
Previsão de receita do município
para 2022 é menor que a de 2021

SAÚDE LEVA 27% DO ORÇAMENTO, A MAIOR FATIA DO BOLO

A estimativa de arrecadação que o município calculou para o ano de 2022, é menor que o orçamento estipulado em 2020 para o 
ano atual. Enquanto no ano passado, os vereadores de Umuarama aprovaram um Lei Orçamentária Anual que previa receita no 
valor de R$ 501.250.000,00, para este ano, a LOA, estima a receita de R$ 438.353.000,00. l 6
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Cadeira vazia
A cadeira situada à direita da presidente da 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI da Covid), 
vereadora Ana Novais, novamente ficou vazia. Nela, 

quem deveria ter sentado ontem pela manhã, era 
Vani Miester, esposa de Valdecir Miester, preso 

durante a Operação Metástase, desencadeada pelo 
Ministério Público que investiga desvios do Fundo 

Municipal de Saúde. l 7
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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: 5,32%

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:: 6ª parcela
vence em 29/10, com juros Selic de 2,54%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12

4/9 a 4/10 0,5000 0,3012 0,0000
5/9 a 5/10 0,5000 0,3012 0,0000
6/9 a 6/10 0,5000 0,3012 0,0000
7/9 a 7/10 0,5000 0,3012 0,0000
8/9 a 8/10 0,5000 0,3012 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +2,19% 29,42 
Vale ON -0,72% 74,95 
ItauUnibanco PN +2,42% 24,93 
Pão de Açúcar ON +6,80% 25,30 
Brasil ON +4,76% 30,59 
Banco Pan ON -6,40% 14,48

IBOVESPA: +0,06% 110.457 pontos

Iene 111,40
Libra est. 0,73
Euro 0,86
Peso arg. 98,90

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,7% 5,4840 5,4850 +0,7%

PTAX  (BC) +0,8% 5,4605 5,4611 +0,4%

PARALELO +0,3% 5,3500 5,7500 +0,5%

TURISMO +0,4% 5,3500 5,7300 +0,5%

EURO +0,6% 6,3380 6,3409 +0,7%

R$/m2 AGO SET %m %ano %12m
Paraná 1.973,08 1.978,27 0,26 15,02 20,14
Norte 2.116,02 - 9,18 19,95 27,82
Oeste 2.016,24 - 0,75 14,64 21,89

DÓLAR 05/10

Iene R$ 0,0490
Libra est. R$ 7,45
Peso arg. R$ 0,055
R$1: 1.266,78 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 05/10 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)

AAGGOO SSEETT OOUUTT
TJLP (%) 4,88 4,88 5,32
Sal. mínimo 1.100,00 1.100,00 1.100,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA nov/21 1.250,50 14,75 -3,2%
FARELO out/21 320,20 -1,90 -5,3%
MILHO dez/21 537,50 -3,25 2,6%
TRIGO dez/21 744,75 -11,75 2,5%

SOJA 157,65 -0,3% 1,9% 157,00
MILHO 87,17 -1,2% 0,8% 87,00
TRIGO 88,57 -0,1% 0,1% 91,00
BOI GORDO 292,03 -2,0% -5,0% 290,00
SUINO 6,35 0,5% 5,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 05/10 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 05/10 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 05/10 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 166,00 -1,8% 3,8%
SOJA Paranaguá 173,00 -1,1% 5,5%
MILHO Cascavel 94,00 -3,1% -2,1%

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.100,00 (sal. mínimo) 7,5%
Taxa entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48 9%
Taxa entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22 12%
Taxa entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR --  Taxa de 12%(Pes. físicas)

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

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Quarta

26 22

Quarta

20 13 16 11

QuintaQuinta

Chuva Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

h
h

h
h

h
h

20
h

33h

Crescente
13/10- 00h27

Minguante
28/9 - 22h58

Nova
6/10 - 08h05

Cheia
20/10 -11h57

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

PREVISÃO DO TEMPO

Nublado
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Loterias
Megasena

02 05 07 08 09 11 12 13 
14 17 18 20 22 23 25

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 6/10/2021 concurso: 2415Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

 

concurso: 515
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concurso: 2281

concurso: 1697
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

05 09 02 06 01 05 03

Super Sete concurso: 152C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2219

04 06 10 13 14 18 22 24 28 47
53 60 62 67 72 85 89 91 93 95

Lotomania

45.469
66.903
87.788
10.080
81.813

03 15 21 32 36 38 61
 INTER LIMEIRA/SP

23 48 50 52 67

MARÇO

05 07 14 15 18 20 24

concurso: 5675

10 12 26 29 35 60

Chuva

CRESCENTE
13/10 - 00h27

CHEIA
20/10 - 11h57

MINGUANTE
28/09 - 22h58

NOVA
06/10- 08h05

Paranaguá
max 20
min 17

max 33
min 18

Cascavel
max 30
min 18

Foz do Iguaçu
max 27
min 20

max 32
min 15

Curitiba
max 20
min 13

FASES 
DA LUA

Quinta 7/10/2021

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sexta 8/10/2021
Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Lotofácil concurso: 2340

 São Paulo - O ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, 
disse nessa terça-feira (5) que 
um novo contrato do governo 
federal com o Instituto Butan-
tan, para aquisição de vacinas 
contra a covid-19, dependendo 
de registro definitivo do imu-
nizante pela Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária).

Queiroga retornou ao tra-
balho na sede do Ministério da 
Saúde nesta terça-feira, após 
retornar de Nova York, nos 
Estados Unidos, onde cumpria 
isolamento por ter contraído 
covid-19.

Atualmente, quatro vacinas 
são oferecidas à população 
pelo PNI (Programa Nacio-
nal de Imunizações): a Pfizer/
BioNTech e a Oxford/AstraZe-
neca, que já têm registro defi-
nitivo na Anvisa; e a Janssen/

 Brasília - O registro de um 
novo teste para a detecção da 
covid-19 100% brasileiro foi 
publicado ontem no DOU (Diá-
rio Oficial da União). Desen-
volvido por pesquisadores da 
UFMG (Universidade Federal de 
Minas Gerais), o teste recebeu o 
aval da Anvisa (Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária).

Chamada do Kit Elisa Covid-
19 IgG, o teste é baseado no 
método Elisa - sigla, em inglês, 
para ensaio de imunoabsorção 
enzimática. Entre outras carac-
terísticas, está o fato de ele ser 

mais sensível para detectar o 
novo coronavírus do que os 
exames rápidos, o que evita 
falsos negativos. O novo teste é 
rápido e de baixo custo porque 
consegue detectar as variantes 
do novo coronavírus mais pre-
sentes no Brasil e no mundo: as 
brasileiras (P1, mais conhecida 
como a variante de Manaus, 
e P2), a B.1.1.7 (inglesa) e a 
B.1.351 (africana).

A pesquisa recebeu apoio 
da RedeVírus, ligada ao MCTI 
(Ministério da Ciência Tecno-
logia e Informações) de cerca 

de R$ 10 milhões. O Kit Elisa 
Covid-19 IgG tem também 
financiamento da Fapemig 
(Fundação de Amparo à Pes-
quisa de Minas Gerais), do INC-
T-V (Instituto Nacional de Ciên-
cia e Tecnologia de Vacinas) e 
foi integralmente desenvolvido 
pelo CT-Vacinas.

Segundo o MCTI, o esca-
lonamento e produção estão 
sendo realizados pela Bio-
-Manguinhos da Fundação 
Oswaldo Fiocruz, vinculada 
ao Ministério da Saúde. 

(Agência Brasil)

Anvisa aprova novo teste 
de diagnóstico para Covid-19 

 Nova Iorque - Casos de 
depressão e falta de interesse 
são identificados entre ado-
lescentes e jovens em todo o 
mundo e geram preocupação, 
sobretudo na pandemia. 

Esses episódios são des-
critos no relatório Situação 
Mundial da Infância 2021 - Na 
minha mente: promovendo, 
protegendo e cuidando da 
saúde mental das crianças, 
lançado nessa segunda-feira 
pelo Unicef (Fundo das Nações 
Unidas para a Infância). 

O estudo apresenta uma 
prévia da pesquisa interna-
cional com crianças e adultos 
em 21 países conduzida pelo 
Unicef em parceria com a Gal-
lup que mostra que, em média, 
um em cada cinco (19%) ado-
lescentes e jovens de 15 a 24 
anos, muitas vezes, sente-se 
deprimido ou tem pouco inte-
resse em fazer as coisas. Para 

 DIVULGAÇÃO  

O teste é mais sensível para detectar o novo coronavírus do que 
os exames rápidos

Novo contrato com Butantan depende 
de registro definitivo da CoronaVac

Johnson&Johnson e a Corona-
Vac, que têm autorização ape-
nas para uso emergencial.

Em janeiro, o governo fede-
ral assinou contrato com o Ins-
tituto Butantan para aquisição 
de 100 milhões de doses da 
CoronaVac, que foi finalizado 
no mês passado.

“Tínhamos uma emergên-
cia sanitária, essas vacinas 
foram feitas em tempo recorde 
e a Anvisa deu registro emer-
gencial, não só à CoronaVac, 
à Janssen também. Se quer 
entrar no calendário nacional 
vai ter que solicitar o registro 
definitivo”, disse. “Uma vez a 
Anvisa concedendo o regis-
tro definitivo, o Minsitério da 
Saúde considera essa ou qual-
quer outra vacina para fazer 
parte do PNI”, disse em entre-
vista a jornalistas na entrada 
do ministério.

Para Queiroga, quanto 
mais oferta de imunizantes, 
melhor para estimular a queda 
dos preços. “Se o preço cai é 
melhor porque consigo usar 
esses recursos, por exemplo, 
para atender pessoas que têm 
síndrome pós-covid. Também 
preciso manter leitos de UTI 
habilitados para 2022. Temos 
dificuldades orçamentárias, 
não é surpresa para ninguém, 
e temos que vencer juntos”, 
disse, destacando a interlo-
cução do governo com o Con-
gresso Nacional.

CAMPANHA 2022
De acordo com o ministro, o 

corpo técnico do Ministério da 
Saúde já está em fase de plane-
jamento da campanha de vaci-
nação contra a covid-19 em 
2022, mas ainda sem posições 

Saúde mental de adolescentes 
na pandemia é tema de relatório

a pesquisa, foram entrevista-
das aproximadamente 20 mil 
pessoas, por telefone, em 21 
países. Os resultados com-
pletos serão divulgados em 
novembro. 

No Brasil, um dos países 
que participou do estudo, essa 
porcentagem é ainda maior 
que a média, 22% dos ado-
lescentes e jovens de 15 a 24 
anos dizem que, muitas vezes, 
sentem-se deprimidos ou sem 
interesse. Isso coloca o país em 
oitavo lugar no ranking dos 21 
países. Camarões aparece em 
primeiro lugar, com uma por-
centagem de 32%. Em último 
lugar, está o Japão, com 10%. 

Segundo o estudo, a rup-
tura com as rotinas, a educa-
ção, a recreação e a preocupa-
ção com a renda familiar e com 
a saúde estão deixando muitos 
jovens com medo, irritados e 
preocupados com seu futuro 
e faltam ações direcionadas a 
essas questões. 

Em parceria com diversas 
organizações, o Unicef lan-
çou a plataforma Pode Falar 
que disponibiliza gratuita-
mente materiais de apoio e 
até mesmo um atendimento 
por chat. O site é voltado para 
pessoas de 13 a 24 anos.

Sancionada a lei que implementa
a educação domiciliar no Paraná

O Governador Ratinho 
Junior sancionou na segun-
da-feira, 4, a lei que imple-
menta a educação domiciliar 
no Paraná, o chamado homes-
chooling. O modelo pode ser 
aplicado para estudantes dos 
ensinos infantil, fundamental 
e médio. O projeto, de autoria 
do deputado estadual Márcio 
Pacheco, foi assinado por 
outros 36 parlamentares.

Coautor da proposta, o 
deputado estadual Delegado 
Fernando Martins, lembra da 
importância de o Paraná ter 
sido o estado da federação 
percursor na abertura das 
portas a este novo estilo de 
educação. “Esta forma de 
educação já existe na amé-
rica e em outros países e vem 
dando certo. Com esta nova 
ideologia, o Paraná mostra 
que está analisando a política 
educacional de forma aberta 
e que facilite a vida do cida-
dão”, concluiu o deputado.

O texto aponta que as aulas 
ficam sob responsabilidade 
dos pais ou responsáveis, com 
supervisão e avaliação perió-
dica da aprendizagem por 
parte da Secretaria de Estado 
da Educação e do Esporte 
(Seed). A prática não é obri-
gatória, cabendo aos respon-
sáveis legais optar por um 
modelo de ensino. A escolha 

Supervisões
Caberá aos Conselhos Tutelares em cada município, supervisionar e 
coibir abusos, com objetivo de garantir a segurança e o bem-estar 
dos estudantes. A legislação prevê também a proibição da prática 

do homeschooling por pais e responsáveis que tenham sofrido 
condenação pela prática de qualquer crime doloso contra a vida 
previsto no Estatuto da Criança e do Adolescentes (ECA) e na Lei 

Maria da Penha. “Não somos contra a escola regular, e sim a favor 
da garantia de escolha”, disse Pacheco. O texto estabelece ainda 
a necessidade de os alunos terem interação social, de no mínimo 

8 horas por mês, por meio de atividades coletivas desportivas, 
religiosas ou de lazer, em espaços públicos ou privados. A partici-

pação poderá ser comprovada por matrículas, contratos, diplomas, 
certificados, recibos e declaração dos pais ou responsáveis, instruí-

dos com filmagens ou fotografias.

“É uma forma democrática para a educação das nossas crianças e adolescentes, dando a 
opção aos pais de definirem o formato”, lembrou o governador Ratinho Junior

GERALDO BUBNIAK/AEN

deverá ser comunicada à Seed, 
nos termos do artigo 38 da Lei 
Federal nº 9.394.

A Seed é que deverá elaborar 

um calendário de provas, além 
de fazer avaliações periódicas 
para medição do nível de apren-
dizado dos estudantes.
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Comissão convoca
Paulo Guedes para
explicar offshore

A Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público 
da Câmara dos Deputados, apro-
vou a convocação do ministro 
da Economia, Paulo Guedes. Ele 
terá que explicar suas movimen-
tações financeiras no exterior 
através de offshore em paraíso 
fiscal. A convocação do minis-
tro foi proposta pelos deputa-
dos Kim Kataguiri (DEM-SP) e 
Paulo Ramos (PDT-RJ). A notí-
cia sobre a offshore foi publi-
cada pelos sites da revista Piauí 
e Poder360, que integram o 
consórcio internacional de jor-
nalistas investigativos que teve 
acesso a milhões de documen-
tos sobre offshores em paraí-
sos fiscais (Pandora Papers). O 
vazamento também apontou 
empresa no exterior em nome 
do presidente do Banco Central, 
Roberto Campos Neto.

“É possível, em tese, que ele 
tenha feito investimentos que 
se provaram rentáveis devido 
às informações que ele natu-
ralmente possui enquanto 
ministro de Estado ou, pior, 
que possa ter influído a polí-
tica fiscal, monetária, cre-
ditícia ou cambial do País 
para tornar seus investimen-
tos rentáveis”, argumentou 

Apuração preliminar
O procurador-geral da República, Augusto Aras, determinou na segun-
da-feira, 4, a abertura de uma apuração preliminar sobre as offshores 

ligadas ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao presidente do 
Banco Central, Roberto Campos Neto. O procedimento é chamado 

notícia de fato. Nesta fase, o chefe do Ministério Público Federal (MPF) 
vai colher informações sobre o caso, o que inclui um pedido de escla-
recimentos a Guedes e a Campos Neto. A avaliação sobre a eventual 
instauração de inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF), em que 
ministros de Estado têm foro, ocorre somente em etapa posterior.

Paraná terá banco de dados gratuito
de histórico de veículos licenciados

Po r  u n a n i m i d a d e ,  a 
Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) aprovou na 
segunda (4), em primeira dis-
cussão o Projeto de Lei que dis-
põe sobre a manutenção e dis-
ponibilização gratuita, no site 
do Detran-PR, de um banco de 
dados contendo histórico de 
informações a respeito de veí-
culos licenciados no Estado do 
Paraná. “O objetivo é garantir 
maior segurança no trânsito, 
uma vez que o acesso gratuito 
a todos os detalhes do veículo 
que a pessoa pretende adqui-
rir trará transparência à com-
pra e evitará dores de cabeça 
após a negociação”, destacou 
o deputado Soldado Fruet 
(Pros), autor da proposta 
assinada em coautoria pelo 

colega de bancada, deputado 
Homero Marchese.

Elaborado com a participa-
ção de técnicos do Detran-PR, 
o projeto prevê que, mediante 
consulta ao site do órgão com 
o número do Renavam do veí-
culo, deverão estar disponíveis 
as seguintes informações: qui-
lometragem na data da última 
transferência; registro de furto 
ou roubo; registro de sinis-
tro, como acidente e incên-
dio, quando comunicado por 
autoridade administrativa ou 
judicial, indicando, quando 
possível, o detalhamento do 
dano causado; adulteração e 
clonagem; bloqueio por deci-
são administrativa ou judicial, 
com a indicação do tipo de 
vedação, como proibição de 

alienação ou circulação, entre 
outras; além de outras infor-
mações relevantes.

ANUÁRIO
De acordo com o último 

anuário estatístico divulgado 
pelo Detran-PR, em 2019 foram 
leiloados 30.027 veículos no 
Estado, dos quais 1.381 foram 
colocados em circulação nova-
mente e 24.304 foram reci-
clados, ou seja, tiveram suas 
peças postas no mercado para 
venda. “Tendo acesso sem 
custo a informações confiáveis 
sobre o histórico, o proprietá-
rio de um veículo sinistrado 
poderá fazer a manutenção 
adequada e, assim, evitar aci-
dentes de trânsito”, ressaltou 
o Soldado Fruet.

Kataguiri ao defender a con-
vocação do ministro.

“Não está claro qual foi a 
atividade de sua offshore, nem 
como está sendo gerida desde 
sua nomeação no ministério”, 
reforçou Paulo Ramos ao pedir 
a convocação de Guedes para 
esclarecer suposto “conflito de 
interesses”.

Através do Ministério da Economia, Guedes afirmou que sua participação na empresa 
offshore foi declarada à Receita Federal

DIVULGAÇÃO

Goiás com Leite
O diretório do PSDB de Goiás anunciou ontem (5), apoio 
ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na 
disputa pelas prévias internas para as eleições de 2022. O 
chefe do Executivo gaúcho tem como opositores nas prévias 
de programadas para 21 de novembro o governador de 
São Paulo, João Doria, e o ex-prefeito e Manaus Arthur 
Virgílio Neto. “Leite representa o caminho do equilíbrio, da 
reconciliação nacional, da harmonia, da política que integre 
a inclusão social e o desenvolvimento econômico”, informou 
o diretório goiano, em nota. A justificativa é de que a escolha 
visa a valorização e o resguardo de valores estabelecidos na 
gênese do partido. “Goiás deve se posicionar na defesa de 
um futuro melhor”, finaliza a nota.

Compra informada
Com a criação do banco 
de dados de veículos 
licenciados no Paraná, 
as informações contidas 
no sistema deverão: 
conter, quando possível, 
fotografias do estado 
do veículo no momento 
da ocorrência; ser 
apresentadas em campos 
individualizados, que 
conterão os dizeres “não 
consta”, em caso de 
ausência de ocorrência; 
ser apresentadas de forma 
permanente, salvo em caso 
de revisão da informação, 
após procedimento 
regulamentado por ato 
normativo do Detran-
PR; conter o histórico do veículo, a partir da compilação, em 
campo próprio, de todas as ocorrências já registradas com 
as respectivas datas, ainda que, no momento da consulta, a 
restrição tenha sido baixada ou solucionada. “É um projeto que 
trata da lei da compra informada. Ele vai garantir, através do 
número do Renavam, ao usuário ter mais informações sobre o 
histórico do seu veículo”, destacou Homero Marchese.

Fundão do combustível
O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, afirmou 
no início da semana que 
o governo Bolsonaro 
estuda criar um fundo de 
compensação para ajudar a 
conter os reajustes nos preços 
dos combustíveis. Os recursos 
viriam de ações de empresas 
estatais e seriam usados para 
amortecer os reajustes nos 
preços dos combustíveis. 
Com isso, o reajuste no 
valor da gasolina e do diesel 
seria menor.  Guedes deu 
a declaração durante um 
evento do Tribunal de Contas 
da União (TCU). “Agora está 
se discutindo fazer fundos 
de estabilização, como nós 
podemos fazer isso. Podemos 
integralizar esse fundo de 
estabilização com ações, 
por exemplo, da PPSA, com 
ações que o BNDES tenha, por 
exemplo, da Petrobras, como 
integralizar esse capital”, 
questionou o ministro.

Em nota, o Ministério da 
Economia afirmou que a parti-
cipação de Guedes na empresa 
offshore foi declarada à Receita 
Federal.

Por ter sido convocado, o 
ministro é obrigado a com-
parecer à comissão. A data 
da audiência ainda não foi 
marcada.

Militares do PT
A FAB vai apurar a filiação 
de três militares ao PT. 
Os servidores foram 
enquadrados em um 
processo que se baseia no 
artigo 142 da Constituição 
Federal, que veta a filiação de 
militares da ativa a legendas 
políticas. O Procedimento 
de Transgressão Disciplinar 
trata de ação praticada 
pelo militar contrária aos 
preceitos estatuídos no 
ordenamento jurídico 
pátrio ofensiva à ética, aos 
deveres e às obrigações 
militares. As filiações dos 
alvos existem há mais de 
15 anos, antes mesmo dos 
militares ingressarem na 
FAB, e os processos estão 
sendo conduzidos em sigilo. 
“O levantamento é realizado 
para todo efetivo e independe 
de partido, com fito de 
orientar acerca do assunto, em 
cumprimento às disposições 
legais”, diz a FAB em nota. 

DIVULGAÇÃO
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O projeto de lei 642/2020, 
de autoria do Poder Executivo, 
que institui no Paraná a Polícia 
Estadual de Segurança Pública 
e Defesa Social (PESPDS) foi 
aprovado ontem (terça-feira, 
5) na Comissão de Segurança 
P ú b l i ca  d a  A s s e m b l e i a 
Legislativa do Paraná. A pro-
posta recebeu parecer favo-
rável do relator, deputado 
Delegado Jacovós (PL). O texto 
segue o que determina a Lei 
Federal 13.675/2018, que esta-
beleceu como diretrizes e obje-
tivos os princípios do Sistema 
Único de Segurança Pública 
para elaboração de uma polí-
tica estadual por cada estado.

De acordo com o projeto, o 
objetivo da Política Estadual 
de Segurança é “contribuir 
para a redução da criminali-
dade e da violência, atuando 
na salvaguarda da vida, do 
meio ambiente e do patrimô-
nio, fortalecendo os vínculos 
estabelecidos com a socie-
dade, promovendo os direitos 

Central da Mulher - 180
Os parlamentares também aprovaram o projeto de lei 318/2019, 
da deputada Mabel Canto (PSC), que altera a Lei nº 18.746/2016, 

tornando obrigatória a divulgação do serviço Central de Atendimen-
to à Mulher – ligue 180 – em diversos estabelecimentos. Na justifica 
do projeto, a parlamentar alerta para a necessidade de adoção de 
novas medidas que coíbam a prática de violência contra a mulher, 

nos estabelecimentos abrangidos pela Lei, como clubes, hotéis, 
agências de viagem e casas noturnas, entre outros.

Dia do Bombeiro Civil
Avançou ainda na Comissão o projeto de lei 578/2020, de autoria 

do deputado Alexandre Amaro (Republicanos), que institui o Dia Es-
tadual do Bombeiro Civil, a ser comemorado anualmente no dia 12 
de janeiro. Já um pedido de vista solicitado pelo deputado Coronel 
Lee (PSL) adiou a discussão do projeto, que dispõe sobre o exercício 

da função de piloto de aeronaves operados pela Polícia Militar e 
pelo Corpo de Bombeiros do Paraná pelos praças das corporações.

Lei que muda as regras das sobras
eleitorais é sancionada em Brasília

 O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou com vetos a Lei 
14.211 de 2021, que muda as 
regras para distribuição das 
“sobras” eleitorais — as vagas 
não preenchidas pelos crité-
rios do sistema proporcional. 
O chefe do Executivo barrou 
um dispositivo que alterava 
o número de candidatos que 
cada partido poderia registrar 
para os cargos de deputados 
federais, estaduais e vereado-
res. A norma foi publicada em 

edição extra do Diário Oficial da 
União na última sexta-feira (1º).

A Lei é resultado do projeto 
de autoria do senador Carlos 
Fávaro (PSD-MT). O texto ori-
ginal foi alterado pela Câmara 
dos Deputados em setem-
bro, e os senadores confirma-
ram as mudanças sugeridas. 
De acordo com a nova lei, só 
podem concorrer à distribui-
ção das “sobras” os candida-
tos que obtiverem votos equi-
valentes a pelo menos 20% do 

quociente eleitoral e os par-
tidos que conquistarem um 
mínimo de 80%.

O quociente eleitoral é 
calculado pela divisão do 
número de votos válidos pelo 
número de lugares a preen-
cher em cada circunscrição 
eleitoral. Pela regra anterior, 
todos os partidos com parti-
cipação nas eleições podiam 
participar da distribuição 
das “sobras”, independente-
mente do número de votos.

DEPUTADO Fernando Martins, presidente da Comissão lembra que a proposta busca o incentivo de medidas para a modernização do 
sistema de uma forma geral

DÁLIE FELBERG/ALEP

fundamentais do cidadão”.
A proposição também 

busca o incentivo de medi-
das para a modernização de 
equipamentos, da investi-
gação e da perícia, além da 
padronização de tecnologia 
dos órgãos e das institui-
ções de segurança pública, 
estimulando e ampliando 
as  ações de pre venção, 

controle e fiscalização para 
a repressão à violência e 
à criminalidade, notada-
mente contas os crimes vio-
lentos letais intencionais. 
Os meios e instrumentos da 
PESPDS são compostos pelo 
Plano Estadual de Segurança 
Pública e com a aplicação dos 
recursos do Fundo Estadual 
de Segurança Pública.

Projeto da Política de 
Segurança e Defesa 
avança na Assembleia

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

Inova Paraná II
A terceira edição da Semana 
de Inovação do Paraná está 
marcada para acontecer até 
sexta-feira (8 de outubro), em 
ambiente gratuito e virtual. 
“A elaboração e formulação 
de bons projetos deve ser 
algo discutido efetivamente, 
esta semana de inovação 
é uma ótima oportunidade. 
O BRDE também tem esse 
compromisso, de não ape-
nas emprestar dinheiro, 
mas também de ajudar na 
criação de políticas públicas. 
Queremos um Paraná extre-
mamente pujante”, disse 
Wilson Bley. “Nesta terceira 
Semana de Inovação vamos 
trabalhar muito esse tema. 
O ciclo começa lá na univer-
sidade, mas podemos ter a 
inovação lá entre as pessoas 
humildes, que produzem algo 
diferente”, completou Marcelo 
Rangel, superintendente de 
Inovação.

Cooperativas 
em Dubai
Um grupo de cooperativistas 
paranaenses em conjunto 
com representantes do Sis-
tema Ocepar vão integrar a 
delegação que irá participar 
da Expo Dubai 2020, nos 
Emirados Árabes Unidos. A 
missão é organizada pelo 
governo do Estado, que irá 
promover o evento Paraná 
Business Experience 2021, 
entre os dias 10 e 16 de 
outubro, no Pavilhão do Brasil 
montado na feira internacio-
nal. Segundo o presidente do 
Conselho de Administração 
da Cocamar e diretor da Oce-
par, Luiz Lourenço, o Oriente 
Médio é um potencial impor-
tador. Poder participar de um 
evento dessa magnitude é 

fundamental para avançarmos 
nesse objetivo”, destacou.

Fiquem alertas!
O secretário de estado da 
Saúde do Paraná, Beto Preto, 
que o Paraná está em quarta 
colocação no país no número 
de vacinados e pediu a cons-
cientização da população e 
fez o apelo para que todos 
se vacinem contra Covid-19. 
Beto Preto informou que 
97% da população adulta do 
Paraná já recebeu, ao menos, 
uma aplicação. “O número 
de casos de covid-19 não 
teve tanta redução, mas a 
gravidade da doença sim. Nós 
temos, com a vacina, uma 
queda enorme nos casos 
graves. Precisamos continuar 
usando máscara, mantendo 
distanciamento social e a 
lavagem das mãos, detalhes 
que são fantásticos para frear 
a variante Delta, que já é pre-
dominante no Estado”, disse. 

Cirurgias eletivas
Durante prestação quadri-
mestral de contas da pasta 
à Assembleia Legislativa do 
Paraná, Beto Preto, destacou 
a retomada das cirurgias 
eletivas no estado e lembrou 
que a demanda é grande por 
conta do número represado 
pelo enfrentamento à pande-
mia. “Temos feito esforços 
com caixa do Governo do 
Estado de R$ 50 milhões e 
mais R$ 19 milhões, ainda 
para 2021, do Ministério 
da Saúde”, afirmou Beto 
Preto. De acordo com ele, 
a SESA está organizando 
mutirões nas regionais com 
os municípios para atender 
preferencialmente cirurgias 
próximas de onde os pacien-
tes residem.

Inova Paraná
Em solenidade 
realizada no Palácio 
Iguaçu, de lança-
mento da terceira 
edição da Semana 
de Inovação do 
Paraná, o vice-presi-
dente da entidade, 
Wilson Bley informou 
que R$ 3 bilhões de 
reais estão para-
dos nos cofres do 
Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) pela falta de projetos. 
“Temos esse recurso e também a dificuldade para emprestá-lo 
aos municípios, especialmente aos pequenos, por não conse-
guirem exercer bons projetos, ou de fazer uma boa licitação, 
de fazer um bom termo de referência, por exemplo, ou sim-
plesmente porque eles não têm projetos”, disse.

Terceira edição da Semana de Inovação 
do Paraná está marcada para acontecer 
até sexta-feira (8)

AEN



5Quarta-feira, 6 de outubro de 2021  GERAL

Abertas propostas para
conservação de 200 km
rodovias no Noroeste

O  D e p a r t a m e n t o  d e 
Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER/PR) abriu na 
segunda (4) os envelopes de 
preços de empresas e consór-
cios disputando os cinco lotes 
de serviços de conservação do 
Anel de Integração.

A iniciativa visa garantir a 
boa condição do pavimento 
das rodovias estaduais no 
intervalo entre o atual pro-
grama de concessões rodo-
viárias, encerrando em novem-
bro deste ano, até o início do 
novo programa federal. Um 
dos lotes, o de número 4, que 
atende a região noroeste, 
foram seis participantes, com 
valores entre R$ 19.537.048,20 
e R$ 23.861.658,24, para a rea-
lização de obras de conserva-
ção em 200 quilômetros de 
estradas estaduais.

No lote 1, por exem-
plo, que vai atender a Região 
Metropolitana de Curitiba 
e Litoral, foram sete partici-
pantes, com valores entre R$ 
14.408.329,25 e R$ 23.360.096,66.

No lote 2, que contempla os 
Campos Gerais, foram seis pro-
postas, com valores entre R$ 
29.968.363,94 e R$ 42.044.724,49.

No lote 3, que atenderá a 
região Norte, são cinco empre-
sas concorrentes, com valo-
res entre R$ 21.200.000,00 e 
R$ 24.181.029,31.

E por último, no lote 5, na 
região Oeste e com a menor 
extensão de todos, foram sete 

Deputados aprovam benefício
de R$ 80 a famílias vulneráveis

Os deputados aprovaram na 
sessão plenária de ontem (terça, 
5), na Assembleia Legislativa do 
Paraná, a proposta que con-
cede um benefício de R$ 80 a 
famílias em situação de vulne-
rabilidade social e econômica. 
O projeto assinado pelo Poder 
Executivo, que cria o Programa 
Estadual de Transferência de 
Renda (PETR), avançou em pri-
meiro turno de votação.

O programa tem a fina-
lidade de contribuir com a 
segurança socioassistencial 
de sobrevivência e renda às 

famílias em situação de vul-
nerabilidade econômica por 
meio da concessão de benefí-
cio econômico mensal.

De acordo com o pro-
jeto, estão entre os objeti-
vos do Programa Estadual 
de Transferência de Renda o 
enfrentamento à pobreza, a 
erradicação da fome, a segu-
rança alimentar, a melhora da 
nutrição, a promoção da agri-
cultura sustentável, a aquisi-
ção de itens inerentes à digni-
dade humana, a reconstrução 
de sua autonomia, além da 

redução da desigualdade.
O PETR será executado com 

recursos do Fundo Estadual 
de Combate à Pobreza do 
Paraná, do Fundo da Infância 
e Adolescência e de quaisquer 
outros destinados à segurança 
socioassistencial de sobrevi-
vência e renda as famílias em 
situação de vulnerabilidade 
econômica. As despesas ficam 
condicionadas à disponibilidade 
orçamentaria e financeira esta-
belecidas nas leis orçamentárias 
anuais. A SEJUF coordenará a 
gestão do Programa.

propostas, com valores entre R$ 
5.177.464,46 e R$ 6.484.305,82.

A comissão de julgamento 
vai avaliar as propostas para 
cada lote e publicar o resultado 
em Diário Oficial e no portal 
Compras Paraná, na sequência 
convocando as classificadas nos 
primeiros lugares para a sessão 
de abertura dos envelopes com 
documentos de habilitação.

SERVIÇOS
A licitação prevê serviços 

rotineiros de conservação do 
pavimento, incluindo remen-
dos superficiais e profundos, 
reperfilagem e microrrevesti-
mento, e serviços de conserva-
ção da faixa de domínio, como 
controle da vegetação próxima 
ao pavimento, limpeza e recom-
posição de elementos de drena-
gem, e limpeza e recomposição 
da sinalização e dispositivos de 

segurança viária. Serão atendi-
das as rodovias principais e de 
acesso que competem à admi-
nistração pública estadual.

O prazo de duração de cada 
contrato é de 730 dias (dois 
anos), com a possibilidade de 
rescisão contratual, sem pena-
lidade para as partes envolvi-
das, para os casos em que a 
conservação não será mais 
necessária com o início das 
novas concessões, devido à 
supressão dos serviços.

De acordo com levanta-
mento da condição do pavi-
mento das rodovias estaduais 
concedidas, cerca de 87% apre-
sentam condições boas, e o res-
tante condições regulares. Isso 
garante que a realização roti-
neira de serviços descontínuos 
localizados preserve as pistas, 
trazendo aos usuários segu-
rança e conforto.

Trechos da rodovia PR-323 entre os municípios de Cianorte e Maringá, fazem parte da 
área onde serão aplicados parte dos recursos
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Cartõe$ do Governo
O Governo passou a faca nos cartões corporativos usados por 

funcionários da administração. A redução é expressiva, de 45,5%: 
em 2017 eram 6.235 corporativos; foram 6.077 em 2018, 5.306 

(2019), 4.485 (2020), e este ano são 2.839. O presidente Jair 
Bolsonaro dá uma de esperto. Cortou as unidades, mas os gastos 
seguem altíssimos. Até mês passado, os cofres públicos bancaram 
mais de R$ 131,46 milhões em custos da turma das compras. Em 
todo o ano de 2020, foram R$ 170,79 milhões. A Secom da Presi-

dência não respondeu o porquê da redução dos corporativos e quais 
setores do Governo tiveram cartões cancelados.

Repulsa
Além de políticos, em espe-
cial do MDB, a peregrinação 
do ex-presidente Lula por 
Brasília nesta semana inclui 
encontros reservados com 
empresários e ex-ministros. 

Cartão de visita
Lula avalia lançar uma versão 
atualizada da Carta Ao Povo 
Brasileiro, que pavimentou o 
caminho para a coalizão de 
sua vitória em 2002. Mas 
tem uma Lava Jato na Era PT. 

Não pode
Dona Michelle Bolsonaro 
tem agenda de candidata, há 
quem a aponte ao Senado 
pelo DF, mas a Lei não per-
mite que por ser esposa do 
presidente da República.

Economia x Planalto
Com o Auxílio Brasil emper-
rado no Congresso Nacional, a 
equipe econômica do Governo, 
a contragosto e sob restrições 
orçamentárias, conclui nesta 
semana estudos que vão 
alinhar a prorrogação do paga-
mento do auxílio emergencial 
até pelo menos abril de 2022, 
ano eleitoral. 

Resistência interna
O chefe da pasta, Paulo 
Guedes, e o secretário do 
Tesouro, Jeferson Bittencourt, 
tentaram resistir à ala política 
do Governo. Mas recuaram 
após o presidente Bolsonaro 
verbalizar a prorrogação. 
Sobre os estudos, o Ministé-
rio da Economia, procurado 
pela Coluna, é lacônico: “Não 
vamos comentar”. Interna-
mente, Bittencourt comenta 
que o “Governo tem ‘fortes 
restrições’ para renovar auxí-
lio emergencial”.

Terras da Faroeste
Agricultores do Oeste da Bahia 
reclamam da resistência do 
Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos em emitir 
cadastro ambiental rural para 
fazendas alvos da Operação 
Faroeste – que investigou 

grilagens. Algumas já foram 
restituídas aos donos, depois 
de decisões do Conselho 
Nacional de Justiça. Mas o 
INEMA não libera o plantio.

Cinturão
Os agricultores dizem que o 
INEMA, um órgão do governo 
estadual, impõe dificulda-
des por questões políticas. 
Sem a “licença”, mais de 60 
mil hectares de terra estão 
ociosas. A região é um dos 
celeiros agrícolas do País.

Paraísos
Relator da proposta que 
altera o Imposto de Renda, 
o deputado Celso Sabino 
(PSDB-PA) cogitou incluir 
no seu parecer – aprovado 
pela Câmara em setembro 
– uma regra para endure-
cer a taxação de recursos 
de brasileiros em paraísos 
fiscais. O trecho, no entanto, 
foi excluído após pressão da 
equipe econômica. 

Ah, Guedes..
Sabe-se, agora, que o 
ministro Paulo Guedes tem 
offshore milionária nas Ilhas 
Virgens Britânicas. Mas o 
tucano garante que retirou a 
regra porque países da OCDE 
não a aplicam. Não é ver-
dade. A França, por exemplo, 
taxa recursos em paraísos 
fiscais. O texto da reforma 
do IR tramita no Senado e o 
relator, Angelo Coronel (PSD-
-BA), já avisou que pretende 
retomar este ponto. 
 

Bisturi afiado
Em manifesto assinado por 
profissionais da Associa-
ção Brasileira de Médicas e 
Médicos pela Democracia, 
Rede Nacional de Médicas e 
Médicos Populares e Coletivo 
Rebento/Médicos em Defesa 
da Vida, da Ciência e do SUS, 
o CFM é chamado de ‘aético’ 
ao alimentar e defender 
argumentos para justificar 
o uso de medicamentos 
sem comprovação científica 
e com efeitos colaterais 
importantes.
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Previsão de receita do município
para 2022 é menor que a de 2021

A previsão de arrecadação 
que o município calculou para 
o ano de 2022, é menor que o 
orçamento estipulado em 2020 
para o ano atual. Enquanto 
no ano passado, os verea-
dores de Umuarama apro-
varam um Lei Orçamentária 
que previa receita no valor de 
R$ 501.250.000,00, para este 
ano, a Lei Orçamentária Anual 
(LOA) encaminhada à Câmara 
Municipal em 30 de setem-
bro, estima uma receita de R$ 
438.353.000,00, ou seja, são 
quase R$ 18 milhões a menos.

O custo que o município 
terá, para fazer com que o 
Poder Legislativo funcione, é 
de R$ 10.974.000,00.

A Secretaria de Saúde, 
como sempre, é a que mais 
arrecada e também a que 

Balança da economia
Equilibrar as contas e evitar que o Estado encerre o ano com o 

caixa no vermelho é o grande desafio. Uma das medidas adotadas 
foi a redução dos gastos do Estado com juros e também com pre-

catórios. “A dívida com a União perfaz R$ 34 bilhões. Nós tínhamos 
uma dívida com a Copel de R$ 1,4 bilhão que nós pagávamos IGP 

mais 4,75. Nós fizemos um pré-pagamento e isso liberou uma 
quantia de quase R$ 500 milhões no orçamento. E o gasto com os 

precatórios, em função da Lei complementar 105, nós tivemos uma 
economia de mais R$ 500 milhões, que deixou de ter o pagamento 
até 2024 e passou para até 2026. Então somados, é quase R$ 1,1 
bilhão a menos no orçamento”, detalha o secretário de Estado da 

Fazenda, Renê de Oliveira Garcia Junior.

mais gasta. A previsão da 
receita para 2022 é de R$ 
164.406.210,00, ou seja, a 
pasta da Saúde engole uma 
fatia de 27% de todo o bolo.

L o g o  d e p o i s  v e m  a 
Secretaria de Serviços e Obras 
Públicas, com uma estimativa 
de receita de R$ 110.985.800,00 
(18,69%) e logo atrás dela, 
está a Secretaria Municipal 
de Educação, com a previsão 
de arrecadação e gasto de R$ 
93.749.763,00 (15,79%).

NO APAGAR DAS LUZES
No ano passado, durante 

a última sessão ordinária rea-
lizada na Câmara Municipal 
de 2020 antes do recesso par-
lamentar, em 15 de dezem-
bro, aconteceu a votação 
do orçamento do município 
para o ano de 2021. A expec-
tativa dos Poderes Executivo 
e Legislativo, é de que o orça-
mento do ano que vem não 
seja decidido pelo parlamento 
municipal no apagar das luzes 
de 2021. Lembrando que a 
LOA (Lei Orçamentária Anual) 
votada e aprovada naquele 
ano não recebeu emendas e 
previa uma receita total de 
mais de meio milhão de reais.

O conteúdo do projeto, que é 
de autoria do Executivo, estipula 
todos os gastos que o Poder 
Público Municipal pode efetivar 
no ano seguinte, levando em 
conta ainda as diversas áreas 

administrativas. Em votação, o 
projeto, naquela ocasião, teve 
aprovação unânime. O terceiro 
artigo especificava que a receita 
orçamentária, decorrente da 
arrecadação de tributos pró-
prios ou transferidos e demais 
receitas correntes e de capital 
conforme a legislação vigente, 
estimou R$ 501.250.000,00.

DIVERGÊNCIAS
No texto do projeto da LOA 

2022 encaminhado à Câmara 
Municipal, o Executivo dispõe 
que os valores apresentados, 
fazem parte de um compara-
tivo das receitas e despesas e 
constata-se que existem diver-
gências na previsão. Isso porque 
a LDO foi elaborada em março de 
2021 e nessa data os órgãos fede-
rais e estaduais ainda não pos-
suíam previsão de arrecadação 

do próximo exercício.

PLANEJAMENTO
Na elaboração do docu-

mento, o objetivo foi de trans-
formar o orçamento em instru-
mento de planejamento e de 
execução das ações governa-
mentais, conforme estabelece 
a Lei de Diretrizes Orçamentária 
(LDO), para o exercício de 2022.

Os valores elevados da 
LOA justificam-se em razão 
das operações de crédito e 
transferências de convénios 
junto ao governo Estadual e 
Federal. Porém, para que sur-
tam efeito, é necessária a efe-
tivação de convênios.

ORÇAMENTO NO PARANÁ
No Paraná, a estimativa é 

de que estima a receita chegue 
aos R$ 54,6 bilhões.

O presidente da Assembleia 
Legislativa (Alep), deputado 
Ademar Traiano (PSDB), rece-
beu simbolicamente do secre-
tário-chefe da Casa Civil, Guto 
Silva, e do secretário de Estado 
da Fazenda, Renê de Oliveira 

Garcia Júnior, a proposta de 
Lei Orçamentária Anual (LOA) 
para o exercício financeiro 
de 2022. O texto prevê um 
aumento nas receitas de 9% 
em relação à LOA de 2021. No 
entanto, o déficit orçamentário 
ainda é de quase R$ 2 bilhões. 
O projeto foi protocolado 
eletronicamente na última 
quinta-feira (30), cumprindo 
o prazo legal para o envio da 
proposta ao Legislativo.

Traiano explica a importân-
cia da Lei Orçamentária Anual 
para administração do Estado. 
“A peça orçamentária estabelece 
todo o regramento de gastos do 
Governo em relação ao ano que 
vem. Quais recursos serão desti-
nados para qual secretaria. Nós 
temos duas estruturas que são 
educação e saúde que têm per-
centuais obrigatórios pela lei. 
Saúde 12% e educação 30%. 
Isso obrigatoriamente tem que 
ser gasto. As demais secretarias 
oscilam conforme a receita. 
Aqui também está definido tudo 
aquilo que o Governo pretende 
fazer em termos de obras”.

Saúde no Estado
A previsão orçamentária para a 

Saúde é de R$ 4,4 bilhões (12%), 
para a Educação serão destinados 

R$ 9,6 bilhões (30%) e para a 
segurança pública serão R$ 4,2 
bilhões. Ainda há a previsão de 

R$ 3,4 bilhões para investimentos 
em diferentes áreas. A conces-
são de uma possível reposição 

salarial aos servidores públicos é 
um tema ainda em análise pelo 
Governo. “O governador deter-

minou que a gente pudesse fazer 
um estudo aprofundado sobre 

esse incremento, porque a infla-
ção também deteriora o salário 
do servidor. Nosso desafio é jus-
tamente equilibrar todas essas 
questões, o gasto elevado com 

saúde, a necessidade de repor a 
questão salarial dos servidores 
e, naturalmente poder conti-

nuar realizando os investimen-
tos que são importantes para 
a população”, afirmou Guto 
Silva. “O volume de despesa 
ainda é muito elevado para a 

própria previsão orçamentária. 
Tem que fazer as contas para 

verificar se é possível, a que ní-
vel e a que taxa”, complemen-

tou Renê de Oliveira Garcia 
Junior, ao reafirmar que ainda 

não há uma decisão.

Tramitação 
O projeto de Lei Orçamentaria Anual foi lido no expediente da sessão 

plenária da última segunda-feira (4) e agora é encaminhado para a 
Comissão de Orçamento da Assembleia, que tem a função de analisar 
a proposta e as emendas que podem ser apresentadas. A Comissão 

tem 20 dias para concluir a primeira fase, que inclui o processamento 
da proposta enviada pelo Governo e a disponibilização de sistema para 

o envio das emendas. Também cabe à Comissão aprovar ou rejeitar 
as emendas e elaborar o substitutivo-geral que vai para votação em 

plenário ainda este ano. Também participaram do ato o primeiro 
secretário da Alep, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), e o líder do 

governo na Casa, deputado Hussein Bakri (PSD).

LOA
A Lei Orçamentária Anual estima a receita, fixa as despesas e indica 
programas e ações que serão realizadas no ano seguinte. O docu-

mento informa projetos, atividades e operações especiais, com 
suas fontes de recursos.

ALEX MIRANDA

ESTIMATIVA é de que receita para 2022 da Administração Pública de Umuarama seja quase R$ 18 milhões menor do que a prevista do ano passado
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CPI não consegue interrogar o
casal Valdecir e Vani Miester

Estava agendada para a 
manhã de ontem (terça-feira, 5), 
para que falassem aos membros 
da CPI da Covid, o ex-assessor 
parlamentar, Valdecir Miester – 
apontado como uma das lide-
ranças do suposto esquema 
de corrupção no desvio de 
recursos públicos do Fundo 
Municipal de Saúde, e sua 
esposa, Vani Miester, que tam-
bém aparece nas investigações 
do Gaeco e Ministério Público, 
na Operação Metástase.

A Oitiva com Miester estava 
agendada para as 9h. Ele fala-
ria por meio de videoconfe-
rência, direto do Centro de 
Internamento e Readequação 
de Brasília, onde se encontra 
detido. A CPI enviou vários 
e-mails informando a data 
e horário de oitiva, porém, 
sem confirmação. A data foi 
mantida pela CPI, porém, não 
houve resposta do Centro de 
Internamento e Readequação.

Ainda durante a manhã, 
assessores jurídicos e assessores 

parlamentares tentaram novos 
contatos com o Centro de 
Internamento e Readequação 
de Brasília, mas, sem sucesso.

A segunda oitiva do dia era 
destinada a receber o depoi-
mento de Vani Miester, que 
assinou a notificação pessoal-
mente em sua residência, no 
munícipio paranaense de Boa 
Vista da Aparecida.

Mesmo tendo assinado a 
notificação, Vani não compare-
ceu à reunião da CPI, bem como 
não enviou justificativa de sua 
ausência. Ela é proprietária 
da empresa Vani Soares dos 
Santos Miester ME. O empreen-
dimento está sob investiga-
ção por conta de ter vencido, 
mediante dispensa de licita-
ção, concorrência destinada à 
contratação de empresa que 
forneceria profissionais da 
área de agentes de endemias 
a prestar serviços no município 
no valor de R$ 582.000,00.

A presidente da CPI, verea-
dora Ana Novais abriu os 

trabalhos e, pela ausência das 
testemunhas, solicitou ao rela-
tor, vereador Mateus Barreto, 
que fizesse a leitura do expe-
diente. Foi apresentado e apro-
vado por unanimidade, reque-
rimento reagendando a oitiva 
desta terça (5), para o próximo 
dia 19, ocasião em que Valdecir 
Miester e Vani Miester devem, 
enfim, serem ouvidos.

Os integrantes da CPI, Ana 
Novais (Presidente), Ednei 
do Esporte (Vice-Presidente), 
Mateus Barreto Relator e Cris 
das Frutas e Sorrisal (mem-
bros), disseram em seus discur-
sos, terem ficado revoltados 
com o não comparecimento da 
testemunha. Eles reforçaram 
que o trabalho da Comissão 
não será em vão e que culpa-
dos devem ser punidos.

COERCITIVA
Outra deliberação apro-

vada foi que seja definida que 
a testemunha Vani Miester 
venha a ser ouvida por meio 

MESMO tendo assinado a notificação, Vani Miester não compareceu à reunião da CPI e nem 
enviou justificativa de sua ausência

ALEX MIRANDA

Semana que vem
No próximo dia 14 de outubro, devem ouvidos Paulo Cesar Leite e 

Liniane Arrabal Pita, a qual é proprietária da empresa Arrabal Servi-
ços Médicos EIRELI, contratada pelo município de Umuarama, após 
a deflagração da operação Metástase, para a prestação de serviços 
de contratação de profissionais de saúde para atuarem para o mu-

nicípio no atendimento de cidadãos acometidos pelo covid 19.

de condução coercitiva. Tal 
medida é prevista pelo Código 
do Processo Penal Brasileito, 

como forma de obrigar pessoa 
intimada a comparecer ao ato 
para o qual foi intimado.
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Pimentel determina volta da vacinação
contra a covid às UBSs em dez bairros

Sensibilizado com as gran-
des filas que se formavam na 
central de vacinação contra 
a covid-19, no Sest Senat de 
Umuarama, após ouvir diver-
sas reclamações da popula-
ção, o prefeito em exercício 
Hermes Pimentel determi-
nou às equipes da Secretaria 
de Saúde que a imunização 
fosse descentralizada. E já a 
partir de hoje (quarta-feira, 
5), dez unidades básicas de 
saúde passam a vacinar com 
as doses dois e três.

De acordo com a diretora de 
Atenção Primária em Saúde, 
Maristela de Azevedo Ribeiro, 
as UBS que se converteram 
em unidades vacinadoras 
são: Bem-Estar, Jardim Lisboa, 
Ouro Branco, San Remo, Sonho 
Meu, Vitória Régia, Jardim 
Cruzeiro (Cohapar III), Guarani/
Anchieta, Central e Cidade Alta. 
“Todas essas unidades vão 
atender das 7h30 às 11h e das 
13h30 às 16h. Lembrando que 

A campanha Outubro Rosa, 
que aborda a importância da 
realização de exames preventi-
vos de câncer, tem várias ações 
em Umuarama. Ontem (terça-
-feira, 6), por exemplo, cinco 
unidades básicas de saúde rea-
lizaram atendimento especial 
para a coleta de materiais para 
exames preventivos de câncer 
de colo de útero. As mulheres 
interessadas puderam agendar 
mamografias.

Na UBS Central, que fica na 
avenida Rio Grande do Norte 
nº 3341 (Jardim Tropical/
Tamoyo), o atendimento 
seguiu das 14h às 20h, mesmo 
horário especial de atendi-
mento que fizeram as UBSs de 
Serra dos Dourados, que fica 
na avenida Central nº 1060, 
e Vitória Régia, que fica na 
avenida Júlio César Jarros s/

Boletim apresenta uma morte e 22 novos casos de covid-19
O Boletim Covid, divul-

gado ontem (terça-feira, 5) 
pela Secretaria de Saúde de 
Umuarama, trouxe dados refe-
rentes aos dias 2, 3 e 4 de outu-
bro – feriado prolongado: 22 
novos casos foram anunciados, 

sendo 12 mulheres, nove 
homens e uma criança. O fale-
cimento de um homem de 81 
anos, no dia 1º, também foi con-
firmado. Ele estava internado 
no Hospital Uopeccan e agora o 
total de óbitos está em 315.

é necessário levar a carteirinha 
de vacinação e um documento 
com foto”, explica Maristela.

Ela detalha que o cidadão 
pode procurar qualquer uma 
das UBS, independentemente 
do local de sua residência. 
“Para receber as chamadas 
D2 e D3 essas dez unidades 
de saúde estarão prepara-
das para oferecer a imuniza-
ção, sem precisar de agenda-
mento. Essa descentralização 
promovida pelo prefeito será 
responsável por reduzir as 
filas no Sest Senat”, observou 
Maristela, acrescentando que 
essas dez unidades de saúde 
foram selecionadas por cri-
térios técnicos de logística, 
equipe e localização geográ-
fica. “As doses ficarão sempre 
disponíveis de segunda a sex-
ta-feira”, afirma.

DOSE 1 SEGUE 
NO SEST/SENAT

A imunização contra o 

O número de casos ativos 
diminuiu 16,6% nesse período, 
caindo de 149 (na última sexta-
-feira) para 126. Os casos suspei-
tos (quando o paciente aguarda 
em isolamento domiciliar os 
resultados dos exames) são 126. 

O total de casos positivos desde 
o início da pandemia, em março 
de 2020, chegou a 18.909 e os 
pacientes que se recuperaram são 
18.489. Há ainda 231 pessoas com 
resultado positivo para o corona-
vírus em isolamento domiciliar.

A Macrorregional de Saúde 
Noroeste, em Maringá, responsá-
vel por coordenar as vagas exclu-
sivas para o tratamento da covid-
19 nos hospitais locais, informa 
que 37% das UTIs estão ocupadas 
e 27% das enfermarias.

Seis UBSs tiveram coleta
para exames de câncer

n° (Jardim Alto da Boa Vista). 
Já na UBS do Jardim Cruzeiro, 
que fica na avenida Leonildo 
Stteca s/n° (Cohapar III), o 
horário de atendimento foi das 
17h às 20h e a UBS Cidade Alta, 
que fica na rua Belo Horizonte 
s/nº, atendeu das 13h às 19h.

Hoje (quarta-feira, 7), a 
coleta de preventivo será 
na UBS do Ouro Branco (rua 
Ametista s/nº) das 7h às 11h30 
e na Igreja Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro (na avenida 
Liberdade n° 2980 – Jardim 
Panorama) das 13h às 19h. Na 
quinta-feira (8) a coleta será 
na UBS do 26 de Junho (rua 
Sagrada Família s/n°) das 7h 
às 17h e no Ouro Branco (rua 
Ametista s/n°) das 13h30 às 
17h – nesta mesma data a UBS 
do Centro de Saúde Escola (na 
Unipar sede), além da coleta 

coronavírus para a primeira 
dose continua sendo reali-
zada no Sest Senat, situado à 
avenida Dr. Ângelo Moreira da 
Fonseca, em frente ao Pronto 

Atendimento Municipal. Para 
hoje (quarta-feira, 5) serão 
vacinados adolescentes de 
16 e 17 anos sem comorbi-
dades e haverá repescagem 

para 18 anos ou mais, além 
de adolescentes de 12 a 17 
anos com deficiência perma-
nente, comorbidades, gestan-
tes, puérperas e lactantes.

DEPOIS de ouvir a população, o prefeito em exercício Hermes Pimentel determinou às equipes da Secretaria de Saúde que a imunização 
fosse descentralizada

ASSESSORIA/SECOM

de material para o preven-
tivo, haverá agendamento de 

mamografias, avaliação de 
câncer de boca e orientações 

no horário das 7h30 às 11h e 
das 13h30 às 20h.

HOJE, a coleta de preventivo será na UBS do Ouro Branco pela manhã, e na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Jardim Panorama 
entre as 13h e 19h

ASSESSORIA/SECOM
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Discussão em bar termina com
homem assassinado à facadas

A Polícia Civil de Umuarama 
está em busca do autor de um 
assassinato praticado na noite 
da última segunda-feira, 4, em 
Perobal. A vítima estava acom-
panhada do algoz antes de ser 
esfaqueada e morreu no local. 
O autor, que foi denunciado e 
reconhecido por testemunhas 
oculares, já responde por 
outro assassinato ocorrido 
naquele mesmo município.

O crime aconteceu dentro 
de um bar depois que vítima 
e algoz teriam passado prati-
camente toda a tarde e parte 
da noite da segunda, ingerindo 
bebidas alcoólicas. Quando 
o proprietário do estabele-
cimento se preparava para 
baixar as portas, o desenten-
dimento entre os envolvidos 
começou e seguiu até que o 
autor sacasse de uma faca e 
desferisse vários golpes.

A Polícia Militar foi acionada 

Policiais catarinenses cumprem
mandados judiciais em Umuarama

Uma equipe da Diretoria 
Estadual de Investigações 
Criminais (DEIC) da Polícia 
Civil de Santa Catarina esteve 
em Umuarama ontem (ter-
ça-feira, 5) e, com o apoio de 
investigadores da Polícia Civil 
de Umuarama, cumpriram 
mandados de busca e apreen-
são na cidade.

O delegado da Deic, Rodrigo 
Bortolini, relatou que a ação 
policial é uma das fases da 

Investigadores da Polícia Civil de 
Umuarama e equipes do BPFron 
prenderam na tarde de ontem 
(terça-feira, 5) um homem e 
apreenderam crack durante ação 
que aconteceu na cidade de 
Xambrê. Contra o detido, de 
20 anos de idade, havia ainda 
expedido um mandado de pri-
são. Durante o cumprimento os 
policiais encontraram 52 pedras 
de crack e portanto, também foi 
autuado por tráfico de drogas. 
O rapaz, que possui anteceden-
tes criminais por tráfico, roubo, 
furto e tentativa de homicídio, 
estava em regime semiaberto e 
usava tornozeleira eletrônica. As 
drogas e o homem preso foram 
levados para a delegacia de 
Polícia Civil de Umuarama. 

e, quando chegou ao bar, veri-
ficou que a vítima já estava 
morta. O autor fugiu, mas foi 
identificado

Diligencias levaram à iden-
tificação do autor do crime, 
que teria sido a mesma pes-
soa que praticou um assassi-
nato na avenida principal de 
Perobal no dia 25 de abril, 
enquanto acontecia uma 
cavalgada. Depois de ati-
rar e matar um homem que 
cobrava uma dívida prove-
niente da comercialização 
de um porco, o autor fugiu 
em uma carroça, se apresen-
tando à polícia dias depois e 
confessando o assassinato.

O acusado respondia por 
porte ilegal de arma e homicí-
dio e se encontra foragido.

operação que visa desarticu-
lar uma organização criminosa 
envolvida em locação fraudu-
lenta de veículos.

Em Umuarama foram cum-
pridos três mandados de busca 
e apreensão e, de acordo com 
Bortolini, as equipes conseguiram 
recolher provas que reforçam um 
inquérito policial instaurado em 
Santa Catarina, onde é investi-
gado um esquema de locação de 
veículos em nomes de terceiros, 

ou utilizando documentos fal-
sos e que, depois de locados, os 
carros eram utilizados na prática 
de diversos tipos de crimes. Os 
envolvidos no esquema também 
comercializavam estes veículos 
no interior do Paraguai.

Apesar de o núcleo da 
organização criminosa ser em 
Santa Catarina, principalmente 
na região de Florianópolis, a 
polícia investiga ramificações 
em Umuarama.

CORPO da vítima ficou estendido no 
chão ensanguentado do estabelecimen-

to até a chegada de peritos

DIVULGAÇÃO

DANILO MARTINS/OBEMDITO
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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
FORD KA SEDAN 1.5 SE 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 52.900,00
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 ACTIV 17/18 BRANCO COMPLETO 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
TUCSON GLS 12/13 BRANCO COMPLETO. AUT, COURO R$ 59.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

Paraná conquista 17 medalhas 
no Brasileiro Sub-16 de Atletismo

Seis ouros, seis pratas e 
cinco bronzes. Essas foram 
as conquistas dos atletas 
do Paraná no Campeonato 
Brasileiro Loterias Caixa Sub-
16 de Atletismo, que ocor-
reu no Centro Nacional de 
Treinamento em Atletismo 
de Cascavel. O evento teve 
apoio do Governo do Paraná, 
por meio da Superintendência 
do Esporte, da Federação de 
Atletismo do Paraná (FAP) e da 
Prefeitura de Cascavel.

A delegação paranaense 
terminou em segundo lugar 
geral na classificação com 17 
medalhas. São Paulo ficou 
com o primeiro lugar e Santa 
Catarina com a terceira colo-
cação. No feminino, foram oito 
medalhas e a terceira classifi-
cação geral. Já no masculino, 
nove medalhas e a segunda 
colocação geral.

A primeira medalha para-
naense veio nos 1000 metros 
com obstáculos, com Juliany 
Francisca  da  C o sta,  do 
Geração Atletismo Cianorte. 
Com a marca de 3 minutos, 
29 segundos e 53 milésimos, 
ela conquistou o ouro. A 
delegação também subiu ao 
pódio com salto triplo, lança-
mento de disco, 100 metros 
com barreira, salto em altura, 
pentatlo, lançamento de 
martelo, arremesso de peso, 
250 metros, 300 metros com 

barreira e 4x75 metros.
Entre os 17 atletas que 

medalharam, três são bol-
sistas do programa Geração 
Olímpica e Paralímpica: 
Lucas Fracaroli, Letícia Evelyn 
Lopes e Luís Felipe Albilio 
Gomes Barbosa. Trata-se 
d o  m a i o r  p ro g ra m a  e m 
nível estadual de incentivo 
ao esporte na modalidade 
bolsa-atleta e conta com 
o patrocínio exclusivo da 
Companhia Paranaense de 
Energia (Copel).

CNTA
O Centro Nacional de 

Treinamento em Atletismo de 
Cascavel (CNTA) foi inaugu-
rado em fevereiro deste ano. 
Com o Campeonato Brasileiro 
Loterias Caixa Sub-16 de 
Atletismo, o local recebeu seu 
primeiro grande evento nacio-
nal após a paralisação das ati-
vidades esportivas por conta 
da pandemia.

Participaram 480 atle-
tas, 102 clubes, 17 estados 
e o Distrito Federal. Foram 
96 medalhas em provas 
individuais.

Com um investimento 
total de R$ 21.392.968,10, 
sendo 70% do montante pro-
veniente do governo federal 
e 30% do Governo do Estado, 
a instalação tem uma área de 
terreno de 86.211,69 metros 

quadrados e área construída 
de 8 mil m², contendo gua-
rita, alojamento, arquiban-
cada, pista de aquecimento 
coberta, área de fisioterapia 
e pista de padrão internacio-
nal, de acordo com normas da 
Associação Internacional de 
Federações de Atletismo.

SEIS ouros, seis pratas e cincos 
bronzes esses foram os resultados dos 

atletas do Paraná no Campeonato 
Brasileiro de Atletismo

WAGNER CARMO/CBAT
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Palavras cruzadas

Os astros prometem coisa boa! Com seu jeito 
espontâneo, alegre e expressivo, terá facilidade 
para fazer contatos e deixar o clima melhor, não 
importa onde ou com quem esteja. É também um 
bom momento para aproveitar e apostar na prática 
de esportes ou exercícios físicos.

Se depender dos astros, você tende a se comunicar 
com facilidade e deve colocar essa qualidade em 
prática na sua profissão. Com sua mente a todo 
vapor, pode pintar desejo de brilhar através de suas 
ideias e conhecimento. Só tenha cautela pra não 
se envolver com fofocas.

A profissão tende a ser lucrativa e há boas chances 
de conquistar uma situação sólida e confortável, 
sem mesquinharia. Aposte nos estudos para ganhar 
mais, pois assim tende a manter um bom planeja-
mento e ter ideias.

A vontade de alcançar uma boa posição e ter pres-
tígio na profissão deve te levar a trabalhar duro, e 
há grandes chances de subir na vida. Mas pode 
ser alvo de intrigas de invejosos e cobranças da 
família. Cautela com tretas! 

Bora que os astros reservam um dia top, Aquário. 
Se depender do céu, o desejo de abrir a mente, 
conhecer coisas novas e crescer tem tudo para ser 
realizado. Turismo, propaganda, exportação, cultura, 
religião e filosofia são áreas de interesse.

Piscianos amados, tudo indica que os humilhados 
serão exaltados. Aleluia! Sua intuição deve ficar 
forte e te guiar nas mudanças que tendem a acon-
tecer. Talvez receba uma grana de herança, seguro, 
testamento ou pensão. Fuja de extravagâncias e não 
gaste por impulso.

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 6 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Câncer. São 
bonitos e elegantes, atrativos e sensuais. Gostam, do que é Belo e do que diverte, entretém e 
ameniza a vida. Seu número principal é o 13, formado de 1, do Sol e 3 de Júpiter, dois astros 
de natureza nobre. O Sol que detém o poder nas mãos, o mando, a direção, mas que conduz à 
inevitável solidão. A soma dá o 4, de Urano, astro da modernidade, símbolo do trabalho e da 
evolução, das ideias futuristas, criatividade e ciências modernas em geral.

Horóscopo nascido em 6 de outubro

Se puder trabalhar longe dos colegas, deve ren-
der mais. Falando de isolamento, você tende a se 
magoar fácil e guardar ressentimentos, mas a dica 
é: não reprima nenhuma energia, e trabalhe para 
usá-la de maneira produtiva. 

Os astros mandam um papo reto, papo sério: 
aposte na sua criatividade e mostre toda a sua efi-
ciência na vida profissional que você tem tudo para 
alcançar os seus sonhos, conquistar a casa própria, 
ter mais conforto e abundância no lar. 

O trabalho deve ser seu foco hoje, Touro. Além 
de sentir orgulho do que faz, a vontade de se 
destacar e subir de cargo deve pintar forte. Você 
conta com talento para chefiar, mas mesmo que 
não consiga um cargo alto, tende a agir com 
responsabilidade e autoridade. 

Pode acontecer uma “aglomeração” na sua Casa 
dos Relacionamentos e você tende a arrasar em 
suas relações pessoais e profissionais. Tudo indica 
que vai fazer bons contatos, lidará bem com chefes 
e fechará alianças vantajosas, mas cuidado com a 
vontade de dar umas patadas por aí. 

O desejo de ter sucesso na vida deve vir com tudo, 
aí, pra alcançar o que quer, tudo indica que o seu 
signo vai procurar crescer e ser querido. Além de 
atrair as pessoas, deve ter facilidade para escolher 
com que se relaciona e formar parcerias. 

Meninos e meninas de Sagitário, as amizades 
estão em destaque e poderá contar com a ajuda 
de amigos poderosos. Deve criar novos laços 
rapidinho, mas é melhor ligar o radar para não 
se envolver com gente errada.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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P A R A E A M A P A
P O T E A N Ã S

N E G O O S S O
L A S E R F P
H N C T E M I

D I C I O N A R I O
G A I T A L E A L
I A R R A N H

R E A L E S C A L O
A N C O RA S I N

I U I T A Ç A
A C A R A J E A B

O R O A M O R A

Notícias
anônimas
sem con-
firmação

Mulheres
de pouca
estatura

Inseto
que se

aloja nos
cabelos

Raio
usado em
cirurgias
do olho

Suportes 
de fraturas

Livro de
vocábulos
com seus 
significados

Natural
da Itália

Tive 
medo

Instru-
mento

musical
de sopro

A moeda
nacional

Encur-
ralar;

entocar

"Quem (?)
boca vai a

Roma"
(dito) 

Parte
larga do

chapéu do
mexicano

Peça para
fundear
navios
(pl.)

Sua capi-
tal é Porto

Velho
(sigla)

Tipo
sanguíneo

raro

Frutinho
silvestre
usado em
geleias

Conta
(uma

história)
Arremessar

Copo para
vinho
Nesta
hora

Bolinho
baiano

Ouro, em
espanhol

Vasilha de
cremes
Afirmo

que não

Dar bom
resultado
Estados
nortistas

Orgulho exagerado
Rolo que fica

próximo ao vaso
sanitário

Aves do
cerrado

Olhar, 
em inglês

Pedido de mudança
de escola

Franco;
sincero

Gado para
abate

Subo por
etapas

Divisão de 
piscinas

O maior é
o fêmur

Repercutir 
(o som) 

O bicho das
fábulas
Chefe
etíope

Imita o
gato

3/oro — see. 5/ítalo. 6/lançar — piolho. 9/prosperar.

Significado espiritual das dores no corpo
Você sabe por que sentimos dor? No 

sentido biológico, as dores são mani-
festações nada agradáveis do orga-
nismo que servem como um alerta. É 
como se fosse o seu corpo dizendo: ei, 
tem algo errado aqui, preste atenção!

No sentido espiritual, as dores 
podem ter relação com as nossas 
emoções e sentimentos. Veja a seguir 
alguns dos principais significados espi-
rituais das dores no corpo:

Dor de cabeça: excesso de infor-
mações, pensamentos e emoções 

suprimidas, problemas afetivos;
Dor no ombro: fortes sentimentos 

de responsabilidade e problemas para 
tomar atitudes;

Dor nas costas: falta de apoio moral 
e emocional;

Dor de garganta: dificuldade 
em se expressar e muitas emoções 
reprimidas,

Dor no dente: problemas em tomar 
decisões e assumir responsabilidades;

Dores nos rins: insegurança, pessi-
mismo e angústia pessoal;

Dor de estômago: estresse, ansie-
dade, desespero e emoções negativas;

Dor de barriga: preocupações, 
apreensão, ansiedade e estresse 
generalizado;

Dor de ouvido: resistência em acei-
tar a verdade e ouvir coisas que não 
concorda;

Dor nas pernas: pensamentos, 
emoções ou pessoas que bloqueiam 
seu caminho;

Dor no joelho: falta de flexibi-
lidade, orgulho e dificuldade em 

aceitar ideias ou mudanças.
Embora às vezes parte das dores 

no corpo possa ter tais significados 
espirituais descritos ao longo deste 
artigo, isso não muda o fato de que 
procurar ajuda médica profissional é 
recomendado.

Como o velho ditado diz, a preven-
ção continua sendo o melhor remédio. 
E o diagnóstico precoce é essencial 
para o tratamento de qualquer even-
tual problema de saúde.

Fonte: Astrocentro
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“Jamais se desespere em meio as 
sombrias aflições de sua vida, pois das 
nuvens mais negras cai água límpida e 

fecunda”. Provérbio Chinês

TROPICAL
A diretoria do Harmonia 

Club de Campo já agendou 
para o início de dezembro 

(dia 4) o seu tradicional bai-
le Tropical que tanto anima 
os umuaramenses na che-

gada do verão e no final de 
ano. Alguns detalhes estão 
para serem resolvidos e a 
coluna conta logo logo.

PURURUCA
Os  eventos estão retor-
nando as agendas e no 
finalzinho de Outubro ( 

dia 24) tem o tradicional 
Leitão à Pururuca, na Casa 
da Amizade. Coordenado 
pelos companheiros do 

Rotary --,  os  convites já 
estão à venda. Vale presti-

giar a boa causa.

NO SESC 
A Câmara da Mulher empossa nova presidente na sexta-feira (8), às 20 h no auditório do Sesc com a presen-
ça das diretoras, autoridades e convidados.  Assume Elisangela Mello.

OUTUBRO ROSA

O BOTICÁRIO INOVA COM MARCA DE PERFUMARIA!  
Inspirada na aromaterapia, com itens funcionais que proporcionam sensação de calma, energia e relaxamento. As fragrâncias 

da linha contêm óleos essenciais, proporcionando benefícios testados e comprovados pela neurociência. Você sabia que o 
olfato é um universo à parte e pode ir muito além da percepção do nosso nariz? Cheiros têm acesso privilegiado ao nosso 
cérebro, podendo despertar lembranças e sentimentos, sendo uma fonte extraordinária de experiências. Pesquisas indicam 

que até 75% das nossas emoções diárias são influenciadas por aromas e, por isso, a perfumaria está mudando: agora, além de 
ser usada apenas para perfumar, as fragrâncias também são associadas a momentos de bem-estar, prazer e rituais de beleza. 
Pesquisas do Google Surveys indicam que mais de 72%1 das buscas nesse mercado está associada ao relaxamento, sendo 
que 45%1 dos consumidores têm interesse em produtos específicos para esse fim. Isso porque, em meio às incertezas, é 

normal que procuremos por conforto e proteção – ainda mais quando a rotina corrida nos permite poucas pausas para cuidar 
de nós mesmos. Nesse contexto, muitas pessoas têm relatado estarem se sentindo, mais do que nunca, ansiosas, estressadas 
e apreensivas, e têm buscado práticas que ajudam a aliviar essas tensões – sendo a aromaterapia uma das mais procuradas. 
Pensando nisso, Boticário lança Aroma & Terapia, nova marca de perfumaria funcional inspirada numa prática milenar, 

com fragrâncias que trazem sensação de calma, energia e relaxamento, capazes de renovar o bem-estar de cada um e de suas 
casas. Com itens de perfumaria funcional para o corpo e para o ambiente, as fragrâncias de Aroma & Terapia contêm óleos 
essenciais, que trazem benefícios testados e comprovados por meio da neurociência. A linha apresenta três opções de olfati-
vos para se escolher de acordo com o desejo de cada um: Calma na Alma, um floral cítrico que acalma, trazendo tranquilida-
de e conforto; Menos Stress, Por Favor, aroma oriental floral que relaxa; e Energia pro Dia, um floral frutal, que energiza e 
aumenta a sensação de alegria e positividade. Cada olfativo conta com um Desodorante Colônia e um Home Spray. A linha 

completa é composta por Desodorante Colônia Calma na Alma e Home Spray Calma na Alma; Desodorante Colônia Menos 
Stress, Por Favor e Home Spray Menos Stress, Por Favor; e Desodorante Colônia Energia do Dia e Home Spray Energia do 

Dia. Os itens já estão disponíveis em todas as lojas físicas e no e-commerce da marca.

Desde que chegou ao Brasil, 
nos anos 1990, a campanha 

Outubro Rosa já foi responsá-
vel por salvar a vida de mi-
lhares de mulheres, com sua 

mensagem de conscientização 
sobre o câncer 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. O prefeito Hermes 
Pimentel prestigiou o jantar 
de lançamento do Outubro 

Rosa e colocou a administra-
ção municipal à disposição 
para dar suporte às diversas 
atividades programadas para 
todo o mês de outubro. “Esse 
trabalho de união de parceiros 
vai salvar muitas vidas. E isso 

não tem preço”, resumiu
 o prefeito.Parceria PMU & Rotary Club

Mesa de autoridades Hermes Pimentel e convidados
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