

de pênaltis por 4 a 3, avan-
çando à decisão. Portugal e 
Argentina fazem a final no 
domingo às 14h. Os argen-
tinos buscam o bicamepeo-
nato, enquanto o craque 
Ricardinho tenta o único 
título que lhe falta na car-
reira. Antes da final, às 10h, 

Brasil e Cazaquistão decidem 
o terceiro lugar na mesma 
cidade de Kaunas. Será o 
primeiro confronto entre as 
duas seleções. Dirigida pelo 
brasileiro Paulo Figueroa, o 
Kaká, o Cazaquistão também 
conta com os brazucas Léo 
Higuita, Taynan e Douglas.
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Palavras cruzadas

Trabalhar em parceria será uma boa opção: 
busque aliados para colocar em prática os seus 
planos para o futuro. Além disso, o céu indica 
muita sorte em jogos e sorteios. Sua populari-
dade vai aumentar e pode se surpreender com 
vários crushs interessados em você.

Siga o exemplo e os ensinamentos de pes-
soas sábias e bem-sucedidas para progredir no 
emprego. Aliás, este é um bom momento para 
iniciar cursos e fazer contatos importantes para 
o seu crescimento pessoal e profissional.

A Lua na Casa 8 reforça esta tendência e avisa 
que o dinheiro pode vir de onde você menos 
espera, talvez até uma herança ou uma bonifica-
ção por algo que fez recentemente. No amor vai 
ser fácil atrair e envolver quem deseja.

Família e carreira vão dividir a sua atenção, mas 
tudo indica que você terá sabedoria de sobra 
para equilibrar as coisas. Na paquera as coisas 
andam mais lentas que internet discada, mas 
você pode se entusiasmar com uma pessoa 
influente e bem-sucedida.

Aposte em coisas que possam contribuir para 
melhorar o seu currículo e garantir mais pro-
gresso para a sua carreira. No amor, quem 
namora a distância terá todo apoio do céu para 
fazer contato e colocar o papo em dia.

A Lua indica boas oportunidades de ganhar 
dinheiro, então, não deixe passar uma boa 
oportunidade. No amor, você vai querer segu-
rança e dificilmente embarcará em uma aven-
tura passageira.

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 1 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Escor-
pião. São ativos, espertos e grandes observadores. Procuram tirar proveito de todas as 
circunstâncias favoráveis e por isso não perdem tempo e nem dinheiro. Faz ter uma apa-
rência bem cuidada, sempre jovem e saudável e que cause boa impressão. Seu número 
principal, do dia do nascimento, na Astrologia Cabalística é o 8, número de Saturno, que 
os tornam rigorosos, críticos e intransigentes, econômicos, contidos e solitários. Mas que 
lhe proporciona boa saúde, resistência física e que os leva à prática de esportes. Em geral 
tem longa vida e boa saúde.

Horóscopo nascido em 1º de outubro

Seu foco estará no trabalho e você fará tudo 
que puder para encerrar o dia com a sensação 
de dever cumprido. Você deve ter cuidado para 
não ser passada para trás por gente falsiane, 
cobrona e traiçoeira, então, evite confiar demais 
nos outros se não quiser fazer papel de trouxa.

A Lua aumenta sua ambição e sua disposição 
para correr atrás dos seus objetivos. Dia pro-
dutivo para quem trabalha em casa e, também, 
para quem quer resgatar um antigo projeto que 
ficou esquecido no fundo da gaveta. Seu coração 
pode balançar ao rever um ex: avalie se vale a 
pena passar vontade ou passar nervoso em 24 
vezes no crédito mais tarde.

Você deve até se policiar para não assumir tare-
fas demais e se sobrecarregar. Pense no seu 
bem-estar, observe os sinais do seu corpo e 
respeite os seus limites. No amor, boa sintonia 
com um colega pode despertar novos sentimen-
tos e abrir caminho para um romance.

Seu espírito de liderança estará ainda mais 
evidente hoje. Se abusar do seu lado autoritá-
rio, pode afastar importantes aliados. Pode se 
interessar por pessoas equilibradas, sensatas e 
envolventes.

A Lua vai estimular a cooperação e o trabalho em 
equipe. Também indica um bom momento para 
firmar uma sociedade com alguém de confiança. 
A dica é somar forças com os colegas para atin-
gir os objetivos em comum. Mas é no amor que 
a sua estrela vai brilhar com mais intensidade.

Aproveite o estímulo para investir nos seus obje-
tivos e para contagiar as pessoas queridas com a 
sua alegria. O Sol favorece as parcerias e ajudará 
você a conseguir o apoio de alguém para con-
cretizar um projeto importante. Romance com 
alguém da turma tem boas chances de engrenar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 17

AVTVB
CARADEPAU

PAROXITONA
DESCASOCU

VEJAPULO
MISSAPRE
ISERIEL

BATATADOCE
MAARRALI
IASSIT

CLAROMORNA
MICHAELA

TACATIVA
ABORDAGEM

DRAGEASLO

Metal 
de fios

elétricos
(símbolo)

Escolhida
por votos
(Polít.)

Principal
cerimônia
católica

(?)-
datado,
tipo de
cheque

É assada 
na fogueira,
nas festas

juninas

(?)
Johnson,
humorista

A índole 
da bruxa 
(Lit. inf.)

O céu 
que não

tem
nuvens

Conclui;
termina

Porção
de fios

enrolados

Post-(?),
adesivo

para
recados

Ingrid 
Guima-

rães, atriz

"Eu te (?)!",
frase dos
enamo-
rados 

Sobrinho 
de Abrãao 

(Bibl.)

Opõe-se a 
"atacadista"
Espirais de
parafusos Dar tiros 

Tributo;
imposto

Proibiu

Sujeira de
móveis

Assento mó-
vel do carro
Interjeição
de surpresa

Escola de
formação
de oficiais
Pessoa cí-
nica (fig.)
"Fórum",

pela acen-
tuação

Desconsi-
deração
Aviste;
olhe

Pílulas ge-
latinosas 

(?) Jackson,
o Rei do Pop
Qualquer
tipo de
aproxi-
mação

Período de
60 minutos

Seduz;
encanta

Primeiro
verbete
É puro, 

no campo

Salto
Indica-

dores de
direção

A água pou-
co quente

Estado
nortista

O artigo "o",
em espanhol

Por (?):
por agora

Prova auto-
mobilística
Postas em
liberdade

2/el — it. 7/drágeas — michael. 8/disparar. 9/abordagem — varejista.
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L N M P
E M B O S C A D A
V A V A L I A R
E S T A C I O N A

I D OL O R R O L
O M I A M I E
D A S NA D A L

D E P O S I T A D O
C O R O A D I

M E S A P E E R E
R AD A S I P L
V C E S T E P E

B E A T A O N E N
J O A N A D A R C

P A S S O P L AN O

Unidade
de venda
de leite

(símbolo)

Fungo
usado na 
fabricação
de bebidas

Tocaia;
armadilha

Para o
automóvel
na vaga 

É alvo
do amor

do fã

Forma
neutra do
pronome
"esse"

Daniel
Alves,

lateral di-
reito (fut.)

Guardado
em conta
bancária
(dinheiro)

As duas
primeiras
vogais do
alfabeto

Criança,
no Can-
domblé

Você, na
linguagem 
da internet

Grande
confusão

ou de-
sordem

A mulher
muito

religiosa

Especia-
lidade dos
escoteiros

O terreno
sem 

elevação

Que está 
lado a lado
Prejuízo;
estrago

151, em
romanos

Sagrada;
santa

Opõe-se
à volta

Conjunto
de atores

Conjunção
aditiva
Acres-
centar

Listagem 
(de nomes)
Espécie de
cobertor

É adquirida aos 18
anos de idade

Amassada
com o pé
Membro
inferior

Recente
(a notícia)
Cosmético

labial

Determinar
o valor de 
O astro-

rei (Astr.)

Cidade 
da Flórida

(EUA)

CPF:
Cadastro

de (?)
Física 

Canto em
grupo

Móvel de
bilhar

Célebre
heroína
francesa

Ato de andar

Pneu de
reserva

Resumos 
de reuniões

Sílaba de
"tenente"
Dira Paes,

atriz

Igrejinha

Que vem
depoisRafael (?),

tenista
espanhol

5/miami — nadal — sacra. 6/estepe. 8/paralelo.

Dia do Idoso: conheça algumas legislações que atendem o público
No Dia Internacional do Idoso, 

1º de outubro, instituído pela ONU 
(Organização das Nações Unidas), 
conheça algumas legislações específi-
cas que atendem essa população: 

Lei Orgânica de Assistência Social 
(LOAS) em 1993 – Assegura que todos 
os indivíduos têm direito a Seguridade 
Social, Saúde e Previdência. Nesta 
Lei, destaca-se o BPC (Benefício de 
Prestação Continuada), que garante 
que pessoas com idade igual ou supe-
rior a 65 anos, que não possam ou 
não tenham quem possa suprir as 

necessidades básicas, recebam o valor 
de um salário-mínimo todos os meses.

Política Nacional do Idoso de 1994 
– Conforme descrito pela pesquisadora 
Ana Amélia Camarano em 2016 “con-
siste em um conjunto de ações gover-
namentais com o objetivo de assegurar 
os direitos sociais dos idosos, partindo 
do princípio fundamental de que o 
idoso é um sujeito de direitos e deve 
ser atendido de maneira diferenciada 
em cada uma das suas necessidades 
físicas, sociais, econômicas e políticas”.

O Estatuto do Idoso foi instituído 

no ano de 2003 com uma Lei 
Federal assegurando direitos a 
pessoas com 60 anos ou mais, 
nele podemos encontrar arti-
gos de diversas naturezas como 
saúde, lazer, habitação entre 
outras coisas. Nem todos sabem, 
mas os idosos têm seus direitos 
garantidos pelo estatuto.

A Política Nacional de Saúde 
da Pessoa Idosa (PNSPI, Nº 2.528 de 19 
de Outubro de 2006) tem como objetivo 
recuperar, manter e promover a auto-
nomia e independência do indivíduo 

idoso, direcionando medidas coletivas 
e individuais de saúde, em consonân-
cia com os princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde.

DIVULGAÇÃO
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A gente todos os dias arru-
ma os cabelos: por que não o 

coração?
(Provérbio Chinês)

5G CHEGANDO!
Dez vezes superior a 4G. Os debates em torno da chegada da tecnologia 5G  esquenta, no Estado. 

Na quarta, a Assembleia Legislativa do Paraná recebeu o diretor de Relações Institucionais da TIM, 
Leandro Guerra, que foi especialmente para falar sobre os desafios para a implantação da rede de 
quinta geração no Brasil e de que forma a operadora se prepara para a sua chegada, a partir do 

leilão a ser realizado pela Anatel, em 4 de novembro. Durante a audiência, Leandro Guerra deta-
lhou também o plano de expansão da infraestrutura de rede no Paraná, que contempla o reforço da 
cobertura 4G, especialmente em estradas. A infraestrutura instalada cobrirá 2.800 quilômetros de 
rodovias.  Guerra enfatizou que “com o uso da Internet das Coisas de forma massiva, a chegada do 
5G ao Brasil provocará uma revolução em diversos setores da nossa sociedade, como a indústria, a 
medicina, a educação e o agronegócio, proporcionando inúmeras oportunidades para o desenvolvi-
mento do país”, lembrando, diante disso, que haverá aumento significativo de tráfego de dados. A 
TIM é líder de mercado no Paraná, com 54% dos clientes (6,9 milhões). A operadora também está à 

frente na cobertura 4G, presente em 100% das 399 cidades paranaenses.

VOCÊ SABIA?
Há duas semanas, o Wall Street 
Journal publicou reportagem 
sobre uma pesquisa interna 
do Facebook que tratava do 

potencial nocivo do Instagram 
sobre a mente de adolescen-
tes. O levantamento condu-
zido pela própria companhia 
revelou, entre outros dados 

alarmantes, que 32% das me-
ninas com menos de 18 anos 
disseram se sentir mal com 

seus corpos e que a rede social 
comandada por Adam Mosseri 

piorava esse sentimento.

PURURUCA
Os eventos estão retornando 
as agendas e no finalzinho 
de Outubro ( dia 24) tem o 

tradicional Leitão à Pururuca, 
na Casa da Amizade. Coor-
denado pelos companheiros 

do Rotary --,  os  convites já 
estão à venda. Vale prestigiar 

a boa causa

DIÁRIO?
A partir de janeiro, Faustão na Band vai ao ar de segunda a sexta-feira, em horário nobre, diferente a cada 
dia com histórias, brincadeiras, humor, música e diversão na tela Band, além de recursos 3D, as melhores 
câmeras e computação gráfica. 

ROTARY COMEMORA!
A noite festiva reuniu convidados especiais e rotarianos felizes 

em comemorar 56 anos, no último dia 27.  A visita oficial do Go-
vernador do Distrito 4630 Wilson Pereira de Godoy -,  ainda teve 
várias pautas pela comunidade, Assembléia Oficial, além de posse 
de novos membros no Rotary e Rotakids. A festiva terminou com o 

Parabéns à Você e muitos planos para 2022.

Alesson Rodrigo do Nascimento e esposa Flavia com o Governador Wilson Pereira de Godoy e esposa Hebe

Elis Magna Martins Rocha  Um brinde ao Rotary Umuarama
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