
Edição 2833 - Ano VIII - R$2,00
UMUARAMA,9 e 10/10/2021

Prefeitura agiliza processos para iniciar
operações na rodoviária e no aeroporto

PREFEITO QUER URGÊNCIA NA LIBERAÇÃO DOS TERMINAIS

Com o objetivo de evitar que a aplicação de recursos públicos em obras no município se transforme em investimentos obsoletos, o prefeito 
Hermes Pimentel tem cobrado dos técnicos e secretários, agilidade no processo de regularização do funcionamento da nova estação 
rodoviária e do Aeroporto Regional Orlando de Carvalho. Toda infraestrutura passou a ser oferecida pela cidade para impulsionar o 
aumento dos serviços exigidos pelo setor de transporte aéreo e rodoviário, de passageiros e cargas. l 6

Durante Assembleia 
Ordinária na manhã 
de ontem, prefeitos 
dos municípios que 
integram a Amerios 
discutiram detalhes 

sobre a abertura 
de convênio com a 
Itaipu Binacional. A 

intenção é aumentar 
a conservação do 
solo nas Áreas de 

Proteção Ambiental 
(APA) e combater o 

assoreamento. l 3

Equipes do Instituto Água e Terra (IAT) recolheram em 
Umuarama 15 papagaios que foram vítimas do temporal 

que ocorreu na região, com fortes chuvas e vendaval. 
As aves estão recebendo atendimento no Hospital 

Veterinário de Palotina, pois apresentaram ferimentos 
nas asas, nos olhos e estavam com bicos quebrados. A 
expectativa é de que todas as aves se recuperem para 

que possam retornar ao seu habitat natural. 

Feridos pelo 
vendaval

Convênios Convênios 
com Itaipucom Itaipu

ALEX MIRANDA

Estado segue
entregando kits

de robótica
no Noroeste

l 2

S-10 usada no
gabinete foi
repassada
para a GM

l 5

Preço justo?

Anunciado
novo reajuste
da gasolina
e do GLP 

l 4

Advogado é
preso tentando
passar cocaína
para detento

l 9
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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 1,16 6,90 10,25
IGP-M (FGV) 0,66 -0,64 16,00 24,86
IGP-DI (FGV) -0,14 -0,55 15,12 23,43

Índice AGO SET OUT
IGP-M (FGV) 1,3383 1,3112 1,2486
IGP-DI (FGV) 1,3335 1,2821 1,2343
* 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

7/9 a 7/10 0,5000 0,3012 0,0000
8/9 a 8/10 0,5000 0,3012 0,0000
9/9 a 9/10 0,5000 0,3012 0,0000
10/9 a 10/10 0,5000 0,3012 0,0000
11/9 a 11/10 0,5000 0,3012 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,82% 29,12 
Vale ON +0,62% 79,85 
ItauUnibanco PN +0,74% 24,66 
Cielo ON +14,29% 2,64 
Magazine Luiza ON +6,70% 14,97 
Ecorodovias ON +8,82% 9,62

IBOVESPA: +2,03% 112.833 pontos

Iene 112,16
Libra est. 0,73
Euro 0,86
Peso arg. 98,87

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL 0,0% 5,5150 5,5160 +1,3%

PTAX  (BC) -0,1% 5,5078 5,5084 +1,3%

PARALELO +0,2% 5,3800 5,7900 +1,2%

TURISMO +0,2% 5,3800 5,7700 +1,2%

EURO 0,0% 6,3725 6,3749 +1,2%

R$/m2 AGO SET %m %ano %12m
Paraná 1.973,08 1.978,27 0,26 15,02 20,14
Norte 2.116,02 2.110,26 -0,27 19,65 25,58
Oeste 2.016,24 2.020,24 0,20 14,87 19,83

DÓLAR 08/10

Iene R$ 0,0491
Libra est. R$ 7,51
Peso arg. R$ 0,056
R$1: 1.250,63 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 08/10 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 1.243,00 -4,25 -2,9%
FARELO out/21 317,50 -1,30 -5,2%
MILHO dez/21 530,50 -3,50 4,0%
TRIGO dez/21 734,00 -7,25 3,5%

SOJA 159,44 0,6% 3,0% 159,00
MILHO 84,42 -0,3% -2,4% 84,00
TRIGO 88,55 0,0% 0,1% 91,00
BOI GORDO 290,79 0,0% -5,4% 290,00
SUINO 6,47 -0,9% 7,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 08/10 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 08/10 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 08/10 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 167,00 0,0% 3,7%
SOJA Paranaguá 172,50 0,3% 4,5%
MILHO Cascavel 95,00 -1,0% -1,0%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua
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Minguante
28/10 -17h06

Nova
6/10 - 08h05

Cheia
20/10 -11h57

Chuva

PREVISÃO DO TEMPO

Chuva
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Jogo erros7

 Foz do Iguaçu - O Par-
que Nacional do Iguaçu, que 
abriga as Cataratas do Iguaçu, 
ampliará o atendimento aos 
visitantes no feriadão de Nossa 
Senhora Aparecida, Padroeira 
do Brasil, com funcionamento 
de sábado (9 de outubro) a 
terça-feira (12 de outubro), 
das 8h às 16h. Os ingressos 
são limitados e vendidos 
exclusivamente on-line, com 
agendamento de dia e hora 
para o passeio, no site www.
cataratasdoiguacu.com.br.

O visitante que quiser 
receber dicas e informações 
sobre o feriadão de Nossa 
Senhora Aparecida no Par-
que Nacional do Iguaçu pode 
entrar em contato com a Cen-
tral de Atendimento ao Visi-
tante: +55 (45) 9137-3444 (wa.
me/554591373444). 

PROGRAME-SE 
A dica é reservar os ingres-

sos para os dias mais tranqui-
los do feriadão: segunda e ter-
ça-feira (11 e 12 de outubro). É 
importante ressaltar que não 
existe a opção de compra de 
ingresso físico na bilheteria 
do Parque Nacional do Iguaçu 
há cerca de um ano. Atual-
mente, o visitante precisa 
adquirir o bilhete antecipada-
mente no site da Cataratas do 
Iguaçu, com escolha de dia e 
horário da visita.

FERIADÃO NA PRIMAVERA
A primavera no Parque 

Nacional do Iguaçu já tem brin-
dado os visitantes com cenas 
e sensações incríveis. A esta-
ção mais colorida do ano vem 
reservando dias ensolarados, 
vazão alta, muitas aparições de 
bichos e, claro, aquele famoso 

Parque Nacional do Iguaçu vai
ampliar atendimento no feriadão 

arco-íris das Cataratas do 
Iguaçu. Em uma das melhores 
épocas para visitar a Maravilha 
Mundial da Natureza, a fauna 
e a flora parecem disputar a 
atenção do público.

INGRESSOS 
Os visitantes devem adqui-

rir o ingresso escolhendo a 
categoria conforme sua nacio-
nalidade, sendo: brasileira, 
estrangeira ou do Mercosul. 
As pessoas que vierem com 
condução própria poderão 
deixar o veículo no estacio-
namento oficial do Parque 
Nacional do Iguaçu, locali-
zado no Centro de Visitan-
tes. https://tickets.cataratas-
doiguacu.com.br/home

VIAGEM GASTRONÔMICA 
O Restaurante Porto Canoas, 

situado no final da Trilha das 
Cataratas, está aberto para o 
público com seu tradicional bufê 
da gastronomia brasileira, que 
encanta visitantes do mundo 
todo. O restaurante atende das 
12h às 16h. www.instagram.
com/porto.canoas

‘BANHO NAS CATARATAS’ 
Mais uma boa dica para 

estes dias quentes é o Macuco 
Safari, passeio de barco pelo 
Rio Iguaçu, no qual o visitante 
tem a oportunidade de tomar 
“aquele banho” debaixo das 
quedas d’água das Cataratas 
do Iguaçu. O passeio, opcional, 
é liberado para todas as idades. 
www.macucosafari.com.br

NAS ALTURAS 
O voo de helicóptero sobre 

as quedas é um dos passeios 

mais eletrizantes em Foz do 
Iguaçu. A bordo das aerona-
ves da Helisul, concessioná-
ria do parque, você poderá 
apreciar uma das vistas mais 
raras do planeta. Há a opção 
de voo de dez minutos sobre 
o Parque Nacional do Iguaçu e 
as Cataratas do Iguaçu, e tam-
bém a opção de 35 minutos 
sobrevoando o PNI, a Itaipu 
Binacional e o Marco das Três 
Fronteiras. (www.passeiodehe-
licoptero.com.br) (Redação/ 
Assessoria)

Com destino de natureza em alta no Brasil, parque espera 20 mil 
visitantes durante os quatro dias de feriado prolongado

CHRISTIAN RIZZI  

Loterias
Megasena

01 02 05 09 12 15 16 17 
18 19 20 22 23 24 25

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 9/10/2021 concurso: 2416Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

04 05 02 01 00 07 07

Super Sete concurso: 154C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2221

14 26 31 36 41 42 44 45 47 49 
58 60 62 72 80 82 83 86 95 97

Lotomania

74.605
31.751
49.959
23.181
80.753

03 10 16 40 51 52 79
AMÉRICA/RJ

09 25 40 52 68

ABRIL

01 11 15 17 22 26 27 

concurso: 5678

06 07 11 26 37 57

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

CRESCENTE
13/10 - 00h27

CHEIA
20/10 - 11h57

MINGUANTE
28/10 - 17h06

NOVA
06/10- 08h05

Paranaguá
max 18
min 17

max 21
min 18

Cascavel
max 19
min 17

Foz do Iguaçu
max 21
min 19

max 19
min 15

Curitiba
max 14
min 12

FASES 
DA LUA

Domingo 10/10/2021

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Segunda 11/10/2021

Chuva

Lotofácil concurso: 2343

Toledo – Devido ao retorno 
das aulas nas Piscinas Públi-
cas Aldo Belo (Vila Pioneiro) 
e Claus Fuchs (Jardim Santa 
Maria) também serão aber-
tas vagas para novos alunos. 
Com o intuito de gerar mais 
isonomia e transparência, a 
Smel (Secretaria de Esportes 
e Lazer) não realizará mais as 
inscrições mensalmente. Os 
interessados em natação para 
crianças e adultos, hidroginás-
tica para adultos e hidroginás-
tica kids, já podem entrar em 
contato em horário comercial 

para realizar a inscrição.
Os cadastros vão gerar uma 

lista de espera para cada turma 
existente e, conforme houver 
desistência, os alunos serão cha-
mados. A lista será divulgada no 
site da Prefeitura de Toledo, na 
página da Smel, possibilitando 
o acompanhamento. 

As inscrições podem ser fei-
tas presencialmente nas pis-
cinas, ou pelos telefones (45) 
3277-3608 (Piscina Aldo Belo) 
e (45) 3252-0753 (Piscina Claus 
Fuchs).  (Redação / Assessoria 
Prefeitura de Foz)

 Cascavel - Durante o mês 
de outubro, o Ceonc Hospital 
do Câncer fará o agendamento 
de exames de mamografias 
para mulheres com mais de 
40 anos nos terminais de Cas-
cavel e na feirinha do pro-
dutor. O Hospital vai até as 
mulheres com o objetivo de 
possibilitar o acesso ao prin-
cipal exame de diagnóstico 
do câncer de mama.

Os agendamentos nos ter-
minais acontecerão sempre 
das 17h30 às 18h30. A primeira 
ação será no Terminal Leste, 
no dia 14 de outubro no Ter-
minal Nordeste; Terminal Sul 
no dia 21; e finalizando no dia 
28, no terminal Oeste. Já na 
feirinha do produtor, o agen-
damento será nos dias 09 e 
16 de outubro, das 9 às 12h. 
Nesses dias, além do agenda-
mento, também haverá distri-
buição de materiais orientati-
vos sobre a doença.

Também é possível realizar 
o agendamento do exame pelo 
site outubrorosa.ceonc.com.br. 
(Redação/ Assessoria Ceonc)

 Atividades nas piscinas abrem vagas para novos alunos  

Mamografias 
agendadas
na feirinha e 
terminais  
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Estado segue com a entrega de kits
de robótica às escolas do Noroeste

Na última quinta-feira (7), 
aconteceu a solenidade de 
entrega dos kits educacionais de 
robótica para atender às esco-
las estaduais de municípios de 
Cianorte e região. O deputado 
estadual Delegado Fernando 
Martins (PSL) e o Chefe da Casa 
Civil Guto Silva participaram 
do evento que aconteceu no 
Centro Estadual de Educação 

Profissional Cianorte.
A entrega faz parte do pro-

grama Robótica Paraná, que 
desenvolve projetos tecnológicos 
em aulas de robótica oferecidas 
para estudantes do Ensino Médio. 
Os alunos do programa estuda-
rão programação de robótica 
básica, automação, conceitos de 
IoT (internet das coisas) e domó-
tica – área relativa à integração 

de mecanismos tecnológicos em 
uma residência.

Os municípios de São Tomé 
e Cidade Gaúcha, por indica-
ção do deputado, receberam 
os notebooks e os conjuntos 
de peças que contêm 448 com-
ponentes eletrônicos, onde 
estão incluídos motores, sen-
sores, atuadores e micropro-
cessadores arduinos.

Dirigentes do PTB 
formularam convite a ser 
enviado ao presidente da 
República, Jair Bolsonaro 
para sua filiação. A carta 
também abrange a filia-
ção de deputados, sena-
dores, líderes estaduais e 
municipais que queiram 
ingressar na agremiação. 
A vice-presidente na-
cional do PTB, Graciela 
Nienov – representando 
o presidente da sigla, 
Roberto Jefferson, que 
está preso – e os 26 
presidentes de diretórios 
estaduais decidiram redi-
gir um documento com 
a assinatura de todos os 
presidentes estaduais da 
legenda em incentivo à 
filiação de Bolsonaro. Em 
nota, o PTB afirma que 
o partido “está unido, 
forte, robusto” e pronto 
para receber Bolsonaro.

DIVULGAÇÃO
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Prefeitos da Amerios
discutem abertura de
convênios com Itaipu

Durante uma Assembleia 
Ordinária realizada na manhã 
de ontem (sexta-feira, 8), pre-
feitos dos municípios que inte-
gram a Amerios (Associação 
dos Municípios de Entre Rios) 
discutiram detalhes sobre a 
abertura de convênio com a 
Itaipu Binacional. A intenção 
é realizar a conservação de 
Áreas de Proteção Ambiental 
(APA) e combater a erosão e o 
assoreamento.

Segundo o presidente 
da Associação, Marcos Alex, 
que também é prefeito de 
Icaraíma, a estiagem que o 
Estado do Paraná passou nos 
últimos dias, demonstrou 
como o solo Arenito Caiuá se 
espalhou facilmente pela bacia 
do Rio Paraná, causando asso-
reamentos. “É preciso manu-
tenção e conservação de toda 
esta área, passando inclusive 
por propriedades rurais com a 
instalação de curvas de nível 
e manutenção de estradas 
rurais”, ressalta.

Para tanto, durante a reu-
nião de ontem, técnicos da 
Itaipu binacional apresenta-
ram os planos para eventuais 

Censo 2022
Na mesma reunião também foram discutidos detalhes a respeito da 

criação, em cada um dos municípios, de um conselho para a realização 
do Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 2022.

O deputado 
estadual Dele-
gado Fernando 
Martins partici-
pou da reunião 
da Associação 
dos Municípios 
de Entre Rios na 
manhã de ontem 
(8) e apresentou 
uma proposta 
para aumentar a 
segurança pública 
na região noroes-
te. O deputado, 
que também é 
presidente da 
Comissão de 
Segurança Pública 
da Assembleia 
Legislativa do 
Paraná, elaborou 
um documento 
que pode ser 

assinado por todos os prefeitos dos 23 municípios que integram a Amerios. As assinaturas serão entregues à Secre-
taria de Segurança Pública do Paraná, com o intuito de que o Governo do Estado se sensibilize e aumente o efetivo 
policial, inclusive com a contratação de delegados. “Temos cidades aqui da região onde as delegacias estão ficando 
fechadas à noite e aos finais de semana por falta de efetivo. Temos que levar o problema ao Governo do Estado e 
procurar soluções”, finalizou.

convênios que venham a ser 
firmados com os municípios 
que integram a Amerios.

O presidente explicou 
que apenas os municípios de 
Brasilândia do Sul, Francisco 
Alves e Altônia firmaram este 
tipo de parceria com a Itaipu 
Binacional. O objetivo é levar 
o benefício para todas as 
outras 23 cidades que fazem 

parte da Associação.
“Temos que fazer um pri-

meiro convênio. Pode até ser 
parcial, mas depois sabemos 
que poderemos dar continui-
dade à parceria e concluir, 
passo a passo a manutenção 
das estradas, do solo nas 
propriedades rurais e com-
batendo o assoreamento”, 
salienta o presidente.

DETALHES sobre a abertura das parcerias entre os municípios e a Itaipu Binacional foram 
apresentados aos prefeitos

DANILO MARTINS/OBEMDITO

ALEX MIRANDA

Presidente presente
O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou que a 

Polícia Federal (PF) colha, presencialmente e em até 30 dias 
o depoimento do presidente Jair Bolsonaro no inquérito 
que apura denúncias de interferência política na PF, no 

caso revelado pelo então ministro da Justiça Sérgio Moro. A 
decisão veio depois que a AGU voltou atrás e se posicionou a 
favor do depoimento presencial. Segundo o órgão, Bolsonaro 

tem essa prerrogativa em função do cargo que ocupa. Para 
o ex-ministro Celso de Mello, antigo relator, o depoimento 

escrito só seria possível se Bolsonaro constasse como 
testemunha no caso, não como investigado.

Mais FPM
O deputado federal Rubens 
Bueno (Cidadania-PR) 
ajudou a aprovar a PEC 
que institui um adicional 
de 1% para o Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM), a ser pago sempre 
no mês de setembro. O 
recurso começará a ser pago 
gradualmente no próximo 
ano, começando com 0,25% 
em 2022 até alcançar o total 
de 1% em 2025. Com isso, 
nos próximos quatro anos 
os municípios paranaenses 
contarão com um acréscimo 
de R$ 852,1 milhões em seus 
orçamentos. Na estimativa 
da Confederação Nacional 
de Municípios (CNM), os 399 
municípios do Paraná receberão 
R$ 95,13 milhões em 2022, R$ 
99,59 milhões em 2023, R$ 
210,63 milhões em 2024 e R$ 
446,75 milhões em 2025.

ICMS Ecológico
Prefeitos dos municípios da Amerios, conheceram os cálculos 
por biodiversidade e por mananciais, eu fazem parte dos 
benefícios do ICM Ecológico. O Paraná foi o primeiro Estado a 
remunerar os municípios com áreas de mata nativa protegidas 
por lei e bem preservadas. A ferramenta trata do repasse de 
recursos financeiros aos municípios que abrigam em seus 
territórios unidades de conservação ou áreas protegidas, ou 
ainda mananciais para abastecimento de municípios vizinhos.

Parcela
O ICMS Ecológico corresponde a 5% do ICMS, que devem ser 
divididos em partes iguais entre os municípios que tenham 
mananciais para preservar e as cidades que abrigam 
unidades de conservação, terras indígenas, reservas 
particulares do patrimônio natural (RPPNs), faxinais e 
reservas florestais legais.Do montante arrecadado com 
a cobrança do imposto, 25% são distribuídos aos 399 
municípios. A divisão atende critérios técnicos que vão 
desde o volume de negócios firmados dentro da cidade 
à produção agropecuária, passando pelo número de 
habitantes e pelo fator ambiental – que é o ICMS Ecológico. 
Quanto melhor o desempenho do município nos critérios, 
maior será a fatia dele na divisão do ICMS.

Cálculos
Os cálculos do ICMS Ecológico englobam o coeficiente de 
Conservação da Biodiversidade para o município; o coeficiente 
de Conservação da Biodiversidade para o Estado; o Índice 
Ambiental por unidade de conservação para o município; e o 
total de recursos financeiros repassados ao município.

Equilíbrio de contas
Na avaliação de Bueno, a 
aprovação dessa medida 
ajudará os prefeitos do 
país a equilibrar as contas 
e organizar o orçamento 
para promover novos 
investimentos. “Estamos 
avançando na pauta 
municipalista e fazendo com 
que os recursos fiquem menos 
concentrados em Brasília. 
Esse é um dos caminhos 
para impulsionarmos o 
desenvolvimento de todo 
o país”, reforçou. A maioria 
dos municípios passa por 
dificuldades para honrar seus 
compromissos e promover 
investimentos. Grande parte 
desse problema se deve a 
grande concentração da 
arrecadação de impostos nas 
mãos da União. “Nada mais 
justo que aumentarmos o 
repasse para o FPM.
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Procon apresenta pesquisa de preços 
de combustíveis e do gás de cozinha

A Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Consumidor 
(Procon de Umuarama) divulgou 
ontem (sexta-feira, 8) uma pes-
quisa de preços do GLP (gás lique-
feito de petróleo, conhecido como 
gás de cozinha). O levantamento 
foi feito na última quarta-feira 
(6) em 17 empresas distribui-
doras e os valores referem-se a 
botijões de 13 quilos.

BOTIJÃO É MAIS DE R$ 100
O gás mais barato é vendido 

a R$ 107 e o mais caro a R$ 115. 
Há sete empresas que vendem o 
produto a R$ 110, uma que vende 
a R$ 112 e três que vendem o 
botijão a R$ 114. “A variação de 
preço ficou em 7,5%”, observa o 
advogado Deybson Bitencourt, 
secretário municipal do Procon. 
Ele acrescenta que o preço médio 
do botijão no dia seis de setembro 
era R$ 108,18 e agora R$ 112,12 – 
aumento médio de 3,64%.

ABASTEÇA GASOLINA
O Procon também divulgou pes-

quisa de combustíveis realizada em 
Umuarama no dia seis de outubro, 

em 40 postos que foram visitadas 
na cidade. A gasolina mais barata 
foi encontrada a R$ 5,92 e a mais 
cara a R$ 6,40, uma diferença de 
R$ 0,48 por litro – ou 8,1%. O eta-
nol mais barato custa R$ 4,60 e 
o mais caro custa R$ 4,95, uma 
diferença de R$ 0,35 por litro – 
ou 7,6%. O diesel mais barato foi 
encontrado a R$ 4,31 e o mais 
caro a R$ 4,89, uma diferença de 
R$ 0,58 por litro – ou 13,5%.

O secretário detalha que, como 
a autonomia do veículo com álcool 
é, em média, 30% menor, para ser 
vantajosa a sua utilização, o preço 
do litro também precisa ser 30% 
menor. “O custo do litro do etanol 
em relação à gasolina é de 78,5%, 
desta forma, é melhor abastecer 
com gasolina”, indica. Bitencourt 
relata ainda que o maior aumento 
médio nos combustíveis foi obser-
vado no diesel: 5%.

FORAM visitados 40 postos de combustível na cidade e a gasolina mais barata foi encon-
trada a R$ 5,92. A mais cara custava R$ 6,40 o litro

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Petrobras anuncia
novo reajuste da
gasolina e do GLP

A Petrobrás anunciou ontem 
(8) que vai reajustar o preço da 
gasolina e do gás de cozinha (GLP) 
para as suas distribuidoras a par-
tir de hoje sábado (9). O aumento 
será de 7,2% em cada produto.

Segundo a companhia, o preço 
médio da gasolina passará de R$ 2,78 
para R$ 2,98 por litro, refletindo rea-
juste médio de R$ 0,20 por litro.

Para o GLP, o preço médio 
passará de R$ 3,60 para R$ 3,86 
por kg, equivalente a R$ 50,15 
por botijão de 13kg, refletindo 
reajuste médio de R$ 0,26 por kg.

Considerando a mistura obri-
gatória de 27% de etanol anidro e 
73% de gasolina A para a compo-
sição da gasolina comercializada 
nos postos, a parcela da Petrobras 
no preço da gasolina na bomba 
passará a ser de R$ 2,18 por litro 
em média, o que corresponde a 
um aumento de R$ 0,15 por litro.

A Petrobras não anunciou rea-
juste nos preços dos demais com-
bustíveis. No final de setembro, a 
estatal reajustou o preço do diesel 
em 8,89%, após 85 dias de preços 
estáveis para o combustível.

De acordo com os dados do 
Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) divul-
gados ontem pelo IBGE, no acu-
mulado nos últimos 12 meses 
até setembro, a gasolina subiu 
39,6% no país e o gás de botijão 
avançou 34,67%.

JUSTIFICATIVAS
Em seu anúncio, a Petrobras 

destacou que aplica o reajuste 
sobre o GLP “após 95 dias com pre-
ços estáveis, nos quais a empresa 
evitou o repasse imediato para os 

preços internos da volatilidade 
externa causada por eventos con-
junturais”. Já para a gasolina A, o 
período de estabilidade foi de 58 
dias, segundo a empresa.

A companhia afirmou que ele-
vação reflete os patamares inter-
nacionais de preços de petróleo, 
“impactados pela oferta limi-
tada frente ao crescimento da 
demanda mundial”, e a taxa de 
câmbio, “dado o fortalecimento 
do dólar em âmbito global”.

O preço médio da gasolina passa de R$ 2,78 para R$ 2,98 por litro, refletindo reajuste médio 
de R$ 0,20 por litro

ALEX MIRANDA

Nomeações
O Ministério Público Federal no 
Paraná nomeou Daniel Holzmann 
Coimbra como procurador-chefe 
e Mônica Dorotéa Bora a nova 
procuradora regional eleitoral, 
ambos para o biênio 2021/2023. 
Na Procuradoria Regional dos 
Direitos do Cidadão (PRDC) do 
Paraná continua a procuradora 
da República Indira Bolsoni 
Pinheiro. A procuradora Paula 
Cristina Conti Thá segue como 
procuradora-chefe substituta. Os 
procuradores foram eleitos pela 
Comissão Eleitoral Apuradora 
após apresentação de chapa 
única na eleição de novas 
chefias do MPF.

Vaga reservada
O secretário de Justiça, Família 
e Trabalho, Ney Leprevost, 
encaminhou para a Casa Civil 
uma proposta de projeto de lei 
que prevê a reserva de no mínimo 
3% das vagas de estacionamento 
para pessoas com Transtorno 
do Espectro Autista (TEA) e seus 
acompanhantes, em órgãos 
públicos estaduais e municipais 
que possuam mais de 100 vagas 
de estacionamento. A proposta 
destaca que sejam mantidas as 
vagas já reservadas pela lei nº 
20.059/19, para pessoas com 
deficiência. A Carteira do Autista 
emitida pela Secretaria de Justiça, 
Família e Trabalho do Paraná, 
será usada para comprovação 
do direito ao uso das vagas 
reservadas.

Prevenção à Corrupção
O Governo do Paraná assumiu 
posição de destaque quanto à 
adesão ao Programa Nacional 
de Prevenção à Corrupção 
(PNPC). “Temos obtido avanços 
na proteção da gestão pública. 
Agora, os gestores do Executivo do 
Paraná têm mais uma ferramenta 
para construção de um Governo 
cada vez mais íntegro e ético”, 
declarou o controlador-geral do 
Estado, Raul Siqueira. Das 399 
prefeituras, 303 aderiram ao 
PNPC, além de 313 Câmaras 
de Vereadores.

Previsão de vagas
A Confederação Nacional do 

Constituição cidadã
Na semana em que a Constituição federal 
de 1988 completou 33 anos, o deputado 
estadual Luiz Claudio Romanelli (PSB) 
relembra a importância da constituição para 
o fortalecimento da democracia. “Acredito 
que respeitar e sustentar os preceitos 
constitucionais é o que nos consolidará 
como uma nação respeitada e respeitável. 
Desprezá-los ou afrontá-los, significa apostar 
no autoritarismo, na retomada da força como meio de alcançar o 
poder e na condução do País a um novo ciclo obscurantista. O Estado 
Democrático de Direito deve ser fortalecido e prevalecer”.

Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) prevê a geração 
de 94 mil vagas de trabalho 
temporário em todo o País, 
neste final de ano. No Paraná, 
a previsão é que 7.190 vagas 
sejam abertas, o 5º maior 
número de empregos. “Os 
lojistas estão bem confiantes, 
pois já têm recebido um fluxo 
maior de clientes provocando 
um aumento de vendas a cada 
mês”, comenta Luís Augusto 
Ildefonso, diretor institucional 
da Alshop (Associação Brasileira 
de Lojistas de Shopping).

Nova filiação
A deputada federal Joice 
Hasselmann se filiou ao PSDB. 
A parlamentar deixou o PSL 
no mês passado, afirmando 
sofrer perseguição na legenda, 
contra a qual entrou no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) com 
pedido de desfiliação por “justa 
causa”. Joice foi a segunda 
deputada federal mais votada 
do país, eleita por São Paulo 
com 1,064 milhão de votos. 
Ex-líder do partido na Câmara e 
antiga aliada do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), ela 
rompeu com a família Bolsonaro 
em 2019, após ataques dos filhos 
do presidente nas redes sociais. 
A ação da deputada no TSE visa 
que ela tenha garantido o direito 
de deixar a legenda sem correr o 
risco de perder o mandato.

Uso de máscara
Quatro meses após o 
presidente Jair Bolsonaro 
cobrar do ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, um estudo 
para desobrigar o uso de 
máscaras no País, a pasta 
ainda não conseguiu chegar 
a um parecer para embasar 
a decisão. A conclusão da 
análise, prevista inicialmente 
para este mês, foi adiada para 
novembro.“O presidente vai 
ultimar um parecer visando a 
desobrigar o uso de máscaras 
por parte daqueles que 
estejam vacinados ou que já 
foram contaminados. Para tirar 
este símbolo (segurando uma 
máscara descartável na mão) 
que tem a sua utilidade para 
quem está infectado”, disse.
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Week BB
O Banco do Brasil desenvolverá 
ações para as micro e pequenas 
empresas, a partir deste mês 
até o final do ano. Uma delas 
é MPE Week, que ocorre pelo 
segundo ano consecutivo. O 
projeto consolida a parceria 
com o público que representa 
54% dos empregos com carteira 
assinada e 27% do PIB brasileiro, 
de acordo com dados do Sebrae. 
O movimento acontece em 
duas fases. Na primeira, as 
micro e pequenas empresas são 
convidadas a cadastrarem suas 
ofertas no site mpeweek.com.br 
para oferecer seus benefícios aos 
consumidores, gratuitamente.

Complemento
Na segunda fase o BB divulgará 
as ofertas que as empresas 
cadastraram, convidando o 
público em geral a aproveitar 
as vantagens da temporada 
de oportunidades, no mesmo 
site onde as ofertas foram 
cadastradas. Por meio de 
geolocalização, a página 
possibilita encontrar as ofertas 
mais próximas. Na primeira 
edição da MPE Week, em 2018, 
cerca de 20 mil empresas se 
cadastraram em todo país, o que 
gerou mais de 23 mil ofertas.

Conseg
O prefeito em exercício Hermes 
Pimentel prestigiou a posse 
da nova diretoria do Conselho 
Comunitário de Segurança de 
Umuarama (Conseg). Eleita na 
segunda quinzena de agosto, a 
chapa Umuarama Mais Segura 
traz o advogado Arlindo Vieira 
dos Santos como presidente e 
José Angelo Antoniassi como 
vice. Vieira assegura que, sob sua 
coordenação, o Conseg estará cada 
vez mais a serviço da população.

Gestão da Inovação
A jornada Inovação & Negócios, 
parceria Sebrae/Aciu, segue 
com a excelente série Gestão 
da Inovação. São dez vídeos 
com o consultor André Turetta. 
O primeiro, Design Thinking, 
está disponível no canal da 
Aciu no Youtube -   https://

Caminhonete usada no
Gabinete foi repassada
à Guarda Municipal

STF mantem showmícios proibidos  
mas libera eventos para arrecadação

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) manteve a proibição de 
showmícios e a possibilidade da 
participação não remunerada de 
artistas em eventos de arrecada-
ção de recursos para campa-
nhas eleitorais. Por maioria, 
a Corte julgou parcialmente 
procedente a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 
(ADI) 5970.

A ação foi ajuizada pelos 
partidos PSB, PSOL e PT.

SHOWS E EVENTOS
Foi proibida a realização 

de shows de artistas para ani-
mar comícios e reuniões elei-
torais, mas as doações elei-
torais poderão ser feitas por 
meio de promoção de even-
tos de arrecadação realizados 
diretamente pelo candidato 

Arte e emoção
O ministro Luís Roberto Barroso e a ministra Cármen Lúcia votaram em 
maior extensão, para admitir os showmícios. Ambos destacaram a im-
portância da música na vida social e política brasileira e avaliaram que 
a emoção gerada pela arte juntamente com a política é possível, desde 

que não haja abuso do poder econômico. Para Barroso, impedir que 
um artista empreste o seu prestígio a um candidato em um comício 

não é razoável, uma vez que se permite a participação de um jogador 
de futebol ou de um ex-presidente da República. “É uma discriminação 

contra a arte, e não apenas contra os artistas em geral”, afirmou.

ou pelo partido. Em relação a 
isso, os partidos apontavam 
o risco de a Justiça Eleitoral 
entender que o dispositivo 
não abrange a realização de 
espetáculos artísticos.

RELATOR
Prevaleceu, no julga-

mento, o entendimento do 
relator, ministro Dias Toffoli, 
ao interpretar que a lei pode-
ria possibilitar apresentações 

artísticas ou shows musicais 
em eventos de arrecadação. A 
seu ver, esses eventos não se 
confundem com shows para o 
público em geral, pois são fre-
quentados por pessoas que já 
têm simpatia pelo candidato.

Em relação aos showmí-
cios, o relator entendeu que 
a restrição se justifica pela 
necessidade de assegurar 
igualdade de condições aos 
candidatos.

O trabalho da Guarda 
Municipal de Umuarama foi 
reforçado desde ontem (sex-
ta-feira, 8), com a incorpora-
ção à sua frota motorizada de 
uma caminhonete Chevrolet 
S-10, ano 2017 modelo 2018. 
Adquirido na época por R$ 
158 mil, o veículo estava à 
disposição do Gabinete do 
prefeito, mas o prefeito em 
exercício Hermes Pimentel, 
que responde interinamente 
pelo cargo, entende que 
ele pode ser melhor utili-
zado no serviço da Guarda 
Municipal. Com isso, solici-
tou ao setor de Patrimônio 
da Prefeitura a transferên-
cia do veículo já devida-
mente caracterizado para a 
Secretaria de Defesa Social.

Pimentel lembrou que a 
Guarda Municipal pretende 
ampliar sua atuação, levando 
patrulhamento mais cons-
tante aos distritos e, inclu-
sive, à zona rural. “Essa 
caminhonete servirá para 
esse trabalho”, disse. Nesta 
sexta-feira, após a conclusão 
da caracterização, o veículo 
foi entregue ao diretor da 
Guarda, Valdiney Rissato.

Aproveitando a visita que o 

CAMINHONETE será usada para patrulhamento nos distritos e em áreas rurais do município

ASSESSORIA/SECOM

deputado estadual Delegado 
Fernando Martins fazia à sede 
da Guarda, Pimentel solicitou 
que o parlamentar o represen-
tasse na entrega simbólica da 
chave do veículo aos novos 
responsáveis pela sua utiliza-
ção. O deputado aproveitou 
para informar que vai procu-
rar, através do Estado, reforçar 
a frota da Guarda Municipal.

“Sabemos que os veículos 
sofrem desgaste e precisam 
ser substituídos”, afirmou, 
acrescentando que está ges-
tionando junto à direção das 
Polícias Civil e Militar, em 
Curitiba, para a liberação de 

novas armas para a Guarda 
Municipal de Umuarama. 
Segundo ele, as duas corpo-
rações recolhem armas que 
oferecem bom estado de uso 
e que poderiam ser usados 
pelos guardas. “Vários muni-
cípios que contam com esse 
tipo de corporação policial 
já estabeleceram convênio 
nesse sentido com a PC e a 
PM”, concluiu.

A entrega da caminhonete 
foi testemunhada por várias 
lideranças, entre elas os 
vereadores Ednei do Esporte, 
Sorrisal, Pé Duro, Ana Novaes 
e Mateus Barreto.

Compras tranquilas
O comércio de Umuarama disponibiliza uma infinidade de opções 
para presentear no Dia das Crianças, além de contar com muitas 

promoções e condições facilitadas de pagamento. Para completar, 
teremos horários dilatados de atendimento às vésperas da data 

que não pode passar em branco para os baixinhos. No Sabadão (9), 
atendimento até 17h e, na segunda-feira (11), até 22h. Tempo de 

sobra para pesquisar com critério e acertar em cheio na aquisição.

youtu.be/Bt9uR1gBMQA. Os 
conteúdos são veiculados 
sempre às terças-feiras, às 11h. 
As explanações especializadas 
e didáticas propiciam as 
condições adequadas para 
otimizar processos de negócios, 
preparando a empresa para 
competir em uma economia 
globalizada e complexa.

Órgãos estaduais
Copel e Hemepar atendem 
regularmente na segunda (11), 
ao contrário do Detran, Sanepar 
e Receita Estadual. Todos os 
serviços operacionais da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiro 
do Paraná estarão disponíveis 
à população normalmente. 
As ações de policiamento 
preventivo, ostensivo e regular 
terão reforço de efetivo durante 
o feriado. O Procon atenderá 
normalmente pelas plataformas 
online. Os consumidores 
podem acessar os serviços pelo 
site www.procon.pr.gov.br.

Micro
As micro e pequenas empresas 
continuam sendo as grandes 
responsáveis pela geração de 
empregos no país. De acordo 
com levantamento feito pelo 
Sebrae, com base nos dados do 
Caged, das 372, 2 mil novas vagas 
de trabalho criadas, em agosto, 
os pequenos negócios foram 
responsáveis por 265,1 mil, o 
que corresponde a cerca de sete 
em cada dez novos postos de 
trabalho abertos nesse período.

Impulsione suas vendas
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.
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Com o objetivo de evitar 
que a aplicação de recursos 
públicos em obras no municí-
pio se transformem em inves-
timentos obsoletos, o prefeito 
interino Hermes Pimentel tem 
mantido permanente discus-
são com equipes técnicas e 
secretários de diferentes áreas 
e cobrado a agilização no pro-
cesso de regularização do fun-
cionamento da nova estação 
rodoviária e do Aeroporto 
Regional Orlando de Carvalho.

“Trata-se de dois terminais 
de transportes fundamentais 
para o desenvolvimento de 
Umuarama, com obras prati-
camente concluídas à espera 
da operação dos serviços”, 
observa Pimentel, que nesta 
semana visitou o terminal 
rodoviário ao lado dos secre-
tários de Indústria, Comércio 
e Turismo, Marcelo Adriano, 
de Obras, Isamu Oshima, e de 
Gabinete e Gestão Integrada, 
André Rodrigues dos Santos.

Passagem obrigatória para 
usuários dos transportes rodo-
viários na ligação Paraná – 
Mato Grosso do Sul e Paraná – 
Paraguai (via Guaíra), seja pela 
PR-323 ou vias que demandam 
ao complexo de pontes sobre 
o rio Paraná no Porto Camargo 
(Icaraíma), Umuarama passou 
a oferecer toda a infraestrutura 
necessária para impulsionar o 
aumento dos serviços exigidos 
pelo setor de transporte rodo-
viário de passageiros e cargas.

Nesse aspecto, a estação 
rodoviária terá papel prepon-
derante. O mesmo ocorre com 
o aeroporto, que está pronto 
à espera da certificação da 
Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) para iniciar a ope-
ração de linhas regulares. 
“Desta forma, Umuarama 
ganhará mais agilidade e segu-
rança nas ligações entre as 
principais cidades paraenses 
e outras regiões do país, tanto 
por terra como pelo ar. Vai daí 
a urgência para iniciar esses 
serviços”, explica Pimentel.

Uma equipe técnica da 
Prefeitura, com representan-
tes das secretarias munici-
pais de Fazenda e Indústria, 
Comércio e Turismo, tem visi-
tado terminais rodoviários 
de cidades do Estado para 
estudar modelos de gestão e 
determinar o melhor sistema 

Orlando de Carvalho
Para o início das operações no Aeroporto Regional Orlando de 

Carvalho, o próximo passo é a contratação de uma empresa espe-
cializada em suporte ao transporte aéreo, para fins de certificação 
e legalização do aeródromo junto às autoridades aeroportuárias 

– Anac e Comaer (Comando da Aeronáutica) –, já em processo por 
parte do município. Outro ponto é a definição do modelo de gestão, 

que também está em discussão adiantada. “Temos de regularizar 
as operações conforme determinam as autoridades do setor e a 
legislação. O processo é complexo, demanda tempo e muito tra-

balho interno, mas estamos realizando todos os esforços para que 
as exigências sejam cumpridas e o aeroporto possa finalmente se 
adequar para recebermos voos regulares de companhias aéreas”, 

completou o prefeito Hermes Pimentel.

Prefeitura agiliza processos para iniciar
operações na rodoviária e no aeroporto

para o funcionamento da 
nova rodoviária.

Em Campo Mourão, a 
Prefeitura assumiu a admi-
nistração do terminal com 
uma autarquia, após encerrar 
um contrato de concessão. A 
média de arrecadação é de R$ 
40 mil (sem estabelecimentos 
comerciais) e as despesas de 
manutenção somam R$ 70 mil/ 
mês – a diferença é bancada 
pelo município. A rodoviária 
conta com guichês de passa-
gens, banheiros e um posto 
da Polícia Militar. O transporte 
metropolitano parte do ter-
minal e tem vários pontos na 
cidade. A Prefeitura teria inte-
resse em uma nova concessão.

O terminal rodoviário de 
Maringá também é adminis-
trado pelo município, que ter-
ceirizou serviços de estacio-
namento, segurança e guarda 
volumes. A única lanchonete e 
os guichês de passagens tam-
bém foram concessionados. 
Entre as fontes de receita estão 
a taxa de embarque (R$ 6,25), 
porém não foram informadas 
as médias de arrecadação e 
despesa. A limpeza é feita por 
26 servidores do município, dis-
tribuídos em escalas (o terminal 

funciona 24 horas/ dia).
Já em Foz do Iguaçu toda 

a gestão é terceirizada. “O ter-
minal e os banheiros são bem 
limpos, inclusive com serviço 
de banho (cobrado), guarda-
-volume de acordo com as 
normas da polícia e Receita 
Federal (cadastro de usuários 
e identificação por foto), praça 
de alimentação de qualidade 
e serviços de barbeiro e far-
mácia, além dos box de pas-
sagens”, disse a secretária da 
Fazenda, Gislaine Alves Vieira.

A área de embarque/
desembarque é acessada ape-
nas com bilhete de passagem 
e o terminal tem sonorização 
para informar horários e linhas 
de ônibus. As receitas vêm do 
estacionamento, guarda-vo-
lumes, taxa de embarque, 

exploração de pontos comer-
ciais e publicidade. “Queremos 
definir o modelo mais ade-
quado, conforme o perfil dos 
usuários e as características do 
nosso terminal, para agilizar 
o funcionamento. Apesar do 
longo tempo de obras, a ges-
tão do terminal não foi discu-
tida com antecedência e agora, 

com a construção finalizada, 
ainda levaremos algum tempo 
para a regularização. Podem 
ser necessários audiência 
pública e a aprovação de uma 
lei. Estamos empenhados em 
resolver a questão o quanto 
antes”, comentou o secretá-
rio de Indústria, Comércio e 
Turismo, Marcelo Adriano.

HERMES Pimentel tem mantido permanente discussão com técnicos, cobrando agilidade na regularização do funcionamento da nova rodoviária e do Aeroporto

ASSESSORIA/SECOM
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Município investe R$ 1,2 milhão em
modernização da iluminação pública

A Prefeitura de Umuarama 
continua expandindo a ilumi-
nação pública com a substi-
tuição de lâmpadas comuns 
por luminárias LED, que além 
de modernas são mais efi-
cientes e econômicas. Nessa 
etapa serão investidos pouco 
mais de R$ 1,2 milhão. As 
principais ruas e avenidas da 
cidade, além de rotatórias e 

Professores e alunos do EJA do município recebem tablets

Durante curso de extensão 
sobre sequência didática minis-
trado pela professora Alessandra 
Wihby, da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM) 
para a Secretaria Municipal de 
Educação, depoimentos de 
educadores de Umuarama cha-
maram a atenção do professor 
Eduardo Souza, doutorando 
pela Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), campus de 
Marília (SP). Em contato com 
a secretária Mauriza de Lima 
Menegasso, o professor mani-
festou interesse em realizar 
parte de sua pesquisa na rede 
municipal, com professores e 
alunos da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA).

Com a aprovação da coor-
denação na EJA, o professor 
Eduardo Souza disponibilizou a 
plataforma Creator4all para que 
os professores enviassem aulas 
on-line aos seus alunos. Já nas 

Ponto facultativo
Considerando a instituição de 12 
de outubro como Dia Santo de 
Guarda, para culto à padroeira do 
Brasil, Nossa Senhora Aparecida (por 
meio de Lei Federal 6.802/1980), o 
prefeito Hermes Pimentel decretou 
ponto facultativo a próxima 
segunda-feira, 11 de outubro. Desta 
forma, as repartições públicas da 
administração direta e indireta do 
município voltam às atividades 
na quarta-feira (13). O secretário 
municipal de Administração, 
Silvestre Roberto de Lima, explica 
que dia 11 não haverá atendimento 
regular à população, podendo ser 
estabelecidos plantões a critério das 
secretarias municipais e entidades 
da administração pública direta e 
indireta. O Ambulatório de Síndromes 
Gripais, a Vigilância Sanitária e o 
Pronto Atendimento Municipal 
atuarão normalmente, 24 horas por 
dia. A vacinação contra a covid terá 
agenda no sábado (9) e na segunda 
(11), conforme programação especial 
feita pelas equipes da Secretaria de 
Saúde”, conta.

praças, já contam com esse 
sistema de iluminação.

Através de licitação, o 
município contratou serviços 
de engenharia elétrica para 
extensões de rede em tre-
chos das ruas Belo Horizonte 
(Jardim Tamoio), Turmalina 
e Pérola (no Conjunto Ouro 
Branco) e Antônio Fernandes 
Lopes (Jardim Irani), e também 

a substituição de 547 luminá-
rias existentes em diversas 
vias. A implantação inicia na 
próxima segunda-feira, 11, e o 
prazo de execução é de 60 dias.

O contrato prevê ainda a 
substituição de seis postes 
e de 24 luminárias existen-
tes por luminárias em LED na 
Praça Portugal e a instalação 
de 45 luminárias LED na região 

dos Bosque dos Xetá, contem-
plando as avenidas Presidente 
Castelo Branco e Governador 
Parigot de Souza e a Rua do 
Bosque, explicou o secretário 
de Obras, Isamu Oshima.

O investimento é conside-
rável, cerca de R$ 1 milhão 
276 mil, mas o retorno é sig-
nificativo especialmente para 
a segurança da população. 

“As lâmpadas de LED forne-
cem mais claridade e durabi-
lidade, sem falar na economia 
de energia e manutenção, em 
comparação com as luminá-
rias convencionais. Essa é uma 
tendência em que Umuarama 
desponta pelo avançado está-
gio de implantação”, acrescen-
tou o prefeito em exercício, 
Hermes Pimentel.

primeiras atividades a aceitação 
foi total. “Os alunos demonstra-
ram motivação e alegria em inte-
grar a tecnologia ao processo de 
aprendizado”, disse a secretária. 
Na última quinta-feira, 7, o pre-
feito interino Hermes Pimentel e 
a secretária Mauriza receberam 
o professor para a doação de 10 
tablets que serão utilizados nas 
aulas da EJA.

Serão sete tablets para a 
Escola Municipal Souza Naves 
e três para a Escola Papa Pio 
XII, no distrito de Lovat, onde 
funcionam as salas de jovens 
e adultos. “O equipamento vai 
complementar a tecnologia que 
já utilizamos nas escolas, pois 
dentro da pesquisa de douto-
rando do professor os alunos já 
usam seus próprios smartpho-
nes, tablets e computadores e 
também os computadores das 
escolas”, explicou a secretária.

Na entrega, que contou 

com a presença de diretoras, 
coordenadoras, professoras 
e alunos da EJA, o prefeito 
Hermes Pimentel agradeceu a 
peregrinação do professor até 
Umuarama para presentear os 
professores e alunos. “É um 
orgulho ver pessoas de idade 
querendo aprender e o profes-
sor Eduardo vir de tão longe 
trazer essa tecnologia impor-
tante para os alunos. Agradeço 
essa dedicação para ajudar o 
próximo e a toda a equipe, 
que se empenha para edu-
car e levar o ensino a todos. 
Também me considero um 
aluno, pois aprendemos coi-
sas novas todos os dias”, disse.

A secretária Mauriza disse 
que a rede municipal está 
aberta para receber pesquisa-
dores, pois é na pesquisa cien-
tífica que se estabelecem as 
novas perspectivas de ensino e 
aprendizagem. “Estamos muito 

felizes em receber o professor 
Eduardo, mestre e doutorando 
em Educação, e parabenizamos 
educadores e alunos pelo exce-
lente resultado obtido com o 
uso das tecnologias na educa-
ção”, acrescentou.

Eduardo Souza afirmou que 
“a tecnologia não substitui as 
aulas presenciais, nem subs-
titui o professor, mas permite 
ampliar as formas de interação 
entre professores e alunos e traz 
novas ferramentas para o ensino 
e a aprendizagem”. Agradeceu 
ao município por ter acolhido 
o seu projeto e disse que a 
educação pode avançar mais 
rápido com o desenvolvimento 
e a aplicação de novas tecnolo-
gias, se colocando à disposição 
do município para auxiliar nesse 
processo. Os professores foram 
homenageados com uma poesia 
e os alunos receberam um lan-
che ao final do evento.

NO equipamento foi disponibilizada a plataforma Creator4all para que os professores enviassem aulas on-line aos seus alunos
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Advogado foi preso tentando levar
cocaína para cliente preso na cadeia

Equipes do departamento 
Penitenciário (Depen) pren-
deram em flagrante um advo-
gado que tentava passar para 
dentro da Cadeia Pública de 
Umuarama, uma mangueira 
recheada com cocaína. A inten-
ção era a de entregar a droga 
para o cliente que está preso.

A descoberta aconteceu 
ontem (sexta-feira, 8), por 

Teatro Vera Schubert reabre com a magia 
do concurso Miss Universo Paraná 2021

O Teatro Vera Schubert, 
da Fundação Cultural de 
Umuarama, abre suas portas 
na próxima terça-feira (12) 
para um dos eventos mais ele-
gantes da temporada: o con-
curso Miss Universo Paraná, 
que a partir deste ano fica 
a cargo da PróArte Eventos, 
empresa umuaramense que 
desde 1996 organiza o Miss 
Umuarama, uma referência 
no Paraná.

Candidatas de dezenas de 
municípios do Estado vão dis-
putar o título em Umuarama 
e a vencedora segue para o 
Miss Universo Brasil e ao Miss 
Universo, as principais e mais 
desejadas competições de 
beleza do país. “Para tornar a 
noite ainda mais memorável, 
teremos a presença de Raíssa 
Santana, Miss Umuarama, 

volta das 11h quando o advo-
gado passava pelo parlatório 
da carceragem. Ele realizava o 
atendimento a um dos presos, 
quando recebeu voz de prisão.

A ordem foi dada por um 
dos agentes de cadeia no 
momento em que o advogado 
tentava passar a mangueira, 
medindo 7,5 metros con-
tendo 556 gramas de cocaína 

Miss Paraná e Miss Brasil. Ela 
traz sua beleza estonteante 
e sua simpatia contagiante 
para que esta data seja eter-
nizada com muita emoção”, 
relata Nayara Varini, jorna-
lista e diretora de comunica-
ção da PróArt.

Umuarama é mais que 
referência no quesito mulhe-
res espetaculares e já elegeu 
cinco misses Paraná – Elaine 
Lopes (2002), Vivian Noronha 
Cia (2006), Bronie Cordeiro 
Alteiro (2007),  Gabriela 
Cristina Pereira (2010) e 
Raíssa Santana (2016). “As 
candidatas ficarão três dias 
em confinamento (10, 11 e 
12), passando por treina-
mentos, aulas e ensaios, tudo 
comandado pela prepara-
dora física Cristina Ranzani, 
uma expert no assunto. 

Finalmente, às 20h da terça-
-feira será o grande espetá-
culo de beleza”, detalha.

O Miss Universo Paraná 
2021 tem apoio da Prefeitura 
de Umuarama e será aberto 
ao público, mas com capaci-
dade reduzida por conta da 
pandemia. “Por isso, ante-
cipem seus convites, que 
estão sendo vendidos a RS 
50 meia-entrada. O concurso 
também será transmitido ao 
vivo pelo canal da PróArte 
no YouTube e também pelo 
app SoulTV, no UMiss, canal 
oficial  do Miss Universo 
B ra s i l .  A co m pa n h e m  a s 
redes sociais oficiais para 
conhecerem as candidatas 
e torcer por sua favorita! @
missuniversoparana @proar-
teeventos @missuniverso.
brasil”, finaliza Nayara.

Inscrições abertas
para Guarda Mirim

 Atuando desde 1974 
na promoção social e pro-
fissional de adolescentes e 
jovens, a Guarda Mirim de 
Umuarama está com inscri-
ções de pré-cadastro aber-
tas, oferecendo oportuni-
dades para quem tem entre 
14 e 18 anos, que esteja fre-
quentando a escola pública. 
Como o número de candi-
datos costuma ser grande, 
o preenchimento correto do 
formulário é fundamental.

Podem fazer a inscrição 
o adolescente que já com-
pletou 14 anos e aquele 
que ainda não completou 
18 anos. A entidade atende 
a 250 adolescentes, ofere-
cendo um serviço essencial 
para que haja a efetiva per-
manência deles. As ativida-
des na entidade acontecem 
de segunda a sexta, entre 
as 8h e 12h e das 13h30 às 
17h30. A Associação Regional 
de Assistência ao Menor fica 
na avenida Portugal n° 5550 
– Zona IV. O site é guardami-
rimumuarama.org.br e o tele-
fone é (44) 3622-1759.

A PM de Cidade Gaúcha apreendeu duas munições calibre .22 com 
uma criança em uma escola do município na manhã de ontem (8). Os 
policiais foram chamados por uma funcionária da escola. Ela informou 
que a criança de 10 anos havia levado para o colégio as munições 
fogo, que estavam intactas. O Conselho Tutelar foi acionado e fez 
contato com a mãe da criança. A mulher de 35 anos foi questionada 
sobre a existência de arma em sua residência. Ela disse que havia uma 
espingarda, que era do padrasto da criança. A arma, de marca Rossi e 
calibre .22 foi apreendida, bem como um estojo contendo outras 27 
munições do mesmo calibre.

DANILO MARTINS/OBEMDITO

para o preso que ele estava 
atendendo.

O advogado tentou passar 
o material pelo buraco da fia-
ção elétrica, mas sua ação foi 
vista pelos agentes. O advo-
gado, que não teve sua iden-
tidade revelada, foi levado a 
uma cela especial até que a 
droga fosse retirada de dentro 
da mangueira e pesada. Depois 

foi conduzido a um cartório na 
7ª Subdivisão Policial (SDP) 
onde foi ouvido pelo delegado 
de Altônia, Reginaldo Caetano, 
através de videoconferência.

O preso que receberia o 
entorpecente, também foi 
interrogado e responderá 
pelo crime, além de ser sub-
metido a um processo admi-
nistrativo disciplinar.

MAIS DE MEIO QUILO DE 
COCAÍNA ESTAVAM DENTRO DESTA 
MANGUEIRA APREENDIDA PELOS 
AGENTES DO DEPEN ANTES QUE 
FOSSE LEVADA PARA DENTRO DA 
CADEIA

DIVULGAÇÃO
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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 16/17 PRATA COMPLETO R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 72.900,00
ONIX 1.4 LTZ 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 67.900,00
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
SPIN 1.8 LT 16/16 BRANCO COMPLETO R$ 54.900,00
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

 

 

UNIMED NOROESTE DO PARANÁ COOP.  DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ.  M.F.  -  81.710.865/0001-43 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Diretor Presidente da UNIMED Noroeste do Paraná Cooperativa de Trabalho Médico, 
Dr. Ronaldo Borges Pereira, em conformidade ao Art. 23 do Estatuto Social,  convoca os 
médicos cooperados da UNIMED Noroeste do Paraná Cooperativa de Trabalho Médico, 
cujo número nesta data é 232 (duzentos e trinta e dois), para Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada dia dezenove de outubro de dois mil e vinte e um, na sede 
da Unimed Noroeste do Paraná – Cooperativa de Trabalho Médico, sito a Rua Jussara, 
3691 - Centro, nesta cidade, às 17 horas em primeira convocação com a presença de 2/3 
(dois terços) dos cooperados; às 18 horas em segunda convocação com a presença de 
metade mais um dos cooperados e às 19 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) dos 
cooperados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

1) Alterações no Estatuto Social:  
a) Art. 2º § 15; 

2) Comunicação de alteração no Regimento Interno: 
a) Alteração do Artigo 5º - § 12 (aprovado pelo CA 26/10/2020) 
b) Alteração do Artigo 5º - § 14 (aprovado pelo CA 26/10/2020) 
c) Inclusão § 9º - Artigo 8 (aprovado pelo CA 26/10/2020) 
d) Inclusão – Artigo 47 (aprovado pelo CA 26/10/2020) 
e) Alteração do Artigo 13 - § 9º (aprovado pelo CA 27/09/2021) 

3) Eleição de novo Conselheiro Fiscal – vacância no Conselho; 

Umuarama, 07 de outubro de 2021 

_____________________________________ 
Dr. Ronaldo Borges Pereira 

Diretor Presidente 
Unimed Noroeste do Paraná 

Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo
entre os 30 finalistas da Bola de Ouro

Neymar, Messi e Cristiano 
Ronaldo estão entre os 30 
finalistas da Bola de Ouro 
da revista francesa “France 
Football”. A lista foi divulgada 
ontem (sexta-feira, 8), após 
a votação de 180 jornalistas 
internacionais. O troféu será 
entregue em 29 de novembro, 
em cerimônia no Théâtre du 
Chatelet, teatro de Paris. O íta-
lo-brasileiro Jorginho, eleito o 
melhor jogador da temporada 
2020/21 pela Uefa, também 
concorre pelo troféu.

Os finalistas são: Riyad 

Red Bull não está em boa 
forma no GP da Turquia 

Mahrez (Manchester City), 
N’Golo Kanté (Chelsea), Erling 
Haaland (Borussia Dortmund), 
Leonardo Bonucci (Juventus), 
Mason Mount (Chelsea), Harry 
Kane (Tottenham), Gianluigi 
Donnarumma (Milan /PSG), Karim 
Benzema (Real Madrid), Raheem 
Sterling (Manchester City), Nicolò 
Barella (Internazionale), Lionel 
Messi (Barcelona/PSG), Bruno 
Fernandes (Manchester United), 
Pedri (Barcelona), Luka Modric 
(Real Madrid), Giorgio Chiellini 
(Juventus), Kevin De Bruyne 
(Manchester City), Neymar 

(PSG), Rúben Dias (Manchester 
City), Lautaro Martínez (Inter 
de Milão), Simon Kjaer (Milan), 
Robert Lewandowski (Bayern de 
Munique), Jorginho (Chelsea), 
Mohamed Salah (Liverpool), 
César Azpilicueta (Chelsea), 
Romelu Lukaku (Internazionale/
Chelsea), Cristiano Ronaldo 
(Juventus/Manchester United), 
Gerard Moreno (Villarreal), Phil 
Foden (Manchester City), Kylian 
Mbappé (Paris Saint-Germain) e 
Luis Suárez (Atlético de Madrid).

Não houve premiação no ano 
passado devido à pandemia. O 
argentino Lionel Messi é o maior 
ganhador da premiação (seis 

vezes: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 
e 2019), que está em sua 65ª edi-
ção. Até 1995, a premiação da Bola 
de Ouro era apenas para joga-
dores europeus, depois passou 

a considerar atletas de outras 
nacionalidades que também 
atuavam no futebol da Europa. 
A partir de 2007, a revista abriu a 
eleição para qualquer atleta.

MESSI é o recordista com seis premiações nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019

DIVULGAÇÃO

Uma possível mudança de 
motor para Lewis Hamilton man-
teve a Fórmula 1 ocupada durante 
toda a semana. Finalmente, hoje 
chegou a notícia de que Hamilton 
substituirá seu motor de combus-
tão interna (ICE) e receberá uma 
penalidade de grid de dez posi-
ções. O Auto, Motor und Sport, 
fez uma análise da situação.

De acordo com o AMuS, a 
mudança de Hamilton mos-
tra que a Mercedes não quer 
mostrar fraqueza contra Max 
Verstappen e a Red Bull, devido 
à alta tensão no campeo-
nato. Além disso, a Mercedes 

determinou que o quarto motor 
de Bottas, que foi substituído 
como medida de precaução 
durante o fim de semana em 
Sochi, não pode mais ser usado.

De acordo com a análise 
do AMuS, Leclerc pode dificul-
tar as coisas para Verstappen. 
“Leclerc ganhou três décimos 
nas retas sozinho em sua volta 
mais rápida em comparação 
com Hamilton. Nos longruns, 
a Ferrari não tem chance con-
tra a Mercedes, mas com a Red 
Bull com problemas de equi-
líbrio, Leclerc pode enfrentar 
Verstappen”, encerra a análise.
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Os nascidos no dia 9 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Libra – Áries. São 
positivos e otimistas, confiam em si mesmo e acreditam na sorte. Por isso mesmo acabam vencendo 
as dificuldades da vida e alcançando triunfo nos seus empreendimentos. Luta e entusiasmo não lhes 
falta nunca. Seu número principal é o 16, formado de 1, número do Sol e de 6, número de Vênus. A 
soma dá o 7, de Netuno, que torna as pessoas intuitivas e com outros dons para normais, cheias de 
pressentimentos e de habilidades esquisitas, de segredos e reticências.

Horóscopo nascido em 9 de outubro

Quem anda reclamando de paradeira na vida pode deixar 
o mimimi de lado e se preparar, porque a semana vem 
cheia de promessas e de surpresas. Nada vai atrapalhar 
seus planos nesses dias. Vênus anuncia novidades que 
podem fazer seu coraçãozinho disparar. 

Se deixar a imaginação fluir solta nesta semana, só tem 
a ganhar. A vibe alimenta a sua criatividade, exalta seus 
dons e revela que você vai ter vitórias importantes se 
investir em seus talentos. Isso vale para o trabalho e até 
para ganhar um dinheirinho a mais. 

Uma semana que tem tudo para ser inesquecível. Com 
todos os astros vestindo a camisa do seu time, pode 
contar com a sorte, criatividade e simpatia para atingir 
os seus objetivos. Tudo indica que a sua estrela vai bri-
lhar com grana. 

É hora de tirar o atraso, bebê, e aproveitar as boas ener-
gias que estão estimulando os seus interesses profis-
sionais, as suas relações e parcerias. É hora de retomar 
projetos, planos e tocar pra frente tudo o que estava 
paradão nos últimos tempos.

Semana com ótimas promessas para seus ganhos, 
seus contatos, suas alianças e parcerias. Tudo que 
tiver relação com namoro, viagem, estudos e animais 
também vai dar bom. Seu brilho e seu poder de sedu-
ção serão intensos.

Essa semana, você vai agarrar com unhas, dentes e gen-
giva as oportunidades que podem pintar para melhorar 
de vida. É hora de tirar proveito das suas habilidades, 
confiar no seu taco e sentir o gosto gostinho do sucesso. 
Se trabalha com vendas, por conta e mesmo com carteira 
assinada, pode ter surpresas sensacionais.

A semana será repleta de estímulos para os seus ideais 
e aqueles planos que você adiou mil vezes podem final-
mente começar a andar. Vai conseguir destravar pendên-
cias e viver uma semana gloriosa nas coisas materiais. 
Grana no bolso, boas perspectivas na carreira e melho-
rias na saúde estão no combo da semana.

Você terá mais confiança para agir e para promover 
mudanças importantes em sua vida. E como o seu sobre-
nome é trabalho, aproveite para dar uma bela alavancada 
nos seus interesses profissionais e financeiros. No amor 
o tempo pode fechar. Calma, use o bom-senso e delica-
deza para não dar ruim. 

Os astros deixam a sua intuição pisciana ainda mais pode-
rosa. Talvez você tenha que lidar com assuntos comple-
xos. Fará uma verdadeira sessão de descarrego e terá força 
física e mental para vencer essas energias, favorecendo até 
a saúde, com chance de você se livrar de incômodo antigo.

Horóscopo da semana de 9 a 15 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

Você não vai fazer papel de trouxa, pois a sua intuição, o 
seu sexto sentido ainda mais alto que o preço da gasolina. 
Pode se dar bem no trabalho, nos estudos, em seus contatos 
pessoais e também nas atividades que planeja fazer. A saúde 
pode precisar de um pouco mais de atenção.

Horóscopo nascido em 10 de outubro

Palavras cruzadas

Solução anterior

Os nascidos a 10 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Escorpião. São vaidosos, 
ambiciosos e atrativos. São apaixonados e também geram paixões profundas. Vivem envolvidos com o 
amor e também com os conflitos que dele provém. Seu número principal é o 17, número que conduz a 
influência do Sol, 1 e de 7, de Netuno. São duas energias antagônicas. Juntos formam o 8 de Saturno, 
que sugere riqueza material e bens de herança, boa saúde, resistência física e vida longa. Neste caso 
revela problemas de família e riscos para sua segurança física.

Nesta semana não vai faltar energia, talento e iniciativa 
para você se destacar no trabalho, curtir um período cheio 
de vitalidade e melhorar seus ganhos. Também vai se 
entrosar numa boa com as pessoas queridas. 

Semana positiva para contatos com pessoas e assuntos 
diferentes e distantes que podem abrir seus caminhos 
ou inspirar mudanças importantes na sua vida. Estudos, 
provas e concursos também recebem mais. Lance com 
um crush que já admira tem grandes chances de decolar. 

Horóscopo nascido em 11 de outubro
Os nascidos a 11 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Sagitário. São originais e 
criativos, espertos, comunicativos e populares. Possuem inteligência acima da média. Eles poderão 
aprender tudo o que quiserem aprender, com facilidade. Seu número principal é o 18, formado de 1, 
do Sol e 8, de Saturno. A soma dos dois é 9, de Marte, que gera violência, agressividade e imposição, 
com autoritarismo e coloca ordem nas coisas, à força. O 9, é coragem, otimismo e confiança em si.

Rapper de Cascavel lança álbum inspirado em parque de diversões
Cascavel - O músico Leo Vaz se ins-

pira nas coisas boas da vida para fazer 
sua música e até dezembro o Rapper 
lançará o seu primeiro álbum solo 
em Cascavel. Intitulado Adrenalina, 
o disco com sete músicas, mostra o 
trabalho solo do cantor que está há 
sete anos na estrada. 

As músicas são interligadas e o 
álbum é inspirado num parque de 
diversões. “Comecei a pensar que pre-
cisava mostrar a minha cara na música 
do meu jeito, foi então que comecei a 
trabalhar no meu álbum solo”. 

O estilo musical escolhido por Leo 
Vaz é o rap que apesar de ser mais 
difundido nos estados de São Paulo 
e Rio de Janeiro já têm adeptos na 
região oeste com eventos e batalhas 
de rappers. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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PUBERDADE

MOTOCICLETA
LOGINCAME

SOROOMAGRA
PITACOOTN

VEDAETGOLA

TAPRECIS
RODEIOSOHO
QUELONIOSN
IMETNTE
MAGNETISMO

VIXITRETEM
CIACIENA

SOMPAGANINI

ADIADATONA

A cidade  
do Museu

Botero

Antigo
projeto de 
integração 
americana

Os discur-
sos do po-
lítico ines-
crupuloso

A via de
aplicação
do enema

Intromis-
são em
assunto
alheio

Extinto
fator de
correção

monetária
(?)-pago, 
o celular

sem conta
mensal

Impulso
doentio de

fazer
compras

Letra que
recebe 
o til, no

espanhol

Tecido de
faixas pro-
mocionais

Guarda na
memória

Serviço 
de inteli-
gência 

dos EUA

Sufixo de 
"quinzena"

Niccolò 
(?), vir-
tuose do
violino 

À (?):
sobre a

linha
d'água

O Papa, na hierarquia
da Igreja Católica

Veículo 
de ralis 

Identifica o
internauta

A amada de Peri em
"O Guarani" (Lit.)

Animal caçado por 
seu chifre

Cantor
jamaicano
de reggae
que mor-

reu assas-
sinado em

1987 

Eixo girató-
rio (Mec.)
Epígrafe
(p. ext.)

Tipo de
artrite
Açude

cearense 

Livro sa-
grado do

Hinduísmo
Competi-
ção de

vaqueiros

Farsa
satírica

medieval 

Prefixo de 
"cisalpino"

A rulê é
alta, dupla
e revirada

Caridoso
Poema de
tom me-
lancólico

Bairro
boêmio de
Londres
Mexerico

Escola su-
perior do
Exército

Cágado,
jabuti e

tartaruga

Capacidade
de seduzir 

(fig.)

Eufemismo
romano ao
anunciar a
morte de
alguém

"O (?) e o
Mundo",

filme

Prótese que evita
obstrução
na artéria
coronária

Programa
de produ-
ção gráfica
Lavatório

Fenômeno acústico
medido em decibéis

Transferida para 
outra data 

Complexo como o de
Camaçari, na Bahia

A fase 
de atrofia
do timo

4/came. 5/login — sotie — stent — vixit. 6/omagra. 9/oneomania.
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P T P
P RE T O V E L H O
E M O L U M E N T O
S I M BO L O S O C

E S S A C R A S S A
B O S S Ã M A I S

A A C O L A R I
J E C A S J A P ÃO

U C A U M E R O
P R O N U B O S L S

I N T I M A T I V O
DI C A A I A T O LA

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

S T O N E S A D
M ÃO R O M A A RO

(?) Antônio
Gonzaga,

poeta
árcade

Iguaria
servida 
após os

parabéns

(?)-valia,
processo
teorizado
por Marx

Emite sons
melodio-
sos com

a voz

Molusco
dotado de
ventosas

Crustáceo
decápode
tropical

Osso do
braço
(Anat.)

Que abala
(alicerces
de cons-
trução)

Incisos 
de uma

exposição
escrita

Título de
líder

religioso
iraniano

(?) humor,
a marca

do embur-
rado

Impugnar 
(embargo)

(?) de Sá,
colo-

nizador
português

Terminal
de Autoa-
tendimento

(sigla)

Tempero
do acarajé
"quente"

Oliver (?),
cineasta
de "White

Lies"

Triste, em
inglês

Centro do
império

dos
césares

Item
estético 
da roda
do carro

Estrado
fúnebre

Letras que
designam 
o elemento

químico

Entidade
que possui

CNPJ

Lucro even-
tual, além
do rendi-

mento fixo

Divin-
dade da

Umbanda

Proposições de um
raciocínio

lógico

"A (?) faz 
o ladrão"

(dito)

Cidade da
Bolívia

com cerca
de 4.000m
de altitude

Deu origem à ilha de
Hunga Tonga-Hunga

Ha'apai no Sul do
Pacífico, em 2015

Reação diante do
desconhecido

Crime contra o poder
soberano da nação

Ocidental
(abrev.)

Anseio do
enfermo

Grosseira
(fig.)

Adorno de
pescoço

O país dos
samurais
Monólito
rapanui

Caipiras
(bras.)

Hugo (?),
grife

alemã de
roupas e
perfumes

Casamen-
teiros
(poét.)

Sugestão
de caráter

prático

Enérgico;
autoritário

Parte do
corpo com
27 ossos
(Anat.)

3/sad — uca. 4/essa — moai. 8/prônubos. 9/solapador.

Na faculdade, Leo, que está no 
penúltimo ano de Direito, e os amigos 
criaram um grupo de música Rap, a 
Família Matilha. Com a banda abriram 
shows para vários grupos bem famosos 
no mundo do Rap como o Criolo, Cacife 
Clandestino e Costa Gold.

Hoje Leo trabalha com uma grande 
parceria e produção do Estúdio Insight 
Lab que fortalece ainda mais o trabalho 
dele no meio musical. 

Em seis meses uma das músicas 
de Leo já teve mais de oito mil visua-
lizações no youtube e muitas mais em 
outras plataformas de música. 

A HISTÓRIA DO JOVEM  
Nascido em Cascavel, Leo Vaz LV 

cresceu sob a influência dos pais 
e ouviam Tim Maia e muito rock 

nacional. Desde criança ele gostava 
de música e em 2014 quando entrou 
para a faculdade de Direito e se viu 
entre dois mundos quando conheceu 
um professor de música. Foi assim 
que decidiu ir em busca de seu maior 
sonho: viver da música. 

Apesar de serem dois mundos dife-
rentes, Léo afirma que a música e o 
Direito se complementam. “Acredito 
que um até soma com o outro, no 
Direito a gente aprende mais o que é 
necessário para se viver em sociedade 
e a música é uma válvula de escape 
que acabou se tornando um hobby e 
está se tornando cada vez mais pro-
fissional” afirma. 

Com a Família Matilha, Leo foi para 
o Rio de Janeiro em busca do sonho 
e lá viveu intensamente com os seis 

integrantes da família durante todo o 
ano  de 2017 e retornando à Cascavel 
começou a trabalhar solo. 

BATALHA DE RAPPERS 
Neste sábado (09) será realizada 

uma batalha de rappers da qual Leo 
participa. O evento será a partir das 
17h na Chácara Casagrande que fica 
na Rua Rio da Paz, 2.483 no Jardim 
Universitário, em Cascavel. Quem qui-
ser participar da batalha de rappers 
pode se inscrever pelo telefone (45) 
98431-8138 com Jonas.  

Para acessar a 
página do cantor no 
youtube basta posi-
cionar o leitor de QR 
Code do seu celular 
na imagem. 

Sonhou com um animal? Descubra o que significa!
Sonhou com algum animal e isso 

não sai da cabeça? Os sonhos funcio-
nam como mensagem do inconsciente 
para nos alertar sobre alguma coisa que 
precisa de mais atenção na nossa vida. 
Confira os significados de sonhos com 
animais e saiba quais números podem 
trazer sorte para você!

Abelha - Indica sorte. Levar uma 
picada de abelha: falsos amigos inve-
jam você. Ver: lucros. Se quem sonha 
que leva uma picada for mulher: gravi-
dez. Palpites: 02, 04, 11, 13, 16, 20.  

Águia - Ver: sente vontade de viver 
mais livremente. Voando: esperanças 
realizadas. Parada: tenha cuidado ao 

tomar decisões. Palpites: 03, 06, 08, 
30, 33, 36.  

Aranha - Seu sucesso dependerá do 
seu esforço, mas tenha cuidado na con-
vivência com mulheres. Palpites: 01, 07, 
25, 33, 52, 70.  

Barata - Matar: cuidado com gente 
falsa por perto. Ver: dificuldades em 
viagem. Palpites: 07, 16, 43, 61, 70, 89.  

Borboleta - Símbolo da transfor-
mação, indica, principalmente para as 
mulheres, que tempos de felicidade se 
aproximam e possibilidade de encon-
trar sua alma gêmea. Palpites: 01, 09, 
13, 45, 72, 81.  

Cachorro - Quem sonha com esse 
animal deve redobrar a atenção com as 
coisas do lar, do trabalho e do amor. Se o 
cachorro tem uma atitude amistosa com 
você, espere alegrias. Se estiver atrás de 
você: discussões. Levar uma mordida: 
traição. Palpites: 01, 09, 18, 20, 45, 72.  

Camelo - Indica prosperidade ou 
que deve tomar cuidado para não 
confundir perseverança com teimosia. 
Correndo: retorno de pessoa indesejá-
vel. Parado: alegrias no amor. Palpites: 
04, 13, 22, 33, 37, 40.  

Elefante - Viverá tempos de fartura 
e sorte. É sinal ainda de inteligência e 
prudência. Se ele encostar a tromba 

em você: tem o afeto de alguém impor-
tante. Se quem sonha for mulher: será 
amada por homem rico e afetuoso. 
Palpites: 05, 14, 23, 32, 41, 48.  

Galinha - Indica fertilidade, prospe-
ridade e alegrias. Ganhar: cuide melhor 
de suas amizades. Botando ovos: terá 
lucros. Branca: viverá aventura. Preta: 
poderá passar por aborrecimentos. 
Comprar: lucro nos negócios. Vender: 
evite gastar dinheiro à toa. Palpites: 07, 
25, 49, 52, 61, 70.  

Papagaio - Uma revelação grave 
que deverá mudar sua vida será feita. 
Palpites: 03, 05, 07, 30, 35, 36.  

Fonte: João Bidu
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“É um erro vulgar confundir o desejar 
com o querer. O desejo mede os obstá-

culos; a vontade vence-os”.
Alexandre Herculano

VAGAS
A Educação Infantil do Sesc Umuara-
ma abre vagas para  educação infantil 
no Sesc  que tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de 
3 a 5 anos.  Em um ambiente de afeto 
e confiança, pensado especialmente 
para as crianças, elas adquirem segu-
rança em suas capacidades expressivas 
e vivenciam inúmeras oportunidades 
para o desenvolvimento da sua cria-
tividade e do prazer de aprender pelo 
brincar. Nossa proposta pedagógica 
segue quatro princípios norteadores: 
Valorização do ser criança; A constru-

ção da autonomia intelectual; O apren-
der ludicamente; A vivência do tempo 

escolar em ambiente de infância.  

 ****

Na Educação Infantil do Sesc Paraná, os 
ambientes educativos convidam a crian-
ça a construir o seu lugar na infância. O 
Sesc Paraná disponibiliza o Programa de 
Bolsas Gratuitas, que consiste na oferta 
de bolsas educacionais para pessoas de 
baixa renda. Para participar, a criança 
deve atender ao seguinte perfil: Ser 

dependente de trabalhador do comércio 
e Ter renda familiar bruta de até 3 (três) 
salários mínimos, piso nacional. Telefone 
(44) 3623-8050. Período de Inscrições: 

11 à 29 outubro de 2021.

BRINQUEDOS
A campanha “Paraná Piá” visa angariar 

brinquedos novos e roupas infantis novas 
ou usadas, em bom estado. São dois pon-
tos de coletas: na Agência do Trabalha-

dor (avenida Rio Branco) e na sede do 6º 
Subgrupamento de Bombeiros (avenida 
Presidente Castelo Branco). As coletas 
serão realizadas até o próximo dia 11.

HORÁRIOS ESPECIAIS 
O presidente da Aciu, Orlando Santos, 

está otimista em relação ao desempenho 
do comércio de Umuarama neste Dia das 
Crianças. “A expectativa para o Dia  das 
Crianças é muito boa. Temos expectativa 

de  melhora substancial de vendas em 
relação ao ano passado, seguindo uma 

tendência do Paraná e de outros Estados. 
Em Umuarama, os horários especiais são 

excelentes oportunidades para os consumi-
dores aproveitarem ao máximo as promo-
ções e condições facilitadas de pagamento. 
No sábado (9), as lojas atenderão até 17h e, 

na segunda (11), até 22h”, destaca.

MISS UNIVERSO PARANÁ 2021  EM UMUARAMA!
Candidatas de diversos municípios do Estado disputaram o tão 
renomado concurso Miss Universo Paraná, que destina-se ao 

maior concurso do País e do mundo, o Miss Universo Brasil e ao 
Miss Universo. O concurso terá sua primeira edição realizado pela 
PróArte Eventos, empresa organizadora desde 1996 do concurso 
Miss Umuarama, que é referência aqui no Paraná e já elegeu no 
total 5 misses Paraná e 1 Miss Brasil - Raissa Santana ( na foto), 
que estará abrilhantando o nosso evento com sua beleza e simpa-
tia. Serão no total 3 dias de confinamento, 10, 11 e com a final no 
dia 12 de outubro às 20h no Teatro Vera Schubert de Umuara-
ma. A PróArte ficou dois anos sem realizar eventos por conta 

da pandemia e a Jornalista e Diretora de Comunicação da 
empresa, Nayara Varini, diz que podemos esperar um grande 
show de beleza com muita emoção! O Miss Universo Paraná 

2021 será aberto ao público, mas com capacidade reduzida por 
conta da pandemia. Por isso antecipem seus convites que estão 
sendo vendidos nos valores de RS 50,00 meia entrada. O con-
curso também será transmitido ao vivo pelo canal da PróArte 

no YouTube e também pelo app SoulTV, no UMiss, canal oficial 
do Miss Universo Brasil. Acompanhem as redes sociais oficiais 

para conhecerem as candidatas e torcer por sua favorita! 
@missuniversoparana @proarteeventos @missuniverso.brasil

*** A nova diretoria do Conselho Comunitário de Segurança tomou posse encabeçada pelo advogado Ar-
lindo Vieira (diretor jurídico da Aciu). A posse da nova diretoria do Conselho Comunitário de Segurança 

(Conseg) foi na quinta (7) na  Casa dos Conselhos de Umuarama. 

DIVULGAÇÃO
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