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Comissão especial deverá ser criada para
acompanhar o uso dos recursos da Saúde

OBJETIVO É FISCALIZAR E TORNAR CLARO O USO DO DINHEIRO

Servidores municipais efetivos serão designados para acompanhar a execução de serviços e a aquisição de insumos com recursos 
públicos do Fundo Municipal de Saúde, por hospitais e instituições conveniadas. Essa é a intenção do prefeito em exercício, Hermes 
Pimentel, para dar mais transparência à utilização do dinheiro que o Município recebe através de emendas parlamentares e 
transferências dos governos federal e estadual para a área de saúde. l 9

EM VIRTUDE DO FERIADO DO 

PADROEIRO DE UMUARAMA 

SÃO FRANCISCO DE ASSIS 

(4), O JORNAL TRIBUNA HOJE 

NEWS NÃO CIRCULARÁ NA 

TERÇA-FEIRA DIA 5. 

Usina de oxigênio
Uma usina de oxigênio começou a funcionar nesta 

semana no Pronto Atendimento de Umuarama, num 
período de grande demanda dos pacientes, que 

chegaram a consumir 18 mil m³ de oxigênio em um 
mês. A unidade tem capacidade para produzir até 22,5 

mil m³, com um custo muito menor. Ao invés dos R$ 200 
mil, mensais que eram pagos pelo oxigênio medicinal, a 
despesa agora é estimada em R$ 69 mil por mês, além 

de eliminar o risco de desabastecimento. l 8

A campanha já foi 
responsável por 
salvar a vida de 

milhares de mulheres, 
com mensagens de 

conscientização sobre 
o câncer de mama. 

Em Umuarama, a 
parceria com Rotarys 
Club resulta em uma 

das mais importantes 
ações sobre a doença 

em toda a região. l 6
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Variante delta
do coronavírus

já matou 44
pessoas no Estado
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Romário

Senador denuncia
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Feijó na CBF
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Setembro
acaba com

chuvas abaixo
da média

l 5



expediente
Emails

editoria@tribunahoje.jor.br

diretor@tribunahoje.jor.br

comercial@tribunahoje.jor.br

assinaturas@tribunahoje.jor.br

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0003-06

Redação, administração, publicidade
Rua Des. Lauro Lopes, 3663 - Centro Empresarial Piemont II - Sala 07
CEP 87.501-210 - Umuarama/PR
Telefone Central (44) 3056-6050    

Direção-Geral
Clarice Roman

Editor-chefe
Alex Miranda
editoria@tribunahoje.jor.br
www.tribunahoje.jor.br

2 GERAL   Sábado 2 e domingo 3 de outubro de 2021

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 +2,83% 28,00 
Vale ON -0,05% 76,20 
ItauUnibanco PN +2,61% 29,67 
Bradesco PN +2,50% 21,35 
Inter Banco PN +9,31% 17,14 
Cogna ON +8,12% 2,93

IBOVESPA: +1,73% 112.899 pontos

Iene 111,00
Libra est. 0,74
Euro 0,86
Peso arg. 98,78

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,4% 5,3680 5,3690 -1,4%

PTAX  (BC) -0,9% 5,3905 5,3911 -0,9%

PARALELO -1,6% 5,2400 5,6300 -1,6%

TURISMO -1,6% 5,2400 5,6100 -1,6%

EURO -0,7% 6,2508 6,2531 -0,7%

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 01/10

Iene R$ 0,0486
Libra est. R$ 7,32
Peso arg. R$ 0,055
R$1: 1.279,10 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 01/10 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 1.246,50 -9,50 -2,4%
FARELO out/21 325,00 -1,20 -4,6%
MILHO dez/21 541,50 4,75 3,6%
TRIGO dez/21 755,25 29,75 5,7%

SOJA 160,61 -0,5% 3,1% 160,00
MILHO 88,28 0,0% -0,6% 88,00
TRIGO 89,28 -0,1% 1,1% 91,00
BOI GORDO 299,89 -0,1% -2,8% 300,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 01/10 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 01/10 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 01/10 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 167,00 0,0% 4,4%
SOJA Paranaguá 172,00 -0,6% 4,2%
MILHO Cascavel 96,00 0,0% 0,0%

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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Jogo erros7

Natal de Foz terá show de Padre Reginaldo Manzotti
Uma festa que promete ficar 

na história de Foz do Iguaçu vai 
marcar, nos dias 4 e 5 de dezem-
bro, três momentos especiais. 
Será o primeiro final de semana 
do Natal de Águas e Luzes 2021, 
a reinauguração do Gramadão 
da Vila A e a abertura dos Jogos 
de Aventura e Natureza, com 
direito a trupe circense, balo-
nismo e apresentação da Banda 
Sinfônica do Exército.

O Natal começa oficial-
mente na quarta-feira (1º) de 
dezembro, com apresentação 
de autos de Natal, na Praça da 
Paz. Depois, de forma alter-
nada, em diferentes palcos 
da cidade, acontecerão shows 
e apresentações culturais. A 
última atração, no dia 22 de 
dezembro, será uma missa e 
show com o Padre Reginaldo 
Manzotti, conhecido como “o 
Padre que reúne multidões”. 
A decoração continua encan-
tando turistas e moradores da 
cidade até o dia 5 de janeiro.

A parceria entre Itaipu Binacio-
nal, Prefeitura de Foz do Iguaçu e 
iniciativa privada promete presen-
tear a cidade com uma festa ines-
quecível, para marcar um novo 
momento para os iguaçuenses 
e para o turismo na tríplice fron-
teira, após a pandemia da covid-
19. “Mais do que nunca, agora 
é preciso que as pessoas pos-
sam ter um período de encan-
tamento. E a data natalina não 
poderia ser mais apropriada”, 
disse o diretor-geral da Itaipu, 

Outubro Rosa começa com caminhada em Cafelândia

general João Francisco Ferreira.
O anúncio das primeiras 

atrações confirmadas foi feito 
em uma reunião da comis-
são organizadora do Natal de 
Águas e Luzes com integrantes 
do Observatório Social de Foz 
do Iguaçu, na semana passada.

NOVIDADES 
QUE ENCANTAM

Durante 35 dias, Foz do 
Iguaçu dividirá cores e luzes com 
a paraguaia Cidade do Leste, o 
maior shopping a céu aberto da 
América do Sul. Uma das gran-
des novidades do novo Natal, 
que fará uma menção às águas 
que encantam nos atrativos 
turísticos e produzem ener-
gia na maior hidrelétrica em 
geração limpa e renovável do 
planeta, será a iluminação da 
Ponte da Amizade, que repre-
senta o espírito de integração 
da fronteira do Brasil e Para-
guai, formada por várias etnias 
de dois povos irmãos.

Os primeiros testes de 
iluminação cênica no local, 
envolvendo equipes do Depar-
tamento Nacional de Infraes-
trutura Terrestre - DNIT, Polícia 
Federal, Receita Federal, Prefei-
tura, Itaipu e fornecedores, entre 
outros apoiadores, foram consi-
derados um grande sucesso.

FESTIVIDADES
Ainda em Foz, o circuito 

prevê uma Feira de Natal – com 
gastronomia e artesanato da trí-
plice fronteira, paradas de Natal, 
shows, oficinas para capacitar 
artesãos, e uma programação 
itinerante nos bairros da cidade, 
programada pela Prefeitura.

Há previsão de roteiros dife-
renciados de ônibus para os 
moradores e visitantes conhe-
cerem e tirarem fotos dos pon-
tos decorados. A programação 
cultural ainda está sendo defi-
nida, mas contará com autos 
de Natal, entre outros shows e 
atividades natalinas.

Festa da Padroeira segue 
até o dia 14 em Cascavel 

A 66ª edição da Festa da 
Padroeira que está sendo 
realizada na Catedral Nossa 
Senhora Aparecida, em Cas-
cavel, segue com programa-
ção até o dia 14 de outubro. 

A programação religiosa 
do evento começa na próxima 
quarta-feira (3) com santa missa 
às 7h, 12h15, 15h e 19h. Esses 
horários de missa permane-
cem os mesmos até sexta-
-feira (5) e também de 8 a 12 
de outubro. Neste dia haverá 

DIVULGAÇÃO

A secretaria de Saúde 
de Cafelândia realiza neste 
domingo (03) a I Caminhada 
Rosa a partir das 8h no Ginásio 
de Esportes Severino Pasquali. 
A Caminhada é a primeira ação 
do Outubro Rosa e vai abrir a 
programação no município. 

Loterias
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Chuva

CRESCENTE
13/10 - 00h27

CHEIA
20/10 - 11h57

MINGUANTE
28/09 - 22h58

NOVA
06/10- 08h05

Paranaguá
max 21
min 18

max 33
min 19

Cascavel
max 23
min 17

Foz do Iguaçu
max 24
min 19

max 29
min 17

Curitiba
max 18
min 14

FASES 
DA LUA

Domingo 3/10/2021

Chuva

Segunda 4/10/2021
Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Lotofácil concurso: 2337

a coroação de Nossa Senhora 
Aparecida e a consagração das 
crianças. 

De 5 a 14 de outubro quem 
passar pelo centro da cidade 
também pode aproveitar a 
programação gastronômica 
a partir das 12h. 

Serão vendidos vários 
pratos em barracas e os tra-
dicionais carimbos da festa 
que são o Sukiayaki, porco 
à paraguaia, pizzas, ovelha 
rural e almoço italiano.

“Estaremos com toda a estru-
tura de agendamento de pre-
ventivos e mamografias das 
Unidades Básica de Saúde 
distribuídas em tendas no 
Ginásio de Esportes para que 
assim as mulheres possam 
agendar exames para o mês 

de Outubro. Queremos con-
vidar todas as mulheres para 
nos juntar a essa luta e a essa 
caminhada no domingo (03)”, 
destacou a secretária de Saúde, 
Sarah Massaneiro. 

Ainda segundo a secretária, 
durante todo o mês de outubro 

serão realizados exames pre-
ventivos nas Unidades Básicas 
de Saúde com horário estendido 
até às 20h, com agendamento 
prévio, para que as mulhe-
res que trabalham em horário 
comercial possam realizar o 
exame com horário diferenciado. 

O município também fará 
agendamento de mamografias, 
iluminação rosa nos prédios 
públicos e gravação de depoimen-
tos com pacientes que venceram 
e que estão em tratamento con-
tra o Câncer de Mama e de colo 
de útero em Cafelândia. 

A programação gastronômica desse ano traz como novidade o 
prato Ovelha Rural

Ampliação da pista do aeroporto de
Maringá é inaugurada por Bolsonaro

Mesmo após o registro de 
ventos de 98 km/h e queda de 
tendas que foram montadas 
no aeroporto de Maringá, (162 
quilômetros de Umuarama) 
o presidente Jair Bolsonaro 
visitou à cidade para inaugu-
rar a obra de ampliação do 
terminal aeroportuário e de 
uma hidrelétrica. Avião com a 
comitiva presidencial pousou 
às 15h10. No desembarque, 
Bolsonaro estava sem máscara 
ao cumprimentar autoridades.

A pista do aeroporto regional 
Silvio Name passa a ter 2.380 
metros, sendo a segunda 
maior pista de pousos e 
decolagens do Paraná. A pri-
meira, é do aeroporto Afonso 
Pena, localizado em São 
José dos Pinhais, na Região 
Metropolitana de Curitiba.

Mil dias de governo
A visita do presidente Bolsonaro a Maringá faz parte das come-

morações de mil dias do governo. A previsão é que ele passe por 
cidades do país inaugurando e entregando obras nos próximos dias.
Além do presidente, estarão na comitiva os ministros de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, Infraestrutura, Tarcício Gomes de Freitas, e o 

governador Ratinho Júnior e também o prefeito Ulisses Maia.

A ampliação e a modernização 
no aeroporto ocorreu após a apli-
cação de R$ 81,5 milhões de recur-
sos do governo federal, oriundos 
do Ministério da Infraestrutura, e 
com contrapartida da prefeitura.

De acordo com a prefei-
tura, essas obras começaram 
em 2019 e, além da ampliação 
da pista e do pátio, também 
foram implementados instru-
mentos que ajudam a navega-
ção aérea como o ALS e o ILS.

O aeroporto também rece-
berá melhorias na torre de 

controle. Um termo de compro-
misso foi assinado e o projeto de 
ampliação do terminal de pas-
sageiros é desenvolvido para 
instalação de pontes móveis 
para embarque e desembarque 
e ampliação do local de 3,2 mil 
metros quadrados para 8 mil 
metros quadrados.

Com isso, o aeroporto 
poderá receber aeronaves de 
grande porte e um volume 
maior de voos de carga. A pre-
visão é que o terminal receba 3 
milhões de passageiros por ano.

APOIADORES cercaram presidente Jair Bolsonaro na sua saída de Maringá

DIVULGAÇÃO
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Ratinho Jr vai sancionar
Lei que regulamenta
Homeschooling no PR

Sensível à realidade das famí-
lias que praticam o ensino domi-
ciliar no estado, o governador 
Carlos Massa Ratinho Junior, na 
manhã de ontem (sexta-feira, 1º), 
confirmou ao deputado Estadual 
Marcio Pacheco (PDT), que irá san-
cionar o projeto de lei 179/2021 
que institui homeschooling na 
educação básica no Paraná. A 
sanção vai acontecer em uma 
cerimônia no Palácio Iguaçu, 
na próxima segunda-feira (4), 
às 17 horas, com a participação 
de pais educadores e entidades 
de apoio à prática e dos depu-
tados coautores da proposta. A 
Secretária Estadual de Educação 
(SEED) terá prazo de 90 dias, 
contados após a sanção, para 
regulamentar a nova lei.

“O Paraná assumiu o pro-
tagonismo no debate nacio-
nal sobre o homeschooling. 
Saímos na frente. Nossa lei 
será referência para outros 
estados. Estamos garantindo o 
direito de escolha dos pais em 
relação ao método de ensino 
de seus filhos. São 36 depu-
tados coautores, houve uma 
grande articulação que conso-
lidou esse resultado”, analisa 
Marcio Pacheco, um dos auto-
res do projeto.

O texto que autoriza o ensino 
domiciliar, sob o encargo dos pais 
ou responsáveis, com supervisão 
e avaliação periódica da apren-
dizagem por órgãos de ensino, 
garantirá segurança jurídica para 
as famílias que deixaram de estar 
no limbo jurídico, e por vezes tra-
tadas como criminosas.

A PRÁTICA NÃO É 
OBRIGATÓRIA

Os pais poderão optar entre 
o ensino escolar ou o domi-
ciliar. A escolha deverá ser 
comunicada a um órgão com-
petente definido pelo Poder 

Interação social
O texto prevê a promoção da interação social das crianças e adoles-

centes que deverá ser desenvolvida, em no mínimo 8 horas mensais, 
por meio de atividades coletivas desportivas, religiosas ou de lazer, em 
espaços públicos ou privados. A participação poderá ser comprovada 
por matrículas, contratos, diplomas, certificados, recibos e declaração 

dos pais ou responsáveis, instruídos com filmagens ou fotografias, 
como ainda, por qualquer outro meio idôneo. Conforme levantamento 
realizado pela Associação Nacional de Ensino Domiciliar (ANED), o Bra-
sil conta com mais de 18.000 estudantes em ensino domiciliar, sendo 

o método aplicado em 27 estados da federação. No Paraná é estimado 
que mais de 3 mil famílias praticam o ensino domiciliar.

Formato americano
Esse formato de ensino surgiu nos Estados Unidos na década de 70 e 
hoje está presente em mais de 60 países. A modalidade é válida por 

exemplo nos EUA, Canadá, França, Itália, Reino Unido, Suíça, Portugal, 
Holanda, Áustria, Finlândia, Noruega, Rússia, Bélgica, África do Sul, 

Filipinas, Japão, Austrália e Nova Zelândia. Na América Latina o ensino 
domiciliar é regulamentado na Colômbia, Chile, Equador e Paraguai.

Alep vota inserção de mulheres
vítimas no mercado de trabalho

Os deputados começam 
a votar na sessão plenária da 
próxima segunda-feira (4), na 
Assembleia Legislativa do Paraná 
(Alep), o projeto de lei 193/2019, 
de autoria do deputado Anibelli 
Neto (MDB), que cria diretrizes 
para a criação do Programa 
Tem Saída, destinado ao apoio 
às mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar, 

com medidas restritivas.
A proposta prevê alternativas 

na busca de autonomia finan-
ceira, por meio de programas 
de qualificação profissional, 
para mulheres que estejam sob 
medida protetiva. O texto tam-
bém cria medidas que visem 
a geração de emprego e renda 
e intermediação de mão obra 
para as mulheres vítimas de 

violência doméstica e familiar.
A proposição também 

tem o objetivo de mobilizar 
empresas para disponibiliza-
rem vagas de contratação e 
oportunidades de trabalho 
para estas mulheres. O pro-
jeto ainda as encaminha para 
vagas de emprego disponíveis 
em banco de dados do Estado 
e Agências do Trabalhador.

Executivo por meio de um for-
mulário específico. Caberá aos 
Conselhos Tutelares supervi-
sões periódicas para coibir 
qualquer tipo de abuso. Serão 
realizadas avaliações periódi-
cas para avaliação do nível de 
aprendizado dos estudantes 
respeitando critérios determi-
nados pelo sistema público.

Com o objetivo de garan-
tir a segurança e o bem-estar 

dos estudantes, o texto proíbe 
a realização da prática do 
homeschooling por pais e res-
ponsáveis que tenham sofrido 
condenação por qualquer 
crime doloso contra a vida e 
os crimes cometidos na moda-
lidade dolosa como os previs-
tos no Estatuto da Criança e 
do Adolescentes, na Lei Maria 
da Penha, crimes hediondos, 
entre outros.

OS pais poderão optar entre o ensino escolar ou o domiciliar e a escolha deverá ser comu-
nicada a um órgão competente definido pelo Executivo

PORTAL UMUARAMA

Lei Orçamentária

A semana de trabalho na Assembleia Legislativa do Paraná 
também será marcada por debates sobre a saúde pública do 

Estado, a instituição do Departamento de Polícia Penal e o 
orçamento público para 2022 e, ainda na mesma segunda-

feira (4), às 14 horas, o presidente da Casa, deputado Ademar 
Traiano (PSDB), recebe de representantes do Poder Executivo 
Estadual o anteprojeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 

o exercício financeiro do próximo ano. O texto, já enviado 
e protocolado no Legislativo através do sistema eletrônico, 

cumprindo assim a determinação constitucional de apresentar 
a Lei Orçamentária do Estado ao Legislativo até três meses 

antes do encerramento do exercício financeiro. Depois de lido 
em Plenário, será analisado pela Comissão de Orçamento, 

que receberá possíveis emendas. A LOA se destina ao controle 
das despesas correntes, ou seja, àquelas empregadas na 

manutenção dos serviços públicos. 

Banco de dados
Na sessão ordinária da 
segunda (4) na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep), 
será votado em primeiro 
turno o projeto de lei dos 
deputados Soldado Fruet e 
Homero Marchese, ambos 
do PROS, que dispõe 
sobre a manutenção e 
disponibilização do banco 
de dados contendo histórico 
de informações a respeito 
de veículos licenciados no 
Paraná. O texto determina 
que os dados sobre os 
veículos sejam mantidos 
disponibilizados de forma 
gratuita no site do Detran-PR.

PEC do Deppen
A Comissão Especial de análise à Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 1/2021, que propõe a criação do 
Departamento de Polícia Penal (DEPPEN) no âmbito da 
Segurança Pública do Estado, se reunirá remotamente na 
segunda (4), às 13h30. A PEC do Poder Executivo, tem o 
objetivo promover a harmonização da legislação estadual com 
uma recente alteração constitucional promovida pela Emenda 
Constitucional que previu a existência da Polícia Penal entre 
os órgãos integrantes da Segurança Pública.

 Outubro Rosa
Ainda na segunda (4) de manhã, acontece audiência pública 
remota que inicia as ações do Outubro Rosa na Alep. Proposta 
pela deputada Cantora Mara Limas (PSC), presidente da 
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a audiência tem 
início às 9h30 com transmissão pela TV Assembleia, site e redes 
sociais do Legislativo.

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Saúde Pública
Na terça (5), às 10h, o 
secretário de Saúde, 
Beto Preto, apresenta em 
audiência pública o relatório 
de gestão da sua pasta 
referente ao 2º quadrimestre 
de 2021. Será durante 
reunião da Comissão de 
Saúde Pública, presidida pelo 
deputado Dr. Batista (DEM). 
Legalmente, o gestor do SUS 
(Sistema Único de Saúde) 
elaborará, a cada quatro 
meses, relatório das ações 
desenvolvidas. A audiência 
será remota e transmitida 
pela TV Assembleia e redes 
sociais da Casa. 
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Da Redação ADI-PR Curitiba  
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e por-
tais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

Variante delta do
coronavírus já matou
44 pessoas no Paraná

A Secretaria de Estado da 
Saúde confirmou ontem (sex-
ta-feira, 1) mais 17 casos e 
seis óbitos no Paraná decor-
rentes de infecção causada 
pela variante delta do coro-
navírus e suas sublinhagens. 
Agora, o Estado soma 179 
casos e 44 óbitos por causa 
desta variante. Os dados 
foram repassados no relató-
rio de circulação de linhagens 
Sars-CoV-2 (vírus responsável 
pela Covid-19), por sequencia-
mento genômico, da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Os novos casos foram regis-
trados em Paranaguá, Pontal 
do Paraná, Curitiba, São José 
dos Pinhais, União da Vitória, 
Foz do Iguaçu, Cascavel, 
Luiziana, Cambé, Pitangueiras, 
Jacarezinho e Toledo.

Os óbitos são de Curitiba, 
Pontal do Paraná, Foz do 
Iguaçu, Cambé, Pitangueiras 
e Toledo. Já os óbitos são de 
três mulheres e três homens, 
com idades que variam de 
61 a 89 anos.

Até agora, 946 amostras 
foram sequenciadas, 581 
aguardam resultado e dentre 
os sequenciamentos, 497 indi-
caram a variante P.1.

Sublinhagens
Sublinhagens de variantes são fenômenos que fazem parte da 

evolução viral natural e estão associados à taxa de replicação da 
doença. Quanto mais o vírus se multiplica, mais rápido ocorrem os 
processos de evolução. O vírus Sars-CoV-2 sofre mutações espera-
das dentro do processo evolutivo de qualquer vírus RNA. Quando 

isso acontece, caracteriza-se como uma nova variante do vírus.

Paraná recebe mais 137,2 mil 
vacinas contra a covid-19

A Secretaria de Estado da 
Saúde recebeu ontem sexta-
-feira (1) mais 137.200 vaci-
nas contra a covid-19 da 
AstraZeneca/Fiocruz, destina-
das à segunda dose (D2). Os 
imunizantes desembarcaram no 
Aeroporto Internacional Afonso 
Pena, em São José dos Pinhais, 
às 10h, e foram encaminhados 
para o Centro de Medicamentos 
do Paraná (Cemepar) para con-
ferência e armazenamento.

As vacinas foram enviadas 
pelo Ministério da Saúde, que 
deve contemplar o Estado 
com mais 176.670 doses da 
Pfizer/BioNTech para dose 
reforço (DR) de trabalhadores 
da saúde e idosos acima de 60 
anos que tenham tomado a D2 
ou dose única (DU) até 31 de 

ATÉ agora, 946 amostras foram sequenciadas, 581 aguardam resultado e dentre os sequen-
ciamentos, 497 indicaram a variante P.1

GERALDO BUBNIAK/AEN

PROTOCOLO
As amostram são esco-

lhidas aleatoriamente pelo 
Laboratór io  Central  do 
Estado (Lacen) e enviadas 
para a Fiocruz. Após o rela-
tório pronto, a Secretaria da 
Saúde entra em contato com 
as Regionais de Saúde, que por 

sua vez comunicam os municí-
pios de residência (ou de noti-
ficação) dos casos confirmados 
para iniciarem a investigação 
epidemiológica. Este processo 
inclui dados desde o início 
dos sintomas, a realização do 
exame, se houve internação e 
se o caso é de cura ou óbito.

março. Estes imunizantes da 
farmacêutica norte-americana 
devem chegar no voo LA 3443, 
às 13h deste sábado (2).

Primeiro lote
Este será o primeiro lote 

enviado pelo governo fede-
ral para DR em trabalhadores 
da saúde e pessoas 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. A previsão da Secretaria 
da Saúde é que as vacinas 
sejam distribuídas para as 22 
Regionais de Saúde até segun-
da-feira (4).

BALANÇO
O Paraná já aplicou 13.461.698 

vacinas contra a Covid-19, sendo 
8.124.117 da primeira dose; 
323.390 dose única e 4.968.977 
da segunda dose. Entre D1 e DU, 
96,86% da população adulta já 
recebeu ao menos uma dose, 
sendo que 60,69% deste público 
está completamente imunizado. 
Além disso, o Estado também 
registra a aplicação de 11.416 
doses adicionais (DA) e 34.657 DR.

ESTAS novas doses das vacinas contra a 
covid, são destinadas para a aplicação da 
segunda dose
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Esclarece
A Assembleia Legislativa 
esclarece que até o presente 
momento não recebeu 
nenhum projeto de lei ou 
qualquer outra proposição 
que trate de alterações em 
taxas de cartórios. “Não 
cabe ao poder legislativo 
fazer qualquer manifestação 
sobre o tema antes de tomar 
conhecimento sobre o teor 
da matéria que ainda está em 
análise no Tribunal de Justiça, 
a quem cabe propor qualquer 
alteração legislativa relativa 
ao tema”, diz a nota.

Auxílio gás
A Câmara dos Deputados 
aprovou projeto de lei que 
cria o auxílio Gás Social a 
fim de subsidiar o preço do 
gás de cozinha para famílias 
de baixa renda. A matéria 
será enviada ao Senado. 
O texto prevê que o valor 
fixado semestralmente 
deverá ser, no mínimo, igual 
à metade da média do preço 
nacional de referência do 
botijão de 13 Kg nos últimos 
seis meses.

Vale gás
A Petrobras criou um 
programa social de apoio 
a famílias em situação de 
vulnerabilidade social, para 
permitir o acesso a insumos 
essenciais, com destaque 
para o gás de cozinha. O 
programa contará com R$ 
300 milhões. O presidente 
da estatal, Joaquim Silva 
e Luna, salientou que 
“neste momento de pós-
pandemia, sofrendo ainda 
consequências da pandemia 
também, com elevado 
custo de ‘commodities’ 
de forma geral e elevado 
preço de combustível 
também, entendemos que 
essa era uma oportunidade 
que a empresa tinha, 
dentro do seu espaço de 
responsabilidade social, de 
contribuir com isso”.

Campeões do leite
Dois municípios paranaenses da bacia leiteira dos Campos 
Gerais lideraram a produção de leite no Brasil em 2020, diz 
o IBGE. As cidades de Castro (campeã nacional com 363,9 

milhões de litros) e Carambeí (vice-líder, com 224,8 milhões) 
produziram, juntas, 588,7 milhões de litros no ano passado, de 

um total de 35 bilhões no país todo.

Cassino
Representantes do turismo 
defendem a aprovação do 
Marco Regulatório dos Jogos 
no Brasil, projeto que tramita 
há 30 anos na Câmara dos 
Deputados. O presidente 
do Instituto Brasileiro Jogo 
Legal, Magno José, disse 
que cerca de 30 milhões de 
brasileiros fazem apostas 
diárias em jogos ilegais, 
como o jogo do bicho, ou 
jogos não regularizados, 
como as apostas esportivas 
na internet. O país deixa 
de arrecadar mais de R$ 22 
bilhões em impostos por ano 
ao não regularizar os jogos.

Multivacinação
O Ministério da Saúde 
iniciou a campanha 
nacional de multivacinação 
que segue até o dia 29 
e disponibiliza, em 45 
mil postos de vacinação, 
18 tipos de vacinas que 
protegem crianças e 
adolescentes de doenças 
como poliomielite, sarampo, 
catapora e caxumba.

Concurso
Neste domingo, 106 mil 
candidatos farão o concurso 
da Polícia Civil em 13 cidades. 
Curitiba concentra mais de 50 
mil candidatos, quase metade 
do total. Londrina vem em 
seguida, com quase 17 mil. 
Também haverá provas em 
Maringá, Ponta Grossa, 
Cascavel, Foz do Iguaçu, 
Araucária, Colombo, São 
José dos Pinhais, Pinhais, 
Paranaguá e Matinhos. 
Os portões dos locais 
serão abertos ao meio-dia 
e as provas começarão 
às 13h30. A prova para 
a contratação de 400 
delegados, investigadores 
e papiloscopistas estava 
marcada para o dia 21 de 
fevereiro de 2021, mas 
a aplicação foi suspensa 
apenas sete horas antes do 
início do exame.
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Agenda múltipla
A Aciu está às voltas com a divulgação da campanha do Dia das 

Crianças. E a agenda está repleta de datas especiais. Anote aí: Neste 
(2) e no próximo Sabadão (9) nosso comércio atenderá até 17h. Com 

o feriado do padroeiro São Francisco de Assis na segunda (4), lojas 
fechadas. Mas haverá horário especial de atendimento também na 

véspera do Dia das Crianças (11), segunda. Os estabelecimentos 
atenderão até 22h. Promoções imperdíveis e condições facilitadas de 

pagamento aguardam você.

Inspiração
Uma vez mais a Aciu está 
engajada na campanha Outubro 
Rosa. Abrace a nobre causa 
e decore vitrines e fachadas 
com a cor tema, ajudando 
a difundir o importante 
movimento de conscientização 
sobre os cânceres de mama e 
do colo de útero. Vem com a 
gente. Por falar em Outubro 
Rosa, vem aí um super evento 
capitaneado pelo Conselho da 
Mulher Empresária e Executiva a 
respeito. Novidades em breve.

Curso de Excel gratuito
O Senac realizará o curso gratuito 
MS Excel: Operações Essenciais. 
Com carga de 20 horas, o 
conteúdo será ministrado à 
distância, com aulas remotas 
ao vivo. Os pré-requisito são: 
ter no mínimo 14 anos, ensino 
fundamental completo e possuir 
computador ou notebook 
em casa, para realização das 
atividades do MS Excel. De 19 de 
outubro a 16 de novembro, das 
19h às 22h. Inscrições pelo link 
https://www.pr.senac.br/cursos/. 
Mais informações pelo WhatsApp 
do Senac: (44) 98456-4257.

Gestão da Inovação
A jornada Inovação & 
Negócios, parceria Sebrae/
Aciu, entra em uma nova 
fase com a série Gestão da 
Inovação. Serão dez vídeos 
com o consultor André Turetta. 
A abordagem especializada 
de temas recentes das áreas 
administrativa e de gestão 
propiciará aos participantes 
as condições adequadas para 
otimizar processos de negócios, 
preparando a empresa para 
competir em uma economia 
globalizada, complexa e onde 
os consumidores estão cada vez 
mais exigentes e empoderados 
por tecnologias disruptivas.

Diferenciais
Já tivemos mais de trinta 
eventos voltados a capacitar, 
despertar e conectar o 
empresariado às tendências 
de um cenário marcado por 
mutações inéditas, motivadas 
pela prolongada pandemia. 
Após o ciclo de workshops 
Mão na Massa chegou a vez de 
aulas dinâmicas sobre métodos 
inovadores e ágeis de gestão. 
Turetta é consultor de gestão da 
inovação e empreendedorismo 
de alto impacto. Os encontros 
serão semanais e uma 
oportunidade imperdível para 

ampliar horizontes. Toda terça-
feira, às 11h, nas redes sociais da 
Aciu e também no YouTube.

Inauguração
Inaugura no dia 8 (sexta) a loja 
Macutiê - Aconchego do Bebê. 
A primeira franquia exclusiva 
de Umuarama e região está 
ficando linda. Fica na avenida 
Paraná, 5327, nas imediações da 
Chiquinho Sorvetes. Vale conferir.

Medalhas de mérito
O presidente da Aciu, Orlando 
Luiz Santos, e o diretor Dorival 
Marcos Rodrigues (UniAlfa) 
estão entre os civis agraciados 
com a medalha Herói da Serra 
dos Dourados, honraria criada 
recentemente pelo comando 
do 25º BPM em alusão à etnia 
Xetá. O critério mais relevante 
para a homenagem, segundo o 
tenente-coronel Carmelito dos 
Santos, é a destacada atuação 
em prol das causas relevantes 
para a sociedade organizada. 
Carmelito passa a integrar a 
reserva da PMPR. O comando foi 
assumido pelo também tenente-
coronel Anderson Puglia

Arrecadação de 
brinquedos
A campanha “Paraná Piá” visa 
angariar brinquedos novos e 
roupas infantis novas ou usadas, 
em bom estado. São dois pontos 
de coletas: na Agência do 
Trabalhador (avenida Rio Branco) 
e na sede do 6º Subgrupamento 
de Bombeiros (avenida Presidente 
Castelo Branco). As coletas serão 
realizadas até o próximo dia 11.

Não perca tempo
Já assegurou um kit da campanha 
Natal de Esperança 2021? Muita 
gente está aderindo. Não fique 
de fora de uma das maiores 
promoções do Paraná para 
não se arrepender depois. 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.

‘’Repetir para aprender, criar 
para renovar’’ -Ezra Pound

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

Setembro termina
com chuvas abaixo
da média no Paraná

A chuva finalmente chegou 
no Paraná ontem (1), interrom-
pendo uma longa sequência de 
dias com tempo seco no Estado. 
Para o final de semana, a previ-
são é que as chuvas alcancem 
até 100 milímetros de volume.

No mês de setembro, no 
entanto, grande parte do ter-
ritório paranaense apresentou 
acumulado de chuva abaixo da 
média climatológica. Apenas 
no Sudoeste as chuvas fica-
ram acima do esperado para o 
período, enquanto no Litoral o 
volume se manteve dentro do 
comportamento histórico.

UMUARAMA 40 GRAUS
Houve, ainda, registros de 

temperaturas acima da média cli-
matológica, inclusive quebrando 
recordes, nas regiões de Palotina 
(41.3°C), no Oeste, e Umuarama 
(40.7°C), no Noroeste. A estiagem, 
portanto, segue influenciando o 
dia a dia do Estado. Os dados 
são do Sistema de Tecnologia e 
Monitoramento Ambiental do 
Paraná (Simepar).

“De um modo geral, com 
exceção das regiões de Pato 
Branco e Francisco Beltrão, 
o Paraná registrou chuvas 
abaixo da média histórica em 
setembro, incluindo a Região 
Metropolitana de Curitiba 
(RMC). Isso se deve ao predo-
mínio das massas de ar seco 
que ainda estão atuando com 
bastante força sobre o Estado”, 

Outubro
De acordo com o meteorologista do Simepar Lizandro Jacóbsen, com o 
fluxo de umidade vindo do Paraguai e Mato Grosso do Sul, as chuvas in-

gressam no Paraná, mantendo o tempo instável por vários dias. A previsão 
de chuva é um alívio para a população, visto que a falta dela tornou ainda 
mais grave a forte estiagem que atinge o Paraná, que levou o Governo a 
decretar situação de emergência hídrica em todo o Estado.  “Se chegar 

nesse volume que está previsto, de até 100 milímetros de chuvas nesses 
primeiros dias do mês, as chuvas ajudarão a elevar os níveis dos reser-
vatórios, beneficiando as cidades que enfrentam rodízio no abasteci-
mento de água”, destacou Jacóbsen. “A vinda das chuvas é uma boa 

notícia também para os agricultores, que precisaram atrasar o plantio 
das culturas de verão por causa da estiagem”, acrescentou.

Mudança no tempo
A esperança para o fim da estiagem é que a realidade do primeiro 

dia de outubro permaneça. A mudança nas condições do tempo em 
praticamente todos os pontos monitorados pelo Simepar no Estado 

aconteceu em função do gradual avanço de uma frente fria pelo Sul do 
País. Mesmo com as chuvas, as temperaturas permaneceram altas nos 
municípios do Norte e do Noroeste. “As máximas estão acima dos 30ºC 
na região de Maringá, Paranavaí e Jacarezinho. Em Londrina, a média 
foi de 28ºC”, destacou o meteorologista do Simepar Samuel Braun.

explicou o meteorologista do 
Simepar, Reinaldo Kneib.

DÉFICIT DE PRECIPITAÇÃO
O déficit de precipitação foi 

mais significativo nos setores 
mais ao Norte, Oeste e central. 
Na estação de Londrina, o acu-
mulado no mês foi de apenas 
50,6 milímetros, enquanto a 
média esperada seria de 100,4 
milímetros. No Noroeste, na 
região de Maringá, a precipita-
ção ficou em 37,2 milímetros, 
sendo que a média histórica é 
de 96,4 milímetros.

Na região de fronteira, as 
precipitações também ficaram 
abaixo do esperado. A estação 

de Cascavel teve um acúmulo 
de 62,2 milímetros no mês pas-
sado, 50% a menos que média 
histórica de 123,5 milímetros.

SUDOESTE SOFRIDO
O Sudoeste, onde a situação 

para o abastecimento era uma 
das mais críticas do Estado, 
se destacou positivamente no 
período. O acumulado na esta-
ção de Pato Branco em setem-
bro chegou a 171,8 milímetros, 
enquanto o volume médio espe-
rado era de 152,6 milímetros. 
Francisco Beltrão teve média 
de 204 milímetros, volume 60% 
maior que a expectativa, que era 
de 133,7 milímetros.

ALEX MIRANDA

MANANCIAL que abastece Umuarama, rio Piava tem que oferecer uma produção que ultrapassa os 25 milhões de litros de água dia e está 
45% abaixo do nível normal
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Luta contra o câncer de mama ganha
atenção especial no mês de outubro

Desde que chegou ao Brasil, 
nos anos 1990, a campanha 
Outubro Rosa já foi responsável 
por salvar a vida de milhares de 
mulheres, com sua mensagem 
de conscientização sobre o cân-
cer de mama. Em Umuarama, a 
parceria dos Rotarys Club com 
a Secretaria Municipal de Saúde 
– e vários parceiros apoiadores 
– resulta em uma das mais 
importantes ações sobre a 
doença de toda a região.

Hermes Pimentel prestigiou o 
jantar de lançamento do Outubro 
Rosa e colocou a administração 
municipal à disposição para dar 
suporte às diversas atividades 
programadas para todo o mês 
de outubro. “Esse trabalho de 
união de parceiros vai salvar mui-
tas vidas. E isso não tem preço”, 
resumiu o prefeito.

Durante o jantar de lança-
mento da campanha, foram 
apresentados números – sempre 
preocupantes – sobre o câncer na 
cidade. “No Brasil, excluindo os 
tumores de pele não melanoma, 
o câncer de mama é o mais inci-
dente em mulheres de todas as 
regiões, com taxas mais altas nas 
regiões Sul e Sudeste. Para o ano 

Rastreamento é fundamental e reduz índices de mortalidade
De acordo com estudos do 

Inca, o rastreamento na faixa 
etária de 50 a 69 anos é capaz 
de reduzir a mortalidade por 
câncer de mama, razão pela 
qual as ações de controle devem 

INCIDÊNCIA
Região Sul 10.890 71,16
Paraná  3.470 59,26
Rio Grande do Sul 4.050 69,50
Santa Catarina 3.370 93,05
Brasil  66.280 61,61

ser voltadas para ampliação da 
cobertura na faixa etária alvo. “A 
produção de exames de inves-
tigação diagnóstica do câncer 
de mama vem crescendo ao 
longo dos anos nas regiões Sul, 
Sudeste e Nordeste e reduziu em 
2020, em função da pandemia 
de covid-19, comentou Maristela 
de Azevedo Ribeiro, diretora de 
Atenção Primária em Saúde.

Ela acrescenta que na 

de 2021, o Instituto Nacional do 
Câncer (Inca) estima que devem 
ocorrer 66.280 novos casos, o 
que representa uma taxa de inci-
dência de 43,74 casos por 100 
mil mulheres. O diagnóstico pre-
coce é mais que fundamental: é 
determinante para salvar vidas”, 
comentou Valdete Sperandio 
Cruz, do Rotary Club Catedral 
e uma das coordenadoras do 
Outubro Rosa em Umuarama.

O câncer de mama ocupa 
a primeira posição em mor-
talidade por câncer entre as 
mulheres no País, com taxa 
de mortalidade ajustada (que 
mede os riscos em termos per-
centuais) por idade, pela popu-
lação mundial, para 2019, de 
14,23 por 100 mil habitantes. 
As maiores taxas de incidên-
cia e de mortalidade estão nas 
regiões Sul e Sudeste do Brasil.

CAMPANHA foi lançada em um jantar e terá a parceria dos Rotarys Club, a Secretaria Municipal de Saúde, além de outros apoiadores

ASSESSORIA/SECOM

Atendimento especial
Em Umuarama há várias unidades que realizam mamografia sem 

custos, pelo SUS (Sistema Único de Saúde): Unidade Radiológica, Card, 
Uopeccan. “Para atendimento no Card e Unidade Radiológica os enca-
minhamentos são feitos nas unidades básicas de saúde, já no Hospital 
Uopeccan a paciente pode ir direto. Neste mês todas as UBS terão ho-
rário especial para solicitação de mamografia e coleta de preventivo”, 

informa Maria Harue Takaki, secretária municipal de Saúde.

O início da luta
O Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização 

para a detecção precoce do câncer de mama, foi criado no início 
da década de 1990, quando o símbolo da prevenção ao câncer de 
mama — o laço cor-de-rosa — foi lançado pela Fundação Susan 

G. Komen for the Cure e distribuído aos participantes da primeira 
Corrida pela Cura, realizada em Nova York (EUA) e, desde então, 

promovida anualmente.

ASSESSORIA/SECOM

cidade há várias unidades 
que realizam mamografia 
sem custos, pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde): Unidade 
Radiológica, Card, Uopeccan. 

“Para atendimento no Card e 
Unidade Radiológica os enca-
minhamentos são feitos nas 
unidades básicas de saúde, 
já no Hospital Uopeccan a 

paciente pode ir direto. Neste 
mês todas as UBS terão horá-
rio especial para solicitação de 
mamografia e coleta de pre-
ventivo”, finaliza.

PREFEITO Hermes Pimentel com o diretor da Uopeccan, Wanderley Rosa durante o jantar de lançamento da campanha
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INSCRIÇÕES GRATUITAS!

Saúde antecipou a segunda dose da
vacina para alguns grupos específicos

A Secretaria Municipal de 
Saúde decidiu antecipar para 
ontem (sexta-feira, 1) a vacina-
ção de segunda dose para três 
grupos específicos: pessoas 
que se vacinaram no dia 31 de 
julho, com a vacina da Pfizer 
do lote nº FD7221, pessoas 
que se vacinaram no dia 7 de 
agosto com a vacina da Pfizer 
do lote nº FD7219 e todas as 
pessoas que tiverem a segunda 
dose agendada (marcada nas 
carteirinhas) para os dias 2, 3, 
4 e 5 de outubro.

O horário para imunização 
desses três grupos também é 
especial: das 17h até às 20h, 
no Sest Senat, lembrando que 
é necessário levar a carteira de 
vacinação e um documento com 
foto. “Nesta sexta-feira [1°] ante-
cipamos exclusivamente para 
esses grupos descritos, então, 
por exemplo, mesmo que uma 
pessoa identifique em sua car-
teirinha que foi imunizada com 
a vacina Pfizer do lote FD7221 

mas que não foi no dia 31 de 
julho, ela não pôde se vacinar”, 
detalha Maristela de Azevedo 
Ribeiro, diretora de Atenção 
Primária em Saúde.

Ela explica que a decisão 
de antecipar a vacinação em 
segunda dose, para esses gru-
pos, foi tomada após análise 
realizada por comissão técnica 
do COE (Centro de Operações 
de Enfrentamento à Covid-19) 
e autorização do Ministério 
da Saúde e da Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa). 
“Como já havia a programa-
ção da segunda dose e pen-
sando em não prejudicar quem 
estava agendado, a Secretaria 
de Saúde decidiu solicitar a 
antecipação. Mas desde já 
tranquilizamos os cidadãos 
que estão nesses grupos e que 
não puderem vacinar na sex-
ta-feira (1), a segunda dose é 
sempre garantida: basta pro-
curar a central de vacinação 
em outra data”, afirma.

Segunda não haverá vacinação
A Secretaria Municipal de Saúde comunicou também que não haverá vacinação neste final de semana pro-

longado – sábado (2), domingo (3) e segunda-feira (4), que é feriado pelo dia do padroeiro de Umuarama, São 
Francisco de Assis. “Pessoas que tiverem a segunda dose agendada para esses dias devem procurar o Sest / 

Senat a partir de terça-feira (dia 5), nos horários das 8h às 11h e das 14h às 16h”, finaliza Maristela.

ALEX MIRANDA

QUEM não pôde se vacinar na sexta-feira (1) pode procurar a central de vacinação em outra data
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Pronto Atendimento 24h já conta com
produção própria de oxigênio medicinal

No pico da pandemia de 
coronavírus, com leitos dos hos-
pitais e do Pronto Atendimento 
Municipal lotados por pacien-
tes em situação grave – muitos 
deles intubados ou até 24h por 
dia em ventilação mecânica 
(respirador) –, a Secretaria de 
Saúde de Umuarama chegou a 
dispender R$ 200 mil por mês na 
aquisição de cilindros de oxigê-
nio a fim de assegurar as condi-
ções necessárias para a recupe-
ração dos doentes.

Além do alto investimento 
naquele período o município 
ficou à mercê do mercado, 
que viu explodir a demanda ao 
mesmo tempo em praticamente 
todo o país. Muitas cidades che-
garam a ficar sem oxigênio para 
socorrer pacientes que necessi-
tavam de intubação.

Para sair desse cenário, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
decidiu investir na constru-
ção de instalações próprias e 
na locação de equipamentos 
para produção de oxigênio 
medicinal, a fim de abastecer 
os respiradores e possibilitar a 
intubação nos leitos do Pronto 
Atendimento 24h. A estrutura foi 
implantada entre o PA e as futu-
ras instalações da Unidade de 
Saúde Posto Central, na Avenida 

Saturação
O oxigênio medicinal é um insumo importante no tratamento de pacientes com quadros avançados de 

covid-19 e foi um dos fatores mais críticos no pico da pandemia. O coronavírus causa inflamação no 
pulmão, que não consegue transferir de forma eficaz o oxigênio que a pessoa precisa. Quando isso acon-
tece, a saturação (concentração de oxigênio no sangue) começa a cair. O percentual normal de saturação 
fica entre 95% e 99%. Quando a pessoa não respira direito, esse índice começa a cair. A intubação, assim 
como outros métodos de aporte de oxigênio, ajuda a recuperar a saturação, por isso são tão importantes 
para pacientes com covid. A ventilação mantém as funções vitais enquanto a doença vai sendo eliminada 
pelo sistema imunológico do paciente. Se falta oxigênio para a máquina, falta para o pulmão da pessoa. 

As células não produzem energia e morrem, causando falência dos órgãos vitais, e o paciente vai a óbito.

Município faz parceria para organizar ações e apoiar o idoso
Proteger, valorizar e apoiar 

o idoso: três dos principais pila-
res que sustentam as ações pelo 
Dia Internacional do Idoso em 
Umuarama. O município, aliás, 
dedicará todo o mês de outubro 
para valorizar esse grupo espe-
cial – e não só o dia 1°. Palestras, 
cursos, orientações e exames de 
saúde são algumas das ativida-
des que fazem parte do crono-
grama apresentado pela admi-
nistração municipal.

Algumas parcerias foram 
estabelecidas entre a Divisão 
de Atenção Primária em Saúde 
para homenagear a terceira 
idade. O Rotary fica respon-
sável por palestras que vão 
abordar a violência contra 
o idoso – tema que deve ser 
destaque em toda a programa-
ção. Também haverá a partici-
pação do Hospital Uopeccan, 
a Liga Feminina de Combate 
ao Câncer, a Unipar (cursos 
de Medicina e Enfermagem), 

Mexa-se
A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) também preparou uma dezena de ações especiais para 

homenagear os idosos, com a promoção de atividades físicas, jogos e recreações, tudo cumprindo com rigor 
os protocolos de prevenção à covid-19. “Nossas equipes já trabalham constantemente com atenção especial 

aos idosos, promovendo a saúde. Agora, com uma certa flexibilização nos decretos de enfrentamento à covid, 
graças a Deus já teremos muito mais atividades”, comenta o secretário Jeferson Ferreira. Já o Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento de Vínculos do Idoso (SCFCI) preparou – e está realizando – uma séria de encontros 
virtuais, com muitas atividades para a turma da terceira idade. “Formamos grupos on-line e estamos abordan-

do a valorização da pessoa idosa, preparamos um vídeo muito especial sobre o tema. Também entregamos 
kits de atividades àqueles idosos que não têm acesso à internet, com aulas de pintura, bordado e muito mais”, 

comenta a psicóloga Débora Cristina da Mata, coordenadora do SCFCI.

Dr. Ângelo Moreira da Fonseca.
A usina de oxigênio começou 

a funcionar nesta semana. De 
acordo com a secretária muni-
cipal de Saúde, Maria Harue, no 
período de maior demanda os 
pacientes chegaram a consumir 
18 mil m³ de oxigênio num mês. 
“A nossa usina tem capacidade 
para produzir até 22,5 mil m³, 
ou seja, mais do que precisa-
mos utilizar na fase mais crí-
tica da pandemia. Além disso, 
o custo é muito menor. Ao 
invés dos R$ 200 mil, teremos 
uma despesa estimada em R$ 
69 mil por mês e eliminamos 
o risco de ficar sem abasteci-
mento, como chegou muito 
perto de acontecer”, apontou.

“Com a usina não corremos 
mais o risco de ficar sem oxigê-
nio para fornecer aos pacien-
tes, tanto de covid-19 quanto 
de outras enfermidades que 
exigem ventilação mecânica 
ou intubação. É uma segurança 
para a recuperação dos pacien-
tes em quadros de urgência 
e emergência, que são rece-
bidos pela equipe do Pronto 
Atendimento Municipal”, acres-
centou o prefeito em exercício, 
Hermes Pimentel, ao para-
benizar a equipe da Saúde 
Municipal pela iniciativa.

Conselho do Idoso, Colégio 
Hilda Kamal (curso técnico 
em cuidados com o idoso), 
Secretaria Municipal de Saúde 
e Corpo de Bombeiros.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL
Senhoras terão programa-

ção especial nas unidades 
básicas de saúde, com solici-
tação de mamografias, exames 
de mamas, coleta de preven-
tivos e orientação de saúde 
bucal, no Dia D da Saúde da 
Mulher, no dia 8. Mulheres 
que quiserem fazer coleta de 
exame preventivo no período 
noturno podem agendar no 
Centro de Saúde Escola (na 
Unipar sede) entre os dias 25 
e 29. “Teremos uma série de 
palestras e orientação nas 
salas de espera das UBS, sem-
pre com foco na proteção ao 
idoso”, resume Maristela de 
Azevedo Ribeiro, diretora de 
Atenção Primária em Saúde.

A estrutura foi implantada entre o PA e as futuras instalações da Unidade de Saúde Posto Central, na Avenida Dr. Ângelo Moreira da Fonseca

FOTOS: ASSESSORIA/SECOM

ALGUMAS parcerias foram estabelecidas entre a Divisão de Atenção Primária em Saúde para homenagear a terceira idade



9Sábado 2 e domingo 3 de outubro de 2021  LOCAL

Deficiência de parceiro e a relação de casal

JOSÉ LUIZ AMES E ROSANA MARCELINO - Terapeutas Sistêmicos e conduzem a Amparar
 @ampararcasais

A incapacitação de um dos parceiros é sempre um 
golpe que atinge profundamente o casal. É bem verdade 
que, em alguns casos, é uma oportunidade para o casal 
crescer juntos. A regra geral, porém, não é esta. O mais 
frequente é o parceiro não afetado pelo acidente viver 
mais intensamente a culpa do que o outro. A culpa, por 
ser um sentimento paralisante, vitimiza a pessoa, o que 
a faz permanecer em um estado de inação. Por isso, 
quando acontece a incapacitação, o sentimento de culpa 
de abandonar o parceiro não lhe permite seguir em frente. 
A pressão social faz com que permaneça junto da pessoa 
incapacitada, pois abandoná-la faria com que se visse 
como um ser humano egoísta e sem compaixão.

Vamos ilustrar essa situação com um exemplo 
referido por Hellinger. Ele conta que em um de seus 
seminários participou uma mulher casada, mãe de 
três filhos. Seu marido havia sofrido um acidente com 
cavalo e desde então sofria de uma incapacidade 
mental grave. Hellinger disse a ela: “você deve tratá-lo 
como se estivesse morto, como se o casamento tivesse 
terminado. Você não pode carregar por toda vida as 
consequências do acidente dele”. Seguindo o conselho 

de Hellinger, a mulher foi à clínica em que o marido 
estava internado e disse a ele: “Nos casamos e temos 
três filhos. Eu respeito você como pai de nossos filhos 
e guardo você em minha lembrança. No entanto, 
nosso casamento acabou. Eu me sinto livre agora”. 
Depois de dizer estas palavras, algo inesperado 
aconteceu. Embora o marido estivesse mentalmente 
incapacitado, sorriu e seu rosto resplandeceu naquele 
momento. Para a alma dele estava tudo bem que a 
esposa seguisse seu caminho (Hellinger, B. Lograr el 
amor en la pareja, p. 249).

O exemplo mostra, diz Hellinger, “que a esposa 
só consegue dissolver o casamento com seu marido 
gravemente incapacitado assumindo também a culpa e 
estando disposta a fazer algo que muitos consideram mau” 
(Hellinger, B. Lograr el amor en la pareja, p. 250). Assumir 
essa culpa abre caminho para uma solução aceitável 
tanto para o marido quanto para a esposa. Hellinger 
continua: “‘Culpa’ não é equivalente a ‘mau’. Muitas vezes 
é justamente o contrário. Muitas vezes o bom ou o correto 
produz em nós a culpa e o mau nos dá uma sensação de 
inocência. Muitos do que permanecem no problema, ou 

que sofrem numa relação ruim, se sentem inocentes. A 
passagem desse tipo de inocência para a culpa requer 
força interior. E unicamente aquele que também encara a 
culpa pode realizar esta passagem em direção à solução. 
A recaída no padrão antigo é mais cômoda” (Hellinger, B. 
Lograr el amor en la pareja, p. 250).

Uma última questão relacionada ao tema: como 
tratar a situação na qual alguém se enamora por uma 
pessoa com deficiência? Aqui é preciso examinar a 
motivação. Se a motivação é se casar por piedade o 
casamento tem grandes chances de fracassar. Diante 
da alma existe apenas um motivo capaz de sustentar 
um casamento: o amor! Quando o amor flui, até mesmo 
uma parceria entre uma pessoa com deficiência e uma 
pessoa saudável pode ter êxito. Fora desta motivação 
está fadada ao fracasso. Outro ponto a ser olhado é o 
desequilíbrio inevitável entre o dar e o tomar. A pessoa 
deficiente acaba necessariamente recebendo mais do 
que toma. A condição de êxito é que a relação entre o 
dar e o tomar aconteça sem reivindicações de ambas 
as partes: os dois precisam reconhecer que se uniram 
conscientes do desequilíbrio e que concordaram com ele.

Pimentel estuda criar comissão para
acompanhar uso de recursos da saúde

Uma comissão especial 
formada por servidores muni-
cipais efetivos (concursados) 
da Prefeitura de Umuarama 
deverá ser constituída nas pró-
ximas semanas para acompa-
nhar a execução de serviços e 
a aquisição de insumos com 
recursos públicos do Fundo 
Municipal de Saúde, por hospi-
tais e instituições conveniadas.

Essa é a intenção do pre-
feito em exercício, Hermes 
Pimentel, para dar mais 
transparência à utilização 
do dinheiro que o município 

Curso de Odontologia realiza semana
de atividades para educação bucal

Entre os dias 5 e 8 de outu-
bro, o curso de Odontologia 
da Universidade Paranaense 
– Unipar/Umuarama, realiza 
o evento ‘Odonto Educa 
Brincando’, com uma série 
de at iv idades desenvol-
vidas pelos professores e 
acadêmicos de todas as 
séries da graduação.

A iniciativa,    que acon-
tecerá no Campus Sede da 
Unipar, tem o objetivo de 
promover a educação bucal, 
com orientações sobre a 
i m p o r tâ n c i a  d o s  c u i d a-
dos com a alimentação e 

recebe através de emendas 
parlamentares e transfe-
rências dos governos fede-
ral e estadual para a área de 
saúde. “Estamos estudando os 
meios legais para compor essa 
comissão, que terá funcioná-
rios públicos de carreira com 
conhecimento técnico para 
fiscalizar e tornar mais claro 
o uso do dinheiro da saúde”, 
disse o prefeito.

Com essa transparência, 
Pimentel espera evitar que se 
repitam as práticas suposta-
mente irregulares, envolvendo 

o Fundo Municipal de Saúde e 
prestadores de serviço, que 
estão sendo investigadas pela 
Justiça na Operação Metástase 
e já resultaram em afastamen-
tos, apreensões de bens e até 
prisões de agentes públicos, 
diretores e técnicos de insti-
tuições privadas.

“Vamos atuar dentro da lega-
lidade, fazendo o que estiver ao 
nosso alcance para que o uso 
dos recursos públicos da saúde 
seja o mais claro possível. Em 
breve devemos ter novidades”, 
completou Pimentel.

PREFEITO espera evitar que se repitam atos de irregularidades envolvendo o Fundo de 
Saúde e prestadores de serviço, que são investigados na Operação Metástase

FOTOS: ASSESSORIA/SECOM

higienização da boca. “A 
n o s s a  m a i o r  m o t i va çã o 
neste projeto está em cons-
cientizar de forma lúdica e 
pedagógica as crianças, pois 
entendemos que prevenção 
começa na infância”, desta-
cou a professora responsá-
vel pela proposta de está-
gio, Luciana Zafaneli.

Ainda assim, toda a comu-
nidade de Umuarama e tam-
bém da região está convidada 
a visitar o Pátio das Colunas – 
local onde toda a estrutura da 
ação estará montada – na sede 
da Instituição.

EXTENSÃO
Como universidade social-

mente responsável e que oferece 
oportunidades práticas aos seus 
alunos antes mesmo da forma-
ção, a Unipar também apresen-
tará uma exposição das ativida-
des extensionistas que realiza, 
atendendo à comunidade externa 
com serviços odontológicos.

A abertura do evento está 
agendada para o dia 05 de outu-
bro, a partir das 13h, seguindo 
até às 16h. Nos dias 06 e 08, a 
ação será das 8h30 às 11h e das 
19h às 22h. Já no dia 07, das 
8h30 às 11h e das 13h30 às 16h.

A Secretaria de 
Assistência Social 
recebeu 100 kits com 
produtos de higie-
ne pessoal e beleza 
doados pelo Rotary 
Club de Umuarama, 
que serão distribuídos 
às adolescentes de 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social 

e indígenas de passagem por Umuarama, atendidas pelo Cras, Creas/
Cram, Centro da Juventude e Centro Pop. O material foi entregue pela 
coordenadora do projeto “Empoderamento das Meninas”, Dianês Maria 
Piffer, à secretária designada, Adnetra Vieira dos Prazeres Santana, com 
as presenças do presidente do Rotary, Alesson Rodrigo do Nascimento, 
e do governador assistente do Distrito 4630, Daniel Pereira Lopes. Os 
kits são compostos por xampu, condicionador, lixas de unha, esmaltes, 
lâminas para depilação, desodorante, entre outros.
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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     EXTRAVIO DE ALVARÁ 
EAP ENGENHARIA AMBIENTAL 
E PESQUISA BIOTECNOLOGIA, 
i n s c r i t a  s o b  n º  C N PJ 
07.718.887/0001-05, estabele-
cido na Rua Ozório dos Santos 
Carvalho, 3353, Ouro Preto, CEP 
87.504-600, cidade de Umuarama 
Estado do Paraná, comunica para 
os devidos fins o extravio de seu 
alvará, nº29.803. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.      

Escolinha de Handebol faz sucesso no
Ginásio de Esportes do Jabuticabeiras

C o m  a u l a s  to d a s  a s 
segundas e quartas-feiras, 
a Escolinha de Handebol no 
ginásio de Esportes do Parque 
Jabuticabeiras está fazendo 
o maior sucesso entre a garo-
tada. O projeto da Secretaria 
de Esporte e Lazer (Smel) 
recebe, neste momento, 30 
meninos e meninas com idade 
entre 10 e 17 anos, moradores 
daquela região. E o melhor é 
que ainda há vagas.

Os treinos acontecem 
das 13h30 às 15h30, em um 

Disputas por títulos regionais 
agitam o Paraná Bom de Bola

Acontece neste fim de 
semana mais uma rodada do 
Paraná Bom de Bola, compe-
tição de futebol entre sele-
ções municipais, nas cate-
gorias sub-18, masculino e 
feminino, e sub-21 e Master, 
ambas no masculino.

Realizada pelo Governo 
do Estado, por meio da 
Superintendência Geral do 
Esporte, em parceria com os 
municípios-sedes, faz parte da 
série de competições esporti-
vas organizadas pelo Estado. 
As partidas são disputadas a 
cada 15 dias em 12 regionais.

Neste sábado (2), a disputa 
será na categoria sub-18 e no 

trabalho ministrado pelo pro-
fessor Jefferson Souza, o Pará. 
“A turma está animada e com 
muito gás, sempre dedicados 
e participativos. Temos certeza 
que todo esse esforço vai gerar 
grandes competidores. Como 
sempre comentamos aqui, é proi-
bido ficar parado! Quem pratica 
esporte tem um futuro de muitas 
possibilidades”, relata Pará.

Além do requisito da idade 
(ter entre 10 e 17 anos), é 
preciso estar estudando. 
“Educação formal e esporte 

andam juntos. De nada adianta 
ter talento para um esporte 
específico e não ter estudo, 
não estar comprometido com a 
educação como um todo. Aqui 
nós estimulamos os alunos a 
terem essa visão de que eles 
poderão melhorar o mundo com 
suas ações e dedicação”, resume 
o professor, acrescentando que 
estudantes de outros bairros 
também podem participar das 
atividades. “Para se informar 
melhor, basta ligar para (44) 
3906-1090”, finaliza.

OS treinos acontecem das 13h30 às 15h30, em um trabalho ministrado pelo professor Jef-
ferson Souza, o Pará

ASSESSORIA/SECOM

domingo (3) os jogos são do 
sub-21 e Master acima de 50 
anos. As partidas serão dispu-
tadas em Guaratuba, Carambeí, 
Cornélio Procópio, Florestópolis, 
Marialva, Umuarama, Goioerê, 
Planalto, Coronel Vivida, 
Guarapuava, Marechal Cândido 
Rondon e Jardim Alegre.

Na categoria Máster, três 
disputas de título agitarão o 
domingo. Fazenda Rio Grande 
e Matinhos farão a decisão em 
Guaratuba. Em Coronel Vivida, 
o time da casa disputa o pri-
meiro lugar contra a seleção de 
Chopinzinho. Em Planalto, as 
equipes de Cascavel e Cafelândia 
fazem a final regional.

Romário denuncia golpe de Del
Nero, Nunes e Feijó na CBF

O senador Romário (PL-RJ) 
fez ontem um dos mais duros 
comentários sobre a disputa 
de poder na CBF, voltando-se 
contra o ex-presidente da enti-
dade, Marco Polo Del Nero, e 
dois vices que querem diri-
gir a confederação, coronel 
Antônio Nunes e Gustavo 
Feijó. Ambos seguem a carti-
lha de Del Nero, que mesmo 
excluído do futebol pela Fifa 
até 2037, por acusação de cor-
rupção, quer manter sua inge-
rência no comando da CBF.

No Instagram, Romário disse 
que é vergonhoso que Del Nero 
arquitete uma trama para ten-
tar escolher o novo mandatário 
da CBF, caso se confirme o afas-
tamento definitivo de Rogério 
Caboclo do cargo.

“O novo golpe (em curso) 
seria ampliar o afastamento de 

Caboclo (suspenso por 21 meses 
por acusação de assédio sexual 
e moral), em um dos processos 
que corre contra ele no Comitê 
de Ética da CBF, para além do 
fim do seu mandato. Com isso, 
uma nova eleição seria mar-
cada, já com cartas marcadas, 
para eleger Nunes ou Feijó ... O 
jogo deles é sujo e o futebol bra-
sileiro segue definhando”, escre-
veu o senador.
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Os nascidos a 02 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Sagitário. Sua comunicação 
é excelente e impressionam bem pelo que dizem, assim como pelo que demonstram conhecer e saber. 
Em geral fazem muitas amizades e se tornam populares e queridos no próprio meio e até fora dele. 
Seu número principal é o 9, número de Marte, que simboliza espírito atirado, coragem, determinação, 
liberdade, ousadia, independência e otimismo. Que confere franqueza, lealdade, espírito de aventura e 
de fraternidade, voltado para o bem comum.

Horóscopo nascido em 2 de outubro

Há risco de você perder a paciência com gente que traba-
lha e se relaciona com você. Dinheiro? Pode passar alguns 
perrengues, sim, principalmente se agir com excesso de 
otimismo, achando que no fim vai dar tudo certo. 

A semana começa tranquila. Com grana, é possível que enfrente 
alguma instabilidade e até mudança inesperada. No trabalho, 
perseverança, determinação e companheirismo não vão faltar, 
mas na sexta-feira será preciso dominar sua teimosia. 

Seu lado talentoso e focado vai dar as cartas e pode ser 
seu passaporte para o progresso. Só não convém se 
entusiasmar demais com a parte financeira, pois nem 
tudo que está esperando pode acontecer. Abra os olhos 
e ligue o detector de mentira, pois pode aparecer uma 
falsiane para fisgar seu boy. 

Tudo indica que fechará a semana no azul. Pessoas ou 
coisas ligadas ao passado, compra e venda de imóveis, 
artigos de beleza ou produtos masculinos, tudo isso pode 
trazer aquele dindin salvador que tanto espera.  Mais 
desligado do que o rádio à válvula do seu avô está o seu 
relacionamento, tente apimentar as coisas nesta semana.  

Olha aí, rainha e rei da selva, seu signo estará no ponto 
certo para ter vitórias no trabalho, nos contatos e em 
outros assuntos relevantes. Se está atrás de emprego, 
uma pessoa próxima pode te dar uma dica quente. Atritos 
podem rolar com o mozão ou com o crush. 

Use a sua disciplina virginiana, controle cada real para 
não ficar no vermelho, vermelhusco, vermelhão. Podem 
surgir umas pedrinhas escorregadias no seu caminho 
profissional e com pessoas próximas. Isso vale muito 
também na paquera, com crush ou com o mozão.

Pode levantar as mãos pro céu e agradeça ao Sol, porque 
ele promete dias prósperos e iluminados, principalmente 
para os seus interesses no trabalho e com dinheiro. Ami-
gos, pessoas próximas, atividades comerciais, tecnologia 
e coisas ligadas ao universo feminino prometem muito.

Com vários astros dando rolê em Libra, é hora de sonhar grande 
e ir à luta em busca de vitórias esperadas e até surpreen-
dentes. Sol e Saturno jogam um bolão em favor das suas 
conquistas no trabalho e o que é melhor: elas devem reper-
cutir no seu bolso – pode pintar até uma grana inesperada.

A Lua anuncia um período mais sossegado e indicado 
para curtir seu canto e suas coisas. Mas como os boletos 
não param de chegar, o melhor é aproveitar as vibes que 
te convidam a mergulhar no trabalho e aguçam o seu 
instinto para lidar com grana. 

Horóscopo da semana de 2 a 8 de outubro

ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Rapadura é doce, mas é dura, minha formosura. Sol e 
Saturno dão força para resolver perrengues no trabalho, 
com pessoas influentes. Você não pode marcar bobeira 
com grana. Dobre a atenção com papelada, documentos 
e propostas de quem mal conhece.

Horóscopo nascido em 3 de outubro

Palavras cruzadas

Solução anterior

Os nascidos a 03 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Capricórnio. São amorosos 
e ligados aos pais, à família de origem e à terra em que nasceram. Longe, vivem de recordações e 
lembranças, que teimam em conservar. Até mesmo na família são incompreendidos e criticados. Seu 
número principal, do dia do nascimento, na Astrologia cabalística é o 10, formado de 1, do Sol e de 
zero. O Sol que é símbolo de vida e de energia, liderança, poder, mando e autoridade, assim como 
egocentrismo. Isto acaba se convertendo em solidão e isolamento.

É bom se ligar em mudanças no setor profissional. Sua 
ansiedade vai ficar no talo, exigindo muita paciência, jogo 
de cintura e cautela dobrada com grana. Nada de pagar 
de doida(o) e se entusiasmar com aquelas ofertas imper-
díveis que vão aparecer no seu celular ou nas vitrines. 

Bons contatos e oportunidades vão rolar nesses dias e 
não vai faltar disposição para fazer o que sempre dese-
jou.  Cresce a vontade de dar uma guinada na vida, 
começar um curso, um emprego novo e abraçar expe-
riências que podem te levar na direção dos seus ideais. 

Horóscopo nascido em 4 de outubro
Os nascidos no dia 4 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Aquário. São confian-
tes e otimistas. Seu número principal é o 11, número especial que não se soma e nem se divide, na 
Numerologia, pelas suas características especiais e diferentes. Este número é nobre e conduz para a 
vida pública ou às entidades que defendem interesses coletivos, as associações e ONGS, sem interesse 
ou objetivo financeiro. Mas o seu lado destrutivo é muito grande, quando acionado em favor de causas 
agressivas ou violentas, como o terrorismo. Faz a pessoa nervosa e que foge do próprio controle fácil.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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RASG
UMEDECIDA
IPOLEGAR
NATOLVI

BARCOCAI
ASCOCIDZ

MANHAECO
ESCADARIA
DATADOD

MIAVAVNATA
ELDENDE

DIVIDIRORO
ANILVNV

TINTUREIRA
SEIGUANAS

Letra que o
Cebolinha
troca pelo
"L" (HQ)

Restos de
castelos e
fortalezas

Elvis
Presley,
mito do

rock

Leve-
mente

molhada

Sódio
(símbolo)

Meio de
transporte

pelo rio

A forma
de es-
pelhos

cavados

56, em 
algarismos
romanos

Confusão;
barulheira

Guardiã
das Matas

(Folcl.)

É com-
posta por

muitos
degraus

Imitava
a "voz"
do gato

Fazer
parar; 
deter

Misturei
com água

Matéria-
prima da
manteiga

Ingre-
diente do
caviar (pl.)

Ouro, em 
espanhol

Substân-
cia azul
corante

Acessório
do vestido
de noiva

Ácido
ribo-

nucleico

Aquela
que

colore
tecidos

Lagarto
de grande
porte (pl.)

Lixeiro
(bras.)

Matou Go-
lias (Bíb.)

Vai ao
chão
Corpo

sem vida

Recebo
como filho 
Argola de

cadeia

O famoso
dedão
Tipo de
baú (pl.)

(?) Morei-
ra, locutor
Chapéu, 

em inglês
Nojo;

aversão
Birra 
(fam.)

Preso;
amarrado
(?) Mora-
es, atriz

Azeite do
vatapá
Ditongo
(abrev.)

Edu Lobo,
cantor

Distribuir;
repartir 

Reper-
cussão
sonora

RO (Geog.)
Tecla de
calcula-
doras

3/hat — oro. 5/dendê — zoada. 7/côncava — iguanas.
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OUTUBRO ROSA

Expectativa é diagnótistico 66 mil 
novos casos de câncer de mama 

Segundo o Inca (Instituto Nacional do 
Câncer), estima-se que em 2021, mais de 
66 mil casos de câncer de mama sejam 
diagnosticados. Sem uma causa especí-
fica, alguns fatores podem facilitar o surgi-
mento dessa doença, tais como obesidade 
e sobrepeso, sedentarismo, alcoolismo, 
tabagismo, não ter tido filhos, primeira 
menstruação antes de 12 anos, parar de 
menstruar após os 55 anos e histórico fami-
liar de câncer de mama e ovário.

O médico oncologista do Ceonc 
Hospital do Câncer, doutor Reno Paulo 
Kunz, comenta que esses fatores não sig-
nificam necessariamente a ocorrência de 

câncer, mas são sinais de alerta. “Nem 
todas as pessoas que possuem esse histó-
rico terão câncer de mama. Eles são fatores 
ambientais, comportamentais e genéticos. 
Alguns dos fatores podem ser prevenidos 
com hábitos saudáveis como a prática de 
exercícios físicos e a amamentação, por 
isso sempre alertamos e procuramos cons-
cientizar as mulheres”, explica.

O principal sinal que pode repre-
sentar a doença é o nódulo fixo e geral-
mente indolor. Além disso, há outros 
sintomas como pele da mama averme-
lhada, retraída ou parecida com casca de 
laranja; alterações no mamilo; pequenos 

nódulos nas axilas ou no pescoço e saída 
espontânea de líquido anormal pelos 
mamilos. Estes sinais devem ser analisa-
dos e investigados por um médico, para 
que possa ser feito o diagnóstico. 

Segundo o Ministério da Saúde, a 
recomendação é que mulheres entre 50 
e 69 anos façam uma mamografia de ras-
treamento anualmente, mesmo que não 
tenham sinais ou sintomas suspeitos. Outra 
medida preventiva é o autoexame, já que a 
maior parte dos cânceres de mama é des-
coberta pelas próprias mulheres. 

Neste mês o Ceonc Hospital do Câncer 
realiza uma nova edição da campanha 

Outubro Rosa é todo dia, com o mote “o 
peso das suas escolhas”, enfatizando que 
as escolhas que as pessoas realizam têm 
pesos e influenciam na saúde de cada um. 

Para agendar a mamografia gratuita 
a partir dos 45 anos, basta acessar o site 
outubrorosa.ceonc.com.br e preencher o 
formulário solicitado. Depois, a equipe do 
Hospital entrará em contato para confirmar 
o agendamento do exame, evitando a for-
mação de aglomerações. 

Além do site, também é possível agendar 
a realização do exame pelo SUS, por meio dos 
telefones (45) 3324-4116, em Cascavel e (46) 
3055-6161, em Francisco Beltrão. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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A V T V B
C A R A D E P A U

P A R O X I T O N A
D E SC A S O C U

V E J A P U L O
M I S S A P R E
I S E R I E L

B A T A T A D O C E
M A A R RA L I
I A S S I T

C L A RO M O R N A
M I C H A E L A

T A C A T I V A
A B O R D A G E M

D R A G E A S L O

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
parafusosDar 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.

Aprenda benefícios e contraindicações da cânfora
A cânfora é um terpeno historica-

mente extraído da árvore canforeira, 
de nome científico Cinnamomum 
camphora, mas comumente desen-
volvido por meio de síntese química 
em laboratório.

Culturalmente, a cânfora é empregada 
na medicina tradicional e como repelente 
de insetos e animais. Devido ao seu aroma 
agradável, a cânfora é utilizada como 
ingrediente em cosméticos, na prepa-
ração de fluidos de embalsamamento, 
entre outros usos. Na Índia, a cânfora faz 
parte da lista de temperos utilizados em 
alimentos e em cerimônias religiosas.

A canforeira é nativa da Ásia oriental, 
particularmente da ilha de Formosa, do 
Japão e da China.

A cânfora é produzida em menores 
quantidades por outras plantas como o 
alecrim e o manjericão e exerce a impor-
tante função de defesa contra o ataque 
de predadores naturais. O óleo essencial 
de alecrim, extraído das folhas de ale-
crim, contém 10 a 20% de cânfora.

Na cultura indiana, acredita-se que a 
queima de cânfora proporciona uma visão 
mais esclarecedora sobre a realidade. 

Além disso, a queima de cânfora é 
praticada como uma forma de purifica-
ção do ar, eliminando bactérias, vírus e 
mosquitos nocivos.

O óleo de cânfora, quando aplicado 
sobre o peito, alivia a congestão nasal 
e a tosse. Sob a forma de gotas, a cân-
fora pode ser aplicada na garganta para 

aliviar a tosse. O composto de cânfora 
também é utilizado em pomadas contra 
a coceira e gel para alívio da dor local.

Em massagem, o óleo de cânfora 
proporciona bem-estar e reduz a dor 
da artrite e dores musculares.

Como um repelente de mosquitos, 
a cânfora é muito eficaz, não apresenta 
efeitos colaterais e possui baixo custo.

O óleo de cânfora tem propriedades 
anti-inflamatórias e pode ser usado 
para ameniza acne e furúnculos.

O óleo de cânfora também é bené-
fico para redução do inchaço resul-
tante de infecção da gengiva, neural-
gia e reumatismo. 

Fonte: @mundodeperséfone
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Seja como for o que penses, creio que é 

melhor dizê-lo com boas palavras.
(William Shakespeare)

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

ONIX PLUS É O CARRO MAIS 
ECONÔMICO DO BRASIL!

Malhar, dançar, lutar
Uma das redes de academia mais 
badaladas do Brasil chega à nossa 

cidade. Instalada no Palladium Sho-
pping Center Umuarama, a Bluefit se 
prepara para causar! Com equipamen-
tos de última geração, preço acessível 
e equipes já escaladas, a novidade será 
inaugurada daqui a dez dias, começan-

do a operar com diversas opções de 
treino. O amplo espaço [1200 metros 
quadrados] acomoda, também, salas 
exclusivas para lutas e ginástica [in-

cluindo Pilates]. Segundo a assessoria, 
foram investidos mais de R$ 4 milhões 

na estrutura toda.

 ***
Ambiente climatizado, vestiários com 

duchas a gás, armários rotativos e 
estacionamento gratuito completam a 

lista dos diferenciais da Bluefit, que vai 
funcionar de segunda a sexta, das 6 às 
22h, e aos sábados, domingos e feria-
dos, das 10 às 16h. Ganha desconto na 
mensalidade e isenção de taxas quem 

se matricular até o próximo dia 13, vés-
pera do evento de inauguração. 

O Inmetro divulgou a edição 2021 do Programa Brasileiro de Etiquetagem, com 
o consumo de mil modelos de veículos nacionais e importados disponíveis no 

mercado. O grande destaque desta lista é o Onix Plus, classificado como o carro 
aspirado mais econômico do país, tanto com etanol como com gasolina no tanque, 
superando inclusive automóveis menores. O sedã da Chevrolet também apresenta 

o menor consumo na categoria turbo. “O motor do Onix faz parte de uma nova 
geração de propulsores da GM e conta com as mais modernas tecnologias dispo-
níveis para oferecer eficiência energética, performance e baixo custo de manuten-
ção. O sistema avançado de gerenciamento eletrônico do veículo ajuda a poten-
cializar os resultados em qualquer condição de uso, na cidade ou na estrada, seja 
na opção de transmissão manual ou na automática”, explica Ricardo Fanucchi, 

diretor-geral da Engenharia de Produto da GM América do Sul. Esta nova família 
de motores é a mesma que equipa o Tracker turbo, que consta na lista do Inmetro 
como o SUV mais econômico de sua categoria. A Chevrolet, aliás, é a marca que 

está massificando a adoção do turbo no mercado brasileiro, desde o lançamen-
to da segunda geração do Cruze, há exatos cinco anos. Os demais modelos da 

Chevrolet no mercado também se destacam pelo baixo consumo de combustível e 
todos aparecem entre os melhores em suas respectivas categorias. Desde a picape 
S10 até o Camaro, que, entre os superesportivos, diferencia-se por trazer tecno-

logia capaz de desligar metade dos cilindros do motor V8 para poupar gasolina e 
reduzir emissões em ritmo de cruzeiro.

DESTAQUE!
Entre os  cinco veículos à combustão mais econômicos atualmente no mercado 

brasileiro ou seja em PRIMEIRO LUGAR lugar ficou o  Chevrolet Onix Plus LT  
-, Motor: 1.0 flex de 82 cv / Consumo Etanol consumo cidade: 10,1 km/l / Eta-

nol consumo estrada: 12,5 km/l /Gasolina consumo cidade: 14,3 km/l / Gasolina 
consumo estrada: 17,7 km/l e em TERCEIRO LUGAR, o  Chevrolet Onix LT que 
tem destaque em Motor: 1.0 flex de 82 cv / Consumo Etanol consumo cidade: 9,9 
km/l / Etanol consumo estrada: 11,7 km/l /  Gasolina consumo cidade: 13,9 km/l 
/ Gasolina consumo estrada: 16,7 km/l / Gasolina consumo estrada: 15,3 km/l. 

Analise o desempenho e adquira mais este item para a sua economia.

DIVULGAÇÃO

UVEL  o melhor lugar para comprar o seu carro!

 * A meta da GM é ser uma 
empresa neutra em carbono até 

2040. Estamos conseguindo 
reduzir drasticamente a emissão 
dos nossos veículos a combustão 
e investimos forte no desenvol-
vimento dos elétricos de zero 

emissão”, 
* O Programa Brasileiro de 

Etiquetagem existe há mais de 
uma década e é coordenado 

pelo Inmetro em parceria com o 
Conpet, o Ibama, o Ministério de 
Minas e Energia, o Ministério do 
Meio Ambiente e a Cetesb, e trata 
de informações sobre consumo de 
combustível, eficiência energética 
e classificação do veículo e emis-
sões de CO2, funcionando como 

uma referência para o consumidor 
tomar sua decisão de compra.O 

relatório do Inmetro reúne aproxi-
madamente mil diferentes confi-
gurações de veículos habilitados 
para comercialização no país. Os 

dados de consumo e eficiência 
energética são os mesmos que 

constam nas etiquetas dos auto-
móveis no showroom das conces-
sionárias. Confira os resultados 
no link da edição 2021 do PBE.
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