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Saúde de Umuarama já imunizou
mais de 95% da população adulta

PARANÁ JÁ VACINOU MAIS DE 99% DA POPULAÇÃO COM A D1

O Vacinômetro da Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama registrou ontem que 83.461 pessoas acima de 18 anos já receberam 
pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Somando as 2.607 pessoas que receberam a dose única, já são 86.068 vacinados. 
Os cálculos da Secretaria apontaram que a população adulta imunizada na cidade, apenas com a primeira dose é de exatamente 
95.19%, levando em consideração que o público adulto apto a ser vacinado no município gira em torno de 87 mil pessoas. l 9

MPPR e APMP
promovem

manifestação
contra PEC 5/2021

l 2

PRF registra
diminuição

de acidentes
no feriadão

l 7

Embaixador 
da Espanha

Darci Piana
apresenta

os potenciais
do Paraná 

l 4

Natal com restrições
Com a situação epidemiológica em ‘bandeira verde’ 

desde o final de julho e o avanço da vacinação contra 
o coronavírus, a Secretaria de Saúde e o Centro de 

Operações de Enfrentamento à Covid-19 não se colocaram 
contra a realização de festividades do Natal 2021, em 

Umuarama. O parecer de recomendação foi emitido após 
criteriosa análise dos dados que permitem o diagnóstico 

preciso da situação da pandemia na cidade. l 6
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Convênio visa
o incentivo

da agricultura
familiar

l 8

O Paraná terá um 
escritório fixo para 
a captação de 
investimentos e 
negócios internacionais 
em Dubai, nos Emirados 
Árabes Unidos. A 
decisão foi formalizada 
ontem pelo governador 
Ratinho Junior e o 
presidente da Fiep, 
Carlos Valter. l 5

Paraná Paraná 
em Dubaiem Dubai

GOVERNO DO PARANÁ
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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

11/9 a 11/10 0,5000 0,3012 0,0000
12/9 a 12/10 0,5000 0,3012 0,0000
13/9 a 13/10 0,5000 0,3012 0,0000
14/9 a 14/10 0,5000 0,3012 0,0000
15/9 a 15/10 0,5000 0,3012 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,06% 29,63 
Vale ON -2,96% 79,20 
ItauUnibanco PN +0,12% 24,26 
B3 S/A ON +5,94% 12,85 
Banco Pan ON +9,68% 15,86 
Inter Banco PN +8,71% 16,47

IBOVESPA: +1,14% 113.455 pontos

Iene 113,51
Libra est. 0,73
Euro 0,86
Peso arg. 99,13

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,5% 5,5080 5,5090 +1,2%

PTAX  (BC) +0,6% 5,5464 5,5471 +2,0%

PARALELO -0,3% 5,3900 5,7900 +1,2%

TURISMO -0,3% 5,3900 5,7700 +1,2%

EURO +0,5% 6,4150 6,4180 +1,9%

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 13/10

Iene R$ 0,0489
Libra est. R$ 7,57
Peso arg. R$ 0,056
R$1: 1.243,78 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 13/10 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 1.195,25 -3,00 -7,0%
FARELO out/21 313,40 0,50 -8,2%
MILHO dez/21 512,25 -10,25 -0,2%
TRIGO dez/21 718,75 -15,25 4,6%

SOJA 158,90 -0,3% 0,9% 158,00
MILHO 84,29 -0,2% -0,5% 84,00
TRIGO 88,30 -0,3% 0,8% 91,00
BOI GORDO 290,50 -0,1% -4,8% 290,00
SUINO 6,54 1,1% 12,8% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 13/10 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 13/10 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 13/10 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 164,00 -1,2% -0,6%
SOJA Paranaguá 168,00 -2,3% -1,8%
MILHO Cascavel 94,00 1,1% 0,0%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba
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Crescente
13/10- 00h27

Minguante
28/10 -17h06

Nova
4/11 - 18h15

Cheia
20/10 -11h57

Chuva

PREVISÃO DO TEMPO

12 GERAL  Quinta-feira 14 de outubro de 2021 @oparana hojenews

Loterias
Megasena

01 04 05 08 10 11 12 14 
16 17 18 19 21 22 25

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 14/10/2021 concurso: 2418Megasena

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: 517
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

07 00 06 04 07 01 04 

Super Sete concurso: 156C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2223

03 12 20 31 33 37 46 47 48 53 
61 62 64 74 75 78 89 90 92 00 

Lotomania

42.131
39.559
54.654
31.825
09.071

12 18 33 45 49 50 74
RORAIMA/RR

08 10 19 47 73

JANEIRO

10 11 21 22 27 29 30 

concurso: 5680

02 11 19 27 57 60

Chuva

CRESCENTE
13/10 - 00h27

CHEIA
20/10 - 11h57

MINGUANTE
28/10 - 17h06

NOVA
04/11- 18h15

Paranaguá
max 24
min 20

max 27
min 20

Cascavel
max 26
min 18

Foz do Iguaçu
max 27
min 22

max 23
min 19

Curitiba
max 23
min 15

FASES 
DA LUA

Sexta 15/10/2021

Muitas nuvens
Sábado 16/10/2021

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Lotofácil concurso: 2346

Secretário diz que não é hora
de suspender uso da máscara
e anuncia revacinação

Apesar do mundo ainda 
não ter saído da pandemia de 
covid-19, estudiosos já cogi-
tam a possibilidade de uma 
nova pandemia. Desta vez, 
o vilão é o vírus Nipah que 
pertence à família Paramyxo-
viridae e é responsável pela 
doença de Nipah. O patógeno 
pode ser transmitido por meio 
do contato direto com fluidos 
ou excrementos de morcegos 
infectados, ou através do con-
tato pessoa-pessoa.

Vírus Nipah pode causar próxima pandemia

Curitiba - Mesmo com a 
redução da taxa de transmis-
são, casos e de mortes por 
covid-19 no Paraná, as medi-
das de prevenção, como uso 
de máscara, ainda devem 
continuar. A afirmação foi feita 
pelo Secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto, em entre-
vista à CBN Curitiba na manhã 
da última terça-feira (12), na 
qual ele falou sobre a situa-
ção atual da pandemia no 

Paraná. “Os números estão 
melhorando. Os óbitos e casos 
estão caindo. [...] Tudo isso 
tem relação total com a vaci-
nação, pois 99,26% dos para-
naenses acima de 18 anos já 
receberam uma dose e quase 
67% tomaram a segunda dose 
ou dose única”, disse o secre-
tário na entrevista. Segundo 
ele, a previsão é que com 80% 
dos paranaenses imunizados 
com duas doses, a estratégia 

contra o coronavírus será for-
talecida. Beto Preto disse que é 
totalmente contra a suspensão 
do uso da máscara no Paraná. 
“Neste momento muitos tem 
falado na suspensão do uso da 
máscara. Eu sou contra isso, a 
máscara é o filtro e nos ajudou 
a chegar a até aqui. Se não fos-
sem a máscara e a vacinação, 
não seriam 39 mil óbitos no 
Paraná, seriam entre 150 mil 
e 200 mil óbitos”, afirmou ele. 

O secretário enfatizou que 
o espírito de união e coleti-
vidade trouxe o Paraná até o 
momento de estabilidade da 
pandemia: “Parece que aca-
bou, mas pandemia não aca-
bou. Neste momento, temos 
700 paranaenses internados 
em UTIs com Covid”.

Ele também ressaltou que 
o Ministério da Saúde já anun-
ciou a revacinação anticovid 
em 2022, por enquanto com 

duas doses para acima de 60 
anos, e até essa idade uma 
dose de reforço. “Essa discus-
são está acontecendo. Vamos 
cumprir, como sempre, o PNI 
(Plano Nacional de Imuniza-
ção). Lembrando quem vacina 
são os municípios. O governo 
do Paraná entra com a logís-
tica”. (CBN / Bem Paraná) 

Essa doença foi identificada 
pela primeira vez em 1999 na 
Malásia, mas já foi verificada 
em outros países como Singa-
pura, Índia e Bangladesh, e leva 
ao aparecimento de sintomas 
semelhantes aos de uma gripe. 
Os sinais da condição podem 
evoluir rapidamente e resultar 
em complicações neurológicas 
graves que podem colocar a 
vida da pessoa em risco.

A mortalidade da infec-
ção é de 50%: pesquisadores 

acreditam que, se o vírus evoluir 
para uma forma mais transmis-
sível, pode ser responsável por 
causar a próxima pandemia.

Em alguns casos, a infecção 
pelo vírus Nipah pode ser assin-
tomática ou levar ao apareci-
mento de sintomas leves seme-
lhantes aos de uma gripe e que 
desaparecem após 3 a 14 dias.

No caso das infecções em 
que há aparecimento de sinto-
mas, estes surgem entre 10 a 
21 dias depois do contato com 

o vírus, sendo os principais: dor 
muscular, encefalite, que é a 
inflamação do cérebro; deso-
rientação, náuseas, febre, dor 
de cabeça e diminuição das fun-
ções mentais, que pode evoluir 
para o coma em 24 a 48 horas.

Os sintomas de infecção 
pelo vírus Nipah podem evoluir 
rapidamente, resultando em 
complicações que podem colo-
car a vida da pessoa em risco, 
como convulsões, transtornos 
da personalidade, insuficiência 

respiratória ou encefalite mor-
tal, que acontece como conse-
quência da inflamação crônica 
do cérebro e das lesões causa-
das pelo vírus.

O diagnóstico da infecção 
pelo vírus Nipah deve ser feito 
pelo infectologista ou clínico 
geral a partir da avaliação 
inicial dos sinais e sintomas 
apresentados. Até o momento, 
não existe tratamento especí-
fico para a infecção pelo vírus 
Nipah. Alguns estudos in vitro 

GERALDO BUBNIAK/AEN

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Indicação política
Com as mudanças, o corregedor nacional junto ao CNMP, por exemplo, 
passaria a ser uma pessoa indicada pela Câmara dos Deputados e pelo 
Senado Federal, não mais um representante eleito pelos conselheiros 
dentre os seus pares que integram o Ministério Público, como ocorre 
hoje. “Caso a proposta seja aprovada da forma como se encontra, o 

Ministério Público brasileiro sofrerá enorme retrocesso em relação ao 
seu atual status constitucional que causará prejuízos graves ao estado 

democrático de direito e ao intimorato trabalho realizado por seus 
integrantes na defesa dos direitos da população”, afirma o procurador-

-geral de Justiça, Gilberto Giacoia, que presidiu a manifestação.

MPPR e APMP se manifestam
contra PEC que muda o CNMP

O Ministério Público do 
Paraná (MPPR) e a Associação 
Paranaense do Ministério 
Público (APMP) promoveram 
ontem (quarta-feira, 13) mobili-
zação conjunta contra a aprova-
ção da PEC 5/2021, em trâmite 
no Congresso Nacional, que 
propõe mudanças na compo-
sição do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP) que 
podem prejudicar a livre atua-
ção da instituição em prol da 
sociedade. O ato público foi 
realizado no auditório do edifí-
cio-sede do MPPR, em Curitiba, 
com transmissão e participação 
on-line dos agentes ministeriais 
em todo o estado. Iniciativas 
similares estão sendo realizadas 

O ato público foi realizado no auditório do edifício-sede do MPPR, em Curitiba, com transmissão e participação on-line dos agentes minis-
teriais em todo o estado

DIVULGAÇÃO

pelos Ministérios Públicos 
Estaduais em todo o país, bem 
como pela Procuradoria-Geral 
da República.

Em linhas gerais, a PEC 
5/2021 pretende mudar a forma 
como são providos os cargos 
de conselheiros do CNMP, enti-
dade que tem a atribuição de 

fiscalizar os MPs e seus inte-
grantes, avaliando questões de 
ordem administrativa, finan-
ceira e disciplinar. As alterações 
propostas prejudicam direta-
mente a autonomia e indepen-
dência funcional do Ministério 
Público, que são garantidas pela 
Constituição Federal.
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Comissão aprova
proposta da Política
de Segurança e Defesa

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 (quarta-feira, 
13) pelos parlamentares mem-
bros da Comissão de Direitos 
Humanos e da Cidadania da 
Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep).

A  p r o p o s t a  r e c e b e u 
parecer favorável do rela-
tor, deputado Anibelli Neto 
(MDB) e agora o texto segue 
o que determina a Lei Federal 
13.675/2018, que estabeleceu 
como diretrizes e objetivos os 
princípios do Sistema Único 
de Segurança Pública para 
elaboração de uma política 
estadual por cada estado.

O objetivo da Política 
Estadual de Segurança é “con-
tribuir para a redução da cri-
minalidade e da violência, 
atuando na salvaguarda da 
vida, do meio ambiente e do 
patrimônio, fortalecendo os 
vínculos estabelecidos com 
a sociedade, promovendo os 
direitos fundamentais do cida-
dão”. De acordo com o relator 
do projeto, a medida é neces-
sária por imposição da legis-
lação federal. “Trata-se de 
um avanço nos mecanismos 
de defesa social. A proposta 
integra órgãos públicos com a 

Projeto da Compra Veicular
Informada passa pela Alep

A Alep aprovou ontem (13), 
o projeto de lei 459/2019, da 
Compra Veicular Informada, 
de autoria dos deputados 
Homero Marchese e Soldado 
Fruet, ambos do PROS. O 
projeto, que segue para san-
ção do governador, garante 
mais transparência à popu-
lação na hora de comprar e 
vender um carro.

Com a lei sendo aplicada 
será possível consultar no site 
do Detran uma série de infor-
mações: quilometragem na 
data da última transferência; 
registro de furto ou roubo; 
registro de sinistro, como 
acidente e incêndio, quando 
comunicado por autoridade 

sociedade”, disse Anibelli Neto.

MODERNIZAÇÃO
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 instituições 
de segurança pública, estimu-
lando e ampliando as ações 
de prevenção, controle e fis-
calização para a repressão à 
violência e à criminalidade, 
notadamente contas os crimes 
violentos 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.

Após o parecer favorável 
do deputado Evandro Araújo 
(PSC) ao projeto 831/2019, 
de autoria dos deputados 
Requião Filho (MDB) e Do 
Carmo (PSL), a proposta foi 
aprovada. A medida prevê 
a proibição de nomeação 
para cargos públicos nos três 
poderes do Estado de pessoas 
que tenham sido condenadas 
pela Lei nº 7.716/1989. A Lei 
é conhecida como de Lei do 
Racismo. A proposição tam-
bém veta a nomeação para 
quem tenha sido condenado 
por Injúria Racial (artigo 140, 
§ 3º do Código Penal).

Também participaram da 
reunião os deputados Tadeu 
Veneri (PT), presidente da 
Comissão, Boca Aberta Junior 
(PROS) e Goura (PDT).

administrativa ou judicial, 
indicando, quando possível, 
o detalhamento do dano cau-
sado; adulteração e clonagem; 
bloqueio por decisão admi-
nistrativa ou judicial, com a 
indicação do tipo de vedação, 
como proibição de alienação 
ou circulação, entre outras.

A lei garante maior segu-
rança e transparência para 
todo mercado de carros usa-
dos, dificultando muito a prá-
tica de fraudes e adulterações. 
O cidadão quando compra 
um veículo usado tem dúvi-
das em relação à procedên-
cia e a real quilometragem do 
veículo. A imprensa inclusive 
tem noticiado com frequência 

a existência de quadrilhas 
especializadas em fraudar os 
hodômetros dos veículos.

“A lei é positiva para todos. 
Com ela, revendedoras, lei-
loeiros e o consumidor final 
irão negociar a partir de infor-
mações mais precisas e segu-
ras. O poder público irá atuar 
propiciando um ambiente de 
negócios mais confiável”, disse 
Marchese. “O objetivo é garan-
tir 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”, reforçou 
Soldado Fruet.

O texto recebeu parecer favorável depois da análise dos deputados que integram a comissão 
e agora segue diretrizes do Sistema Único de Segurança Pública

ORLANDO KISSNER/ARQUIVO ALEP

“Loteria da vacina”
O presidente Jair 
Bolsonaro disse em 
entrevista à Rádio 
Jovem Pan que decidiu 
não se vacinar contra a 
covid-19. Ele pode tomar 
o imunizante desde abril 
deste ano. Em diversas 
vezes, afirmou que 
tomaria a vacina contra 
a doença, que ceifou a 
vida de mais de 600 mil 
de pessoas no Brasil, 
assim que o último 
brasileiro tomasse. “Eu 
decidi não tomar mais a 
vacina. Eu estou vendo 
novos estudos, a minha 
imunização está lá em cima, para que vou tomar a vacina? Seria 
a mesma coisa que você jogar R$ 10 na loteria para ganhar R$ 
2. Não tem cabimento isso”. O presidente justificou citando a 
liberdade. “Para mim, a liberdade acima de tudo. Se o cidadão 
não quer tomar a vacina, é um direito dele e ponto final”.

Indiciamento
O relator da CPI da Covid, 
senador Renan Calheiros 
(MDB-AL), estuda pedir 
à Procuradoria-Geral 
da República (PGR) o 
indiciamento do líder 
do governo na Câmara, 
Ricardo Barros (PP-PR), por 
corrupção ativa, passiva e 
tentativa de obstrução às 
investigações. Barros foi 
acusado de ter beneficiado 
a Precisa Medicamentos 
nas negociações para a 
obtenção da Covaxin. É de 
Barros uma emenda MP que 
flexibilizou as regras para a 
importação do imunizante 
indiano. O deputado federal 
Luis Miranda afirmou 
que o próprio presidente 
Bolsonaro associou Barros 
ao esquema de corrupção no 
Ministério da Saúde.

Pátria armada
Diante de um público engajado em pautas de interesse do 
agronegócio, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender na 
manhã de ontem (13), o armamento da população brasileira. 
“Em nosso governo, não pude alterar lei como queria, mas 
alteramos decretos e portarias de modo que arma de fogo 
passou a ser realidade entre nós”, declarou. Na terça (12), o 
arcebispo de Aparecida (SP), Dom Orlando Brandes, afirmou 
durante missa em louvor à Padroeira do Brasil, Nossa Senhora 
Aparecida, que “pátria amada não pode ser pátria armada”.

Desistiram do Queiroga
A CPI da Covid no Senado desistiu de ouvir o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga. “Não vai contribuir muito. Palco 
para bolsonarista”, disse o presidente da CPI, senador Omar 
Aziz (PSD-AM). O ministro seria ouvido pela terceira vez. 
Os senadores pretendiam obter de Queiroga informações 
relacionadas ao calendário de vacinação contra covid em 2022. 
Algo que foi respondido pelo ministro na semana passada. O 
Ministro seria ouvido na próxima segunda-feira. No lugar dele, 
será convocado o médico Carlos Carvalho, que coordenou um 
estudo contra o uso do chamado “kit covid”.

Propinoduto
A tese da CPI é que o 
líder do Governo na 
Câmara, Ricardo Barros 
operacionalizou um 
propinoduto no governo 
federal, mesmo após ter 
deixado o Ministério da 
Saúde, ainda no governo de 
Michel Temer. Os desvios, 
para o relator da CPI, 
ocorreram por meio de 
contratos da Global Saúde, 
da Precisa Medicamentos 
(estas empresas de Francisco 
Maximiano) e da empresa de 
logística VTCLog. Na terça-
feira (12), Barros provocou 
Renan Calheiros. Em 
entrevista ao site Congresso 
em Foco, Barros disse que 
o parecer do senador seria 
arquivado pelo procurador-
geral da República, Augusto 
Aras, por falta de provas.

DIVULGAÇÃO
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Piana apresenta os
potenciais do PR ao
embaixador da Espanha

O governador em exercício 
Darci Piana recebeu ontem (13), 
no Palácio Iguaçu, em Curitiba, 
a visita oficial do embaixador 
da Espanha no Brasil, Fernando 
Garcia Casas, e apresentou as 
principais áreas de investimen-
tos e os potenciais de negócios 
do Estado. Na reunião, Piana 
reforçou a intenção de manter 
cooperação acadêmica entre 
as universidades paranaenses 
e instituições de ensino supe-
rior espanholas.

Piana falou sobre o pano-
rama econômico paranaense, 
com alta na geração de empre-
gos e crescimento nos setores de 
indústria e comércio. De acordo 
com ele, o Estado têm planos 
robustos de investimentos para 
os próximos anos, envolvendo 
especialmente rodovias, ferro-
vias e aeroportos.

“Além da concessão de 
mais de 3 mil quilômetros de 
rodovias, o Estado trabalha 
para efetivar a instalação da 
Nova Ferroeste, que vai ligar 
Maracaju, no Mato Grosso do 
Sul, ao Porto de Paranaguá”, 
disse. “São mais de R$ 60 
bilhões em investimentos ape-
nas nesses dois projetos”.

Para os aeroportos, entre 
recursos do Estado, União e 
iniciativa privada, os investi-
mentos superam R$ 1,5 bilhão. 
O planejamento é fazer com 
que o transporte aéreo seja 
protagonista na transformação 

Empregos
Quarto estado no País com o melhor resultado na geração de empre-

gos no primeiro semestre, os bons números do Paraná, segundo Piana, 
mostram uma tendência que vem se repetindo ao longo do ano. Ele 
apontou que com 21.973 vagas formais abertas apenas em agosto, 

de acordo dados do Caged divulgados no final de setembro, o Paraná 
obteve o melhor resultado para o mês dos últimos 18 anos.

Intercâmbio
UEL, UEM, UEPG Unieste mantêm 14 acordos de cooperação com 

instituições de ensino superiores espanholas. O embaixador lembra 
que o objetivo é desenvolver atividades de docência e pesquisa, 
fomentar o intercâmbio de professores e alunos, de informação 

sobre temas de pesquisa, livros, publicações e outras matérias de 
interesse e promover o debate e intercâmbio de experiências sobre 
assuntos de benefício mútuo. “Temos cerca de 4 mil brasileiros cur-
sando doutorado na Espanha e muitos são paranaenses”, destacou.

ENTRE outros temas, Piana reforçou a intenção de manter cooperação acadêmica entre as 
universidades paranaenses e instituições de ensino superior espanholas

GILSON ABREU/AEN

do Paraná em hub logístico da 
América do Sul, conforme des-
tacou Piana.

O embaixador manifestou 
o interesse de empresários em 
estreitar parcerias comerciais do 
país com o Paraná. Ele citou a 
localização estratégica e as faci-
lidades de acesso aos grandes 
mercados que o Estado oferece, 
o que aumenta o interesse em 
investimentos na região.

“Conheço muito bem as 
capacidades do Estado. Temos 
empresas espanholas com 
ações voltadas para a infraes-
trutura, energia e produção 
de automóveis sediadas no 
Paraná e que desejam estreitar 
o relacionamento comercial e 
político com o Estado. Vamos 
fortalecer ainda mais essa par-
ceria sólida construída com o 
Paraná”, ressaltou Casas.

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

Sandbox Regulatório
O Governo do Paraná 
sancionou a Lei 
20.744/2021, de autoria 
do deputado Hussein 
Bakri, que irá estimular a 
parceria entre Estado e 
empresas de tecnologia 
e inovação no Paraná. 
Chamada de Sandbox 
Regulatório (caixa de 
areia em inglês), a lei é a 
primeira do Brasil e está 
alinhada às ações mais 
modernas do mundo na atuação de Startups e na constru-
ção de soluções tecnológicas para o poder público. A nova 
lei desburocratiza a legislação e permite que empresas de TI 
ofereçam seus serviços ao poder público antes de tirar todas 
as licenças e alvarás exigidos hoje.

Tecnologias
“Essa lei vai criar um 
ambiente de experimentação 
de novas tecnologias sem 
tantas amarras burocráticas, 
o que vai atrair investidores, 
desenvolver o ecossistema 
de inovação e encontrar 
soluções digitais para polí-
ticas públicas. O Paraná se 
consolida a cada dia como o 
Estado mais moderno e ino-
vador do Brasil”, afirmou Hus-
sein Bakri. Agora, as normas 
gerais serão regulamentadas 
pelo Governo do Estado para 
a efetiva aplicação da lei.

Cancelas abertas
Muito se ouve sobre a previ-
são de abertura das cancelas 
das 27 praças de pedágio 
instaladas no “Anel de Inte-
gração” no dia 28 de novem-
bro. Dia 27 de novembro 
encerram-se, depois de 23 
anos, os contratos das con-
cessionárias de rodovias que 
cobram pedágio. Sandro Alex, 
secretário de Infraestrutura 
do Governo do Estado afir-
mou, categoricamente, que 
“não haverá prorrogação por 
mais nem um dia, portanto, 
não haverá cobrança nas 
cancelas até que se tenha 
um novo leilão realizado com 
transparência na bolsa e a 
menor tarifa. Enquanto isso, 
o Governo do Estado assu-
mirá as suas rodovias”.

Mais chuva
O Paraná deve voltar a ter 
chuvas em várias cidades até 
o fim de semana, de acordo 
com a previsão do Simepar. 
Segundo o instituto, apesar 
dos dados meteorológicos 
apontarem para uma quarta-
-feira (13) com tempo seco 

e calor em várias cidades, 
principalmente nas regiões 
norte, noroeste e oeste do 
estado, a expectativa é que, 
a partir desta quinta-feira 
(14), as chuvas voltem. No 
fim de semana, a tempera-
tura deve cair.

Tá decidido
Candidato à Presidência 
da República em 2018, o 
senador paranaense Alvaro 
Dias (Podemos) foi a público 
declarar que não colocará 
seu nome como pré-candi-
dato ao Palácio do Planalto 
no ano que vem. Dias disse 
que fez o gesto para evitar 
conflitos e facilitar a constru-
ção de uma terceira via ao 
que ele classifica como dico-
tomia radical entre Lula (PT) 
e Bolsonaro (sem partido). O 
senador afirmou, no entanto, 
que sua candidatura à ree-
leição para o Senado já está 
posta e não é negociável.

Agora vai!
Um interlocutor de Sergio 
Moro pediu a um empresário 
que organiza jantares com o 
alto PIB do país para realizar 
um encontro com o ex-juiz da 
Lava-Jato. A agenda ainda 
não tem data marcada, mas 
será depois de novembro, 
após Moro bater o martelo 
se vai ou não se candidatar 
em 2022. O movimento foi 
lido entre os empresários 
como mais um sinal de que 
Moro deve mesmo se aven-
turar nas urnas ano que 
vem. Ao Podemos, Moro 
disse que dará uma res-
posta na primeira quinzena 
de novembro. O ex-juiz ava-
lia as opções de concorrer à 
presidência da República ou 
ao Senado Federal. 

Sancionada a Lei de autoria do deputado 
Hussein Bakri, que irá estimular a 
parceria entre Estado e empresas de 
tecnologia e inovação no Paraná.

ASSESSORIA

O Departamento de Trânsito do 
Paraná (Detran-PR) realizará, entre 
os dias 20 e 24 de outubro, leilão de 
3.068 veículos na condição de sucata. 
Os pregões serão online. Os veículos 
são baixados no Registro Nacional de 
Veículos Automotores (Renavam), não 
podem ser registrados ou licenciados, 
sendo proibida a circulação em via 
pública, destinando-se exclusiva-
mente para desmonte e reaproveita-
mento comercial de peças e partes 
metálicas. Poderão participar pessoas 
jurídicas que comprovem o registro 
da empresa no ramo de desmonta-

gem de veículo perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do distrito federal em que 
atuam (Lei Federal número 12.977/2014 e Resolução 611/2016 do Contran), para aquisição de 
sucatas e material inservível e que atenda todas as exigências estabelecidas nos Editais de Leilão 
(007/2021, 008/2021, 009/2021 e 010/2021) disponíveis no site do Detran-PR.

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN
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Escritório do Paraná
em Dubai fortalecerá
parcerias e investimentos

O Paraná terá um escritório 
fixo para a captação de investi-
mentos e negócios internacio-
nais em Dubai, nos Emirados 
Árabes Unidos. A decisão foi 
formalizada ontem (quarta-
-feira, 13) pelo governador 
Ratinho Junior e o presidente 
da Federação das Indústrias do 
Estado do Paraná (Fiep), Carlos 
Valter. O espaço dá um cará-
ter permanente à iniciativa 
do Governo e do setor empre-
sarial no estabelecimento de 
novas parcerias comerciais 
com a região.

O escritório será compar-
tilhado entre a Invest Paraná, 
que é a agência de prospecção 
de investimentos do Estado, e 
a Fiep. De acordo com o gover-
nador, a estrutura funcionará 
como mais uma frente de atua-
ção para o fortalecimento das 
empresas paranaenses em nível 
internacional. Ele citou algumas 
áreas em que o Estado é desta-
que global: produção de alimen-
tos, tecnologia, indústria auto-
motiva, medicina e startups.

“O Paraná tem setores agro-
pecuário e industriais muito 
fortes, além do turismo, que 
tem se desenvolvido muito nos 
últimos anos, o que tem propi-
ciado um crescimento econô-
mico sustentável”, afirmou o 
governador. “Com a agenda de 
Dubai, estamos demonstrando 
aos investidores da região 

Reuniões
A comitiva paranaense também se reuniu com a Câmara de 

Comércio de Dubai. Ela possui cerca de 260 mil associados, que 
são organizados por setores econômicos, e que atua com bases 

de dados de maneira organizada. A ideia é aproximar o novo 
escritório dessa estrutura já estabelecida na região. “Trata-se de 
um novo hub que vai facilitar o acesso dos empresários parana-

enses a novas oportunidades comerciais. Vamos passar uma lista 
das empresas paranaenses que estão aqui representadas e quais 
são as prioridades de negócios, olhando para oportunidades de 
empresas estrangeiras de 22 países do Oriente Médio represen-

tadas pela Câmara de Dubai”, explicou Rocco.

todo o potencial comercial do 
nosso Estado, o que poderá 
ser explorado de maneira 
permanente a partir da insta-
lação do escritório”.

Uma das ideias para pros-
pecção de novos negócios é 
implementar rodadas interme-
diadas pela Invest Paraná para 
que os empresários paranaen-
ses possam apresentar deta-
lhes de suas empresas e tam-
bém conhecer oportunidades 
de novos negócios que podem 
ser firmado nos Emirados 
Árabes Unidos e também em 
outros países do Oriente Médio 
e África, o que aumenta as pos-
sibilidades de “matchmaking” 
(conexões empresariais).

Segundo o diretor de 
Desenvolvimento Econômico 
e Relações Internacionais e 
Institucionais da Invest Paraná, 
Giancarlo Rocco, o Paraná 
deverá atuar como um facilita-
dor de negócios das empresas 
paranaenses em toda a região. 

A comitiva paranaense se reu-
niu nos últimos dias com as 
Câmaras de Comércio Árabe-
Brasileira e de Abu Dhabi de 
olho em novas perspectivas de 
comércio internacional.

“O que percebemos ao 
longo desses dias é que os 
investidores e empresários 
locais ficaram impressiona-
dos com o potencial econô-
mico do Paraná e demonstra-
ram interesse em estabelecer 
uma cooperação bilateral em 
diversos setores”, disse.

MAIS CONEXÕES
Segundo Carlos Valter, pre-

sidente da Fiep, o escritório 
facilitará os contatos também 
com o mercado africano. “Essa 
é uma oportunidade de chegar 
nesses investidores, através 
do mundo árabe. Nós temos 
diversidade no polo industrial 
e podemos usar essa oportuni-
dade para diversificar nossos 
negócios”, arrematou.

AEN

GOVERNADOR estreitou laços para trazer ao Paraná um voo direto da Emirates Airlines, com a rota São Paulo-Dubai cinco vezes por semana

reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Esplanada
POR LEANDRO MAZZINI

Twitter @colunaesplanada

Peso do carimbo
“Percebe-se que o período 
em que foram celebrados 
os mencionados contratos 
não foi caracterizado por 
situações excepcionais ou de 
urgência que, em tese, jus-
tificariam a ausência de cer-
tame”, expõe Aziz no pedido 
de investigação ao TCU.

UFC Relatório 
A ordem da direção da Polícia 
Legislativa do Senado para os 
agentes na CPI da Pandemia, 
na vindoura sessão do rela-
tório final, é não interferir em 
brigas de senadores. Ou seja, 
deixar o pau quebrar entre os 
parlamentares. E os próprios 
se resolvam.

Mineirinho
Quieto como mineiro que é, 
Fabinho Ramalho (MDB-MG) 
corre por fora na disputa para 
indicação a ministro do TCU 
na vaga de Ana Arraes, que 
deixa a Corte em 2022.

Lupa nos..
O Sesi e Senai, entidades do 
Sistema S, devem divulgar a 
remuneração de empregados 
conforme determina Lei de 
Acesso à Informação. É o 
que defende o subprocura-
dor-geral da República Luiz 
Augusto Santos Lima em 
parecer encaminhado ao STF. 
O procurador sublinha que as 
entidades estão submetidas 
às mesmas regras impostas 
aos entes da Administração 
Pública direta ou indireta.

..salários
“A publicação dos dados 
está em consonância com 
a jurisprudência da Corte 
e com o determinado pela 
Lei 12.527/2012, conhe-
cida como Lei de Acesso à 
Informação (LAI)”. O STF, sob 
a relatoria de Luís Roberto 
Barroso, analisa recurso do 
Senai e o Sesi que questio-
nam acórdão do TCU, que 
determinou a divulgação 
mensal, em seus sítios 

Contrato$
A presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), ministra Ana 
Arraes, confirmou ao senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente 

da CPI da Pandemia, que a Corte abriu processo para apurar os 
motivos “jurídicos e fáticos” para a não realização de licitação 
(dispensa e inexigibilidade, inclusive) relativamente aos contra-
tos firmados entre a VTCLog – investigada na Comissão – e o 
Ministério da Saúde. No documento (Aviso nº 1607 - GP/TCU), 
a ministra afirma que o caso “está sendo tratado com absoluta 
prioridade”. Estão sob investigação oito contratos da empresa 

com que somam mais de R$ 330 milhões. 

eletrônicos, da remuneração 
individualizada de todos os 
seus empregados.

Auxílio empacado 
Aposta do presidente Jair Bol-
sonaro para tentar recuperar 
a popularidade e pavimentar 
o projeto de reeleição, o 
Auxílio Emergencial segue 
empacado no Congresso 
Nacional. A princípio, Bolso-
naro planejava lançá-lo em 
novembro, data improvável 
já que a MP 1061/2021 que 
criou o programa está parada 
na Secretaria Legislativa do 
Congresso. 

Ajudinha
A MP foi enviada pelo Pla-
nalto em agosto e corria 
risco de “caducar” (perder a 
validade), mas o presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), decidiu prorrogá-
-la por mais 60 dias. Outros 
dois projetos – reforma do 
Imposto de Renda e a PEC 
dos Precatórios – fontes de 
financiamento do novo auxí-
lio, avançam devagar.  

Operação Madrinha
A bancada do Novo na 
Câmara cobra do Ministério 
da Economia explicações 
sobre o suposto favoreci-
mento de empresas ligadas 
à primeira-dama, Michelle 
Bolsonaro, na concessão de 
crédito empresarial pelo BB 
e Caixa no âmbito do Pro-
nampe. Está no requerimento 
(1229/2021), ao qual a 
Coluna teve acesso.

Mais caixas
O Banco24Horas vai ampliar 
em 15% o número de estabe-
lecimentos comerciais (como 
supermercados, farmácias, 
postos) que oferecem atendi-
mento financeiro aos clientes 
de diferentes bancos. A meta 
é chegar a mais de 16 mil 
estabelecimentos parceiros 
até o fim do ano. Os caixas 
hoje atendem 145 milhões de 
brasileiros em 900 cidades. 
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Centro de Combate à Covid libera o
Natal com restrições em Umuarama

Com a situação epidemioló-
gica em ‘bandeira verde’ desde 
o final de julho e o avanço da 
vacinação contra o coronavírus 
– já aplicada à grande maioria 
da população –, a Secretaria 
Municipal da Saúde e o Centro 
de Operações de Enfrentamento 
à Covid-19 (COE) não se opõem 
à realização de festividades 
natalinas em dezembro deste 
ano, em Umuarama. A posi-
ção foi manifestada em ofício 
enviado ao prefeito em exer-
cício Hermes Pimentel, ontem 
(quarta-feira, 13).

O parecer de recomenda-
ção foi emitido após crite-
riosa análise dos dados que 
permitem o diagnóstico pre-
ciso da situação da pandemia 
na cidade. A média móvel por 
semana epidemiológica apre-
senta redução gradual – hoje 
em torno de 14 casos/dia –, 
ao mesmo tempo em que as 

Umuaramense Mariana Caparroz fica 
em segundo lugar no Miss Paraná 2021

O prefeito interino, Hermes 
Pimentel, prestigiou na noite 
da última terça-feira (12) o con-
curso Miss Universo Paraná 
2021, realizado no Teatro Vera 
Schubert. A torcida era para 
a umuaramense Mariana 
Caparroz, porém a curitibana 
Marcella Kozinski levou o título 
e agora segue na disputa pela 
faixa de Miss Universo Brasil e 
posteriormente o Miss Universo. 
Mariana ficou em segundo lugar.

Pimentel fez questão de 
parabenizar a organização 
do evento, que ficou a cargo 
da personal trainer Cristina 
Ranzani, da PróArte Eventos. 
“Umuarama é essa referên-
cia em mulheres bonitas, que 
se destacam mundo afora. 
Estávamos todos torcendo 
para que o município conquis-
tasse mais uma vez o título de 
Miss Paraná. Mas valeu a pena, 
porque Mariana realmente 
encantou a todos, assim como 
a organização desse evento tão 
especial, que levou o nome 
de nossa cidade para o Brasil 
inteiro”, comentou.

As três finalistas foram 
de Curitiba, Ponta Grossa 
e  U m u a ra m a .  M a r ce l l a 
Kozinski, de Curitiba, é a nova 

Cursos gratuitos ajudam a 
manter contratações em alta

Os cursos de qualificação 
profissional oferecidos pelo 
município têm contribuído 
para manter um alto índice de 
contratações, o que destaca 
Umuarama no cenário esta-
dual. “Em setembro, a Agência 
do Trabalhador ficou em 6º 
lugar no Paraná com 239 con-
tratações, à frente de cidades 
como São José dos Pinhais 
(13º), Toledo (15º), Cianorte 
(16º), Guarapuava (20º), Campo 
Mourão (38º) e Paranavaí (85º)”, 
apontou o secretário munici-
pal de Indústria, Comércio e 
Turismo, Marcelo Adriano.

O ranking do desempenho 
das agências em todo o Estado 
é divulgado pela Secretaria da 
Justiça, Trabalho e Família do 
governo do Paraná. No acu-
mulado do ano já são mais 
de 2 mil colocações. Entre os 
dias 1º a 30 de setembro, a 
Agência do Trabalhador de 
Umuarama atendeu 1.453 
pessoas procurando emprego 

e outras 328 deram entrada no 
Seguro-Desemprego.

“Entre janeiro a agosto, forma 
captadas 2.701 vagas, encami-
nhadas 11.433 pessoas para 
entrevistas de emprego, fator que 
acumulou saldo de 1.830 contra-
tações que, somadas às 239 de 
setembro recolocaram 2.069 
trabalhadores no mercado de 
trabalho”, completou o gerente 
da agência, Reginaldo Barros. 
Em todo o ano passado foram 
2.181 contratações, resultantes 
de 15.576 pessoas encaminha-
das para as 2.834 vagas abertas 
ao longo de 2020.

As aulas serão de 20 de outu-
bro a 16 de dezembro, das 13h30 
às 17h30, de segunda a sexta-
-feira no Senac/Umuarama 
(Avenida Duque de Caxias, ao 
lado do Tiro de Guerra 05.012). 
Os pré-requisito para partici-
par são: idade a partir de 15 
anos e 1º ano do Ensino Médio. 
As inscrições devem ser feitas 
no site do Senac.

Miss Universo Paraná 2021, 
seguida de Mariana Caparroz 
e da pontagrossense Meyrielen 
Mendes. Candidatas de dez 
municípios participaram do 
concurso. Destaque ainda 

para a participação de Raíssa 
Santana, Miss Umuarama, 
Miss Paraná e Miss Brasil, que 
trouxe sua beleza premiada 
internacionalmente para abri-
lhantar o evento.

taxas de ocupação hospitalar 
mostram recuo na utilização 
de UTIs e enfermarias.

A situação tem levado a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa), inclusive, a avançar 
com o descredenciamento de 
leitos exclusivos para covid-
19 – atualmente estão dispo-
níveis para Umuarama e região 
10 leitos de UTI e 20 de enfer-
maria, no Hospital Uopeccan. 
A taxa de positividade nos tes-
tes realizados nos últimos 14 
dias foi de 18,69% (baixo risco) 
e a taxa de ocupação geral de 
UTIs adulto oscilou próximo 
de 37% em Umuarama. Na 
região Macronoroeste, as taxas 
de ocupação de leitos atuais 
estão em torno de 45% nas 
UTIs e 25% nas enfermarias.

Com relação à vacinação, 
Umuarama imuniza atual-
mente a população acima 
de 15 anos com todas as 

vacinas disponibilizadas pelo 
Ministério da Saúde, além 
realizar também o reforço (3ª 
dose) para grupos específicos 
e a população em geral acima 
dos 75 anos.

“Com base na situação 
epidemiológica e nas normas 
em vigor, ditadas por decre-
tos do Estado e do município 
que autorizam e regulam a 
realização de eventos, o COE 
Municipal não se opõe aos 
festejos natalinos, desde que 
sejam respeitadas as normas 
vigentes de controle da dis-
seminação do coronavírus”, 
atesta o parecer.

PROTEÇÃO À SAÚDE
O COE completa infor-

mando que está em cons-
tante avaliação da situação 
enfrentada pelo município e 
que, caso necessário, reco-
mendará à administração 

MARIANA Caparroz ladeada pelo prefeito em exercício Hermes Pimentel e pela primeira 
dama Rosilene Pimentel
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A ‘bandeira verde’ na situação epidemiológica desde o final de julho e o avanço da vacina-
ção foram fatores decisivos para a tomada da decisão

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

“medidas mais flexíveis ou 
restritivas com o intuito de 
proteger a saúde dos muní-
cipes”. Caso haja alterações 
importantes no quadro, o 

COE se coloca à disposição 
para embasar as medidas 
sanitárias apropriadas a fim 
de amenizar os prejuízos eco-
nômicos e de saúde pública.
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PRF registra queda no número de
acidentes e de feridos no feriadão

Uma queda de 22% no 
número de acidentes e de 9% na 
quantidade de feridos graves foi 
verificada durante a Operação 
Nossa Senhora Aparecida 
2021 nas rodovias federais do 
Paraná. A ação foi desenvol-
vida pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) entre a sexta-
-feira (8) e a terça-feira (12).

Neste período ocorreram 
121 acidentes, com 39 feridos 
graves e oito pessoas perde-
ram a vida. Nos mesmos cinco 
dias do ano passado, foram 
registrados 155 acidentes, com 
43 feridos graves e oito mortes.

Sem deixar de lado o com-
bate ao crime, a PRF priorizou 
ações voltadas à segurança 
viária, prevenção e redução 
da gravidade dos acidentes de 

trânsito e à garantia da mobili-
dade nas rodovias do país.

Os policiais flagraram 60 
motoristas embriagados diri-
gindo seus veículos, 311 pes-
soas não usavam o cinto de 
segurança, além de 62 crian-
ças que não estavam ocu-
pando o dispositivo de reten-
ção, como a cadeirinha.

Ainda, foram registradas 
384 ultrapassagens irregula-
res durante o feriado. Esse tipo 
de conduta é responsável pela 
maioria dos acidentes do tipo 
colisão frontal, onde o moto-
rista não consegue efetuar em 
tempo a manobra de ultrapas-
sagem ou força a passagem, 
colidindo frontalmente com o 
veículo que está trafegando no 
sentido contrário.

Funcionário morreu e em capotamento de caminhão
Um homem morreu e 

outros dois ficaram grave-
mente feridos no capotamento 
de um caminhão no trecho 
da PR-489 entre Xambrê e 
Umuarama, na noite da segun-
da-feira (11). A vítima fatal foi 
ejetada da cabine e o corpo 
ficou embaixo do veículo.

O caminhão munck era 
conduzido pelo proprietário 
da empresa ao qual o veículo 

pertence, que tem sede em 
Umuarama. O motorista e 
um dos funcionários, tam-
bém feridos, foram levados 
por ambulância do Samu ao 
hospital Norospar.

O trabalhador ejetado mor-
reu no local. Os três homens 
voltavam à Umuarama depois 
de um serviço no município 
de Alto Paraíso. O caminhão, 
que estava preparado para 

o transporte de máquinas e 
grandes estruturas, ficou total-
mente destruído.

O motorista teria perdido 
a direção ao fazer uma curva 
perigosa. Desgovernado, capo-
tou e bateu contra uma árvore 
do lado contrário da pista de 
rolamento por onde seguia.

O caminhão ficou completamente 
destruído após o acidente

DANILO MARTINS/OBEMDITO

Diretoras de três escolas 
municipais de Umuarama foram 
surpreendidas na manhã de 
ontem (quarta-feira, 13) ao 
constatarem que haviam sido 
vítimas de furtos, realizados 
provavelmente durante o final 
de semana prolongado. Em 
todas as instituições de ensino 
o alvo foi o mesmo: torneiras 
que ficam nos pátios. Mesmo 
diante do incidente, as aulas 
não foram interrompidas.

Boletins de ocorrências 
foram registrados junto à 7ª 
Subdivisão Policial (SDP), infor-
mando que do CMEI Maria 
Montessori (que fica no Parque 
Vitória Régia) foram furtadas 11 
torneiras, da Escola Municipal 
Jardim União foram outras cinco 
e da Rui Barbosa (no Parque 
Danielle) foram mais quatro. 
“É muito triste que fatos assim 

Torneiras foram furtadas em três
escolas municipais fim de semana

ocorram nas nossas unidades 
educacionais, que servem jus-
tamente à comunidade dos bair-
ros”, comentou Mauriza de Lima 
Menegasso, secretária municipal 
de Educação.

Ela destaca ainda que, 
além do prejuízo financeiro da 

administração municipal – que 
terá de repor 20 torneiras –, há o 
transtorno da interrupção dos tra-
balhos e a tensão que isso causa 
na comunidade escolar. “Vale des-
tacar que todas as nossas unida-
des educacionais contam com o 
sistema de alarme”, finalizou.

O Corpo de Bombeiros de Umuarama foi acionado para capturar dois 
lagartos na tarde de ontem (quarta-feira, 13). Um dos répteis apareceu em 
uma residência e o outro ‘invadiu’ uma escola. O primeiro deles foi flagrado 
ao entrar em uma casa situada à rua D, Jardim Morumbi pouco antes das 
14h. Os bombeiros estiveram no local e capturaram o bicho, que era um 
filhote. O segundo, estava no pátio da escola municipal Dr. Ângelo Mo-
reira da Fonseca, na avenida dos Xetá, bairro Dom Pedro I. este também 
foi capturado por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Umuarama. 
Os dois animais foram soltos na natureza. Ainda na manhã de ontem, uma 
cobra foi capturada em uma casa no bairro Córrego Longe. 

FOI 20, a quantidade de torneiras levadas por bandidos nas três unidades educacionais do 
município

ASSESSORIA/SECOM

DANILO MARTINS/OBEMDITO
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QUEDA de 22% no número de acidentes e de 9% na quantidade de feridos graves foi registrada durante os 4 dias de operação nas estradas
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

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

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

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

DOAR ALIMENTOS É COMO DAR AS 
MÃOS:  TODOS GANHAM 

Doar alimentos é como dar as mãos: todos 
ganham. E dar as mãos é fundamental para 
atravessarmos juntos um dos momentos mais 
desafiadores de nossa sociedade. Com este 
propósito, a John Deere Brasil iniciou no dia 31 
de maio uma campanha nacional para arreca-
dação de alimentos, por meio de sua rede de 
concessionários e da Fundação John Deere. O 
convite para participar se estendeu à toda so-
ciedade e o Lions Clube de Umuarama aderiu à 
campanha conseguindo um resultado maravi-
lhoso. Em conjunto com algumas paróquias, o 
clube arrecadou um total de 13.729 quilos de 
alimentos, e como a empresa assumiu o com-
promisso de doar o mesmo montante das ar-
recadações recebidas, dobrando o resultado 
final da campanha, resultou num total 27.458 
quilos, o que possibilitou montar 1.099 cestas 
de 25 quilos cada.  A campanha finalizou em 
30 de setembro mas deixou um resultado fan-
tástico, que somado ao esforço de nossos as-
sociados fazem com que o nosso lema “Nós 
Servimos” seja plenamente cumprido. Um re-
conhecimento especial ao CL Carlos Vendra-
me, que através da sua garra e determinação, 
colocou a concessionária de Umuarama M.A. 
Máquinas em 1º lugar no seu grupo. 

Prefeitura firma cooperação com IDR
para incentivo da agricultura familiar

O gerente regional do 
IDR-Paraná (Instituto de 
Desenvolvimento Rural do 
Paraná – Iapar-Emater), José 
Jaime de Lima, visitou o prefeito 
interino Hermes Pimentel na 
manhã de ontem (quarta-feira, 
13) para falar sobre um termo de 
cooperação entre a instituição 
e o município, para estímulo de 
áreas da agricultura e da pecuá-
ria, com foco nas pequenas pro-
priedades rurais do município.

Segundo Lima, neste pri-
meiro momento foram apre-
sentadas algumas propostas 
de parceria para incentivo à 
produção de leite, olericul-
tura (cultivo de hortaliças), 

U n i d a d e s  d e  s e r v i ço 
do Sesc em 25 cidades do 
estado disponibilizarão pos-
tos de coleta nesta sexta-feira 
(15). Para conscientizar a 
sociedade sobre problemas 
sociais, econômicos, ambien-
tais e políticos causados por 
padrões de produção e con-
sumo excessivos, desde 2009 
o Ministério do Meio Ambiente 
celebra em 15 de outubro o 
Dia do Consumo Consciente. 
Consumir de forma cons-
ciente é uma proposta ali-
nhada aos Objetivos para o 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODSs) da ONU, especifica-
mente o ODS 12 (Consumo e 
Produção Responsáveis). 

Na data, 29 unidades do 
Sesc PR ficarão instalados pos-
tos de coleta de lixo eletrônico, 
óleo vegetal usado e medica-
mentos vencidos. Os materiais 
coletados serão repassados a 
instituições e empresas com-
prometidas com a destinação 
adequada, evitando a conta-
minação no meio ambiente 
e promovendo a reciclagem 
quando possível. Consulte a 
unidade mais próxima pelo 
site do Sesc.

LIVE 
Além da ação simultâ-

nea com pontos de coleta 
para o descarte correto dos 
itens, a live “Dia do Consumo 
Consciente – Água e Energia” 
será realizada no dia 15 de 

Sesc vai arrecadar óleo usado, lixo
eletrônico e medicamentos vencidos

fruticultura, produção orgânica 
e também sobre organização 
rural. “Nosso objetivo é poder 
trabalharmos para que os 
agricultores tenham acesso a 
informações e incentivos para 
que cresçam e expandam seus 
negócios”, resumiu o gerente.

Pimentel comentou que 
está reestruturando a diretoria 
de agricultura e pecuária e seu 
objetivo é exatamente expan-
dir a atenção ao pequeno pro-
dutor rural. “Pensamos espe-
cificamente nos agricultores 
familiares que têm pequenas 
propriedades, que lutam para 
sobreviver de suas pequenas 
áreas. Temos certeza de que 

essa parceria vai trazer gran-
des benefícios para o setor da 
agricultura e da pecuária de 
nosso município”, observou.

O termo de cooperação 
técnica e financeira deve ser 
assinado nos próximos dias 
e, segundo o gerente do IDR-
Paraná, proporcionará oportu-
nidades para diversificação de 
atividades e inovação nos pro-
cessos produtivos. “Estamos 
buscando a profissionaliza-
ção dos agricultores familiares, 
propondo e incentivando o uso 
de tecnologias de produção 
sustentáveis e implantando 
uma gestão profissional nas 
propriedades rurais”, explica.

Assistência continuada
Entre as atividades do IDR-Paraná, o termo de cooperação prevê 

a assistência técnica de forma continuada aos agricultores familia-
res para a produção sustentável. “Junto do termo de cooperação, 

faremos um plano de trabalho, que trará detalhes da parceria entre 
o IDR-Paraná e a Prefeitura de Umuarama, que poderá ser ajustada 

durante o período de vigência”, finalizou.

outubro, às 19h, pelo canal do 
Sesc PR no Youtube, voltada 
à conscientização de uso de 
água e energia elétrica.  

Participam do debate 
o n - l i n e  a  s u p e r i n t e n -
dente da Coordenação de 
Sustentabilidade Empresarial 
e Governança Corporativa da 
Copel, Luisa Cristina Tischer 
Nastari; a gestora de Educação 
Socioambiental da Sanepar, 
Rosélis Augusta de Oliveira 

Presznhuk; o superinten-
dente de Gestão Ambiental da 
Itaipu, Ariel Scheffer da Silva, 
e o engenheiro civil, João 
Samek, que atua na Gestão de 
Recursos Hídricos das Bacias 
Hidrográficas e Divisão de 
Proteção de Mananciais do 
Instituto Água e Terra (IAT). A 
live será mediada pela coorde-
nadora da Câmara da Mulher 
Empreendedora e Gestora de 
Negócios, Cláudia Colpi.

O termo de cooperação técnica e financeira proporcionará oportunidades para diversifica-
ção de atividades e inovação nos processos produtivos

ASSESSORIA/SECOM

Está sendo reconstruída a sede da igreja Assembleia de Deus em Umua-
rama. A obra precisou ser feita após o desabamento do teto do imóvel, 
causado por uma tempestade em 14 de outubro de 2020. À época, 
uma mulher de 63 anos ficou ferida. Será usado o mesmo terreno, na rua 
Antônio Ostrenski. A cobertura já foi feita em pré-moldado do novo 
templo, bem como a terraplanagem. Serão 575 metros quadrados, com 
capacidade para 1.200 membros. O fechamento será em alvenaria e a 
forração em EPS (isopor). Renato Guarnieri é o arquiteto responsável pela 
obra. Ele é membro da igreja e presbítero (está a caminho de se tornar 
pastor). Ele explica que a expectativa é de que até o final de 2022 
a obra esteja pronta. O novo espaço terá climatização e o local onde 
atualmente funciona a secretaria também será reformado.

DANILO MARTINS/OBEMDITO
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TOP50
VESTIBULAR

[50 Bolsas de até 100%]

PROVA DIA 24 DE OUTUBRO

INSCRIÇÕES GRATUITAS!

Saúde de Umuarama já imunizou
mais de 95% da população adulta

Brasil
No final da última semana, o Ministério da Saúde apresentou o 

planejamento da campanha de vacinação contra a Covid-19 para 
o próximo ano. Com tratativas para aquisição de novas doses, o 

governo federal anunciou mais de 354 milhões de imunizantes em 
2022: 120 milhões da AstraZeneca e 100 milhões da Pfizer. Outras 
134 milhões de doses serão de saldo de contratos de 2021. Esse 

lote seria utilizado para reforçar a imunização dos brasileiros com 
o esquema vacinal completo neste ano e proteger crianças com 

menos de 12 anos, caso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) autorize a aplicação de algum imunizante neste grupo. 
Além disso, existe a possibilidade de compra de 50 milhões de 

doses adicionais da vacina norte-americana Pfizer, caso seja 
necessário, e 60 milhões de doses da AstraZeneca.

Vinte novos casos de 
covid-19 foram regis-
trados em Umuarama 
entre os dias 11 e 12 
de outubro, conforme o 
Boletim Covid divul-
gado nesta quarta-feira 
(13), sendo nove 
mulheres, oito homens 
e três crianças. Nenhum 
óbito foi confirmado 
e o total continua em 
316.  Segundo o do-
cumento, emitido pela 
Secretaria Municipal 
de Saúde, há 86 casos 
ativos (com as pessoas 
fazendo o tratamento 
em suas residências) 
e 99 casos suspeitos 

(quando a pessoa aguarda em isolamento domiciliar pelos resultados dos exames. Desde o início da pandemia, 
em março de 2021, até hoje, 19.002 casos foram confirmados, sendo que 18.600 pessoas se recupera-
ram. Com relação à ocupação de leitos exclusivos para o tratamento da doença na Macrorregional de Saúde 
de Maringá, que engloba 115 municípios da região, há 212 UTIs – das quais 72 estão ocupadas (34%) 
– e 243 enfermarias – 90 delas ocupadas (37%).

O  V a c i n ô m e t r o  d a 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Umuarama registrou ontem 
(quarta-feira, 13) que havia 
sido vacinado um público total 
de 83.461 pessoas com idade 
acima de 18 anos com a dose 
um, das vacinas contra a covid-
19. Somando às outras 2.607 
com a dose única, o que tota-
liza 86.068 vacinados.

De acordo com os cálculos 
da Secretaria, a população 
adulta imunizada na cidade, 
apenas com a primeira dose 
é de exatamente 95.19%, 
levando em consideração que 
o público adulto apto a ser 
vacinado no município gira em 
torno de 87 mil pessoas. Ainda 
um total de 55.103 já haviam 
recebido a segunda dose. 
Além disso, outras 494 pessoas 
foram imunizadas com a dose 
de reforço na cidade.

PARANÁ 99%
A meta de vacinação da 

população com idade acima 
dos 18 anos em Umuarama 
está bem próxima à meta 
atingida até o último final de 
semana em todo o Paraná, que 
era de 99.1%, ou seja, em todo 
o Estado, 8.322.493 pessoas já 
haviam recebido a primeira 
dose ou a dose única. Deste 
mesmo público, 66,27% já estão 
com o esquema vacinal com-
pleto. Ao todo, foram 14.222.723 

doses aplicadas e registradas na 
base do Programa Nacional de 
Imunizações (PNI). 

Para o secretário de saúde, 
Beto Preto, a reta final da vaci-
nação contra o coronavírus é o 
resultado de um trabalho con-
junto entre os governos fede-
ral, estadual e os municípios, 
além de todos os envolvidos 
no processo de imunização.

“Estamos quase lá. Cada 
aumento da cobertura vacinal 
é motivo de comemoração. Uma 
pequena minoria de menos de 
2% que ainda não se vacinou, 
deve procurar uma unidade de 
saúde. O avanço da imunização 
contra a doença reflete direta-
mente nos índices de infecção 
e internamento, que estão cada 
vez mais baixos”, enfatizou.

MAIS DE 17 MILHÕES
No levantamento sobre 

os imunizantes que chega-
ram ao Paraná por meio do 

PNI, e que garantiram 99% 
de cobertura vacinal, mais 
de 17 milhões de doses foram 
entregues no Estado e distri-
buídas aos 399 municípios.

A população vem sendo 

contemplada com vaci -
nas da CoronaVac/Instituto 
Buta n ta n,  AstraZeneca/
Oxford, Pfizer/BioNTech e 

Janssen/Johnson&Johnson 
(esta última utiliza apenas 
uma dose de aplicação para 
imunização contra o vírus).

SEGUNDO o Vacinômetro da prefeitura, Umuarama imunizou mais de 86 mil pessoas com as duas doses da vacina

ALEX MIRANDA

ASSESSORIA/SECOM
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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 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
MONTANA 1.4 SPORT 19/20 BRANCO COMPLETO, KM 3.400 R$ 77.900,00
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

      EXTRAVIO DE ALVARÁ 
EMPRESA JORNALISTICA VOZ 
DA REGIÃO LTDA, inscrita sob 
nº CNPJ 08.611.494/0001-52, 
estabelecido na Rua José Leite da 
Silva, 2072. Conjunto Residencial 
Porto Belo, CEP 87.506-265, 
cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de seu 
alvará, nº27.238/2007. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial. 

Paraná conquistou 21 medalhas
no brasileiro de atletismo master

A delegação paranaense 
conquistou 21 medalhas no 
XX Campeonato Brasileiro de 
Atletismo Master, disputado 

no Centro Nacional  de 
Treinamento em Atletismo 
(CNTA), em Cascavel (Oeste 
do Estado), de sexta-feira a 
domingo (08 a 10). Com 220 
inscritos de 15 estados e do 
Distrito Federal, a competi-
ção reuniu mais de 20 moda-
lidades, para o feminino e o 
masculino. O Paraná ficou em 
terceiro lugar geral no femi-
nino, atrás de São Paulo e 
Rio de Janeiro. No masculino 
conquistou a segunda posição 
geral, com São Paulo em pri-
meiro lugar.

A competição foi realizada 
pela Associação Paranaense de 
Atletismo Master, com super-
visão da Associação Brasileira 
de Atletismo Master e apoio do 
Governo do Paraná, por meio 
da Superintendência Geral 
do Esporte, da Prefeitura de 
Cascavel e da Federação de 
Atletismo do Paraná (FAP).

Na categoria feminina, as 
atletas do Paraná conquista-
ram duas medalhas de prata e 
quatro de bronze. Já na cate-
goria masculina, foram 15 
medalhas: quatro de ouro, sete 

de prata e quatro de bronze. 
Representando o Paraná, o 
atleta mais idoso foi Emídio 
Alessandrini. Nascido em 
1940, disputou a prova de 100 
metros com 80 anos e cons-
quistou 13 pontos para equipe 
masculina do Paraná.

CNTA
O Centro Nacional de 

Treinamento em Atletismo de 
Cascavel foi inaugurado em 
fevereiro deste ano. Com o 
Campeonato Brasileiro Sub-16 
de Atletismo, o local recebeu 
seu primeiro grande evento 
nacional após a paralisação 
das atividades esportivas por 
conta da pandemia.

Com um investimento total 
de R$ 21.392.968,10, sendo 
70% do montante proveniente 
do governo federal e 30% do 
Governo do Estado, a instala-
ção tem uma área de terreno 
de 86.211,69 metros quadra-
dos e área construída de 8 mil 
metros quadrados, contendo 

Após declarar que a Copa do Mundo de 
2022 poderia ser a sua última, Neymar 
ligou para Leonardo, diretor esportivo 
do PSG, e reafirmou o compromisso que 
tem com o clube. Com isso, o camisa 10 
afastou qualquer possibilidade de se apo-
sentar no próximo ano. Na França, surgiram 
especulações sobre uma possível retirada 
do brasileiro dos gramados após o Mun-
dial do Qatar. Dirigentes do PSG ficaram 
preocupados após o atleta ter renovado seu 

vínculo com a equipe há poucos meses até 2025. Na terça (12), Neymar 
foi criticado por Jérôme Rothen, ex-jogador e atual apresentador da “Radio 
Montecarlo”, ao afirmar que o craque deveria ter mais responsabilidade com 
o clube que lhe paga e mais motivação.

O Paraná ficou em terceiro lugar geral 
no feminino, atrás de São Paulo e Rio 
de Janeiro e no masculino conquistou a 
segunda posição

FÉLIX/PARANÁ ESPORTE

guarita, 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.

DIVULGAÇÃO



11Quinta-feira, 14 de outubro de 2021  VARIEDADES

Palavras cruzadas

Mais sociável, tudo indica que irá fazer bons con-
tatos e ganhar a simpatia das pessoas. Há sinal 
de parcerias profissionais importantes e sucesso 
em contratos. Com a mente pra lá de criativa, os 
estudos estão favorecidos, sobretudo na faculdade. 

Leão, seu jeito sociável está com tudo e você deve 
fazer contatos com naturalidade; brilhando igual ao 
Sol, pode conseguir mais de uma parceria profis-
sional lucrativa. As ideias tendem a fluir numa boa 
e terá facilidade para se expressar. 

Os astros mandam um papo reto, papo sério: seu 
signo tem tudo para arrasar no emprego. Ainda 
mais se atua em home office ou se faz uma ativi-
dade em casa. Além de contar com bom gosto e 
olhar crítico, você tende a conviver numa boa com 
os colegas e a chefia.

Pode encher o bolso se trabalha com atendimento 
ao público, alimentação ou produtos femininos, 
decorativos ou para o lar. Há grandes chances de 
subir de cargo na profissão e conquistar um belo 
aumento de salário. Só não vá se empolgar e gastar 
rios de dinheiro com diversões e jogos.

Sua quinta recebe uma chuva de bênçãos, Aquário. 
Com zero timidez, você tende a socializar numa 
boa. Os astros destacam sua boa lábia e habilidade 
em conversar, o que favorece quem trabalha em 
contato com público, e ainda pode se dar bem nos 
estudos, sobretudo na faculdade.

Os astros mandam um alerta real oficial: sua per-
sonalidade mais amável, agradável e sociável deve 
ser bem-vista pelos colegas de trabalho e a che-
fia. Pode ganhar dinheiro com comunicação, redes 
sociais e aplicativos. 

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 a 14 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Gêmeos. São sim-
páticos, soltos, comunicativos, populares e carismáticos. Seu número principal é o 21, formado 
de 2, Lua e de 1, Sol, astros que formam parceria harmoniosa, com as energias masculina e 
feminina. A soma de ambos dá o 3, de Júpiter, conferindo equilíbrio, simpatia, comunicação, 
palavra fácil e mente consciente, que inspira generosidade, bondade e cultura, estudos e que 
leva ao magistério, com sucesso. Apenas que, sua vida é cheia de duplicidade, no trabalho, 
na profissão e na vida amorosa e conjugal.

Horóscopo nascido em 14 de outubro

Se trabalha com moda ou produtos de beleza tem 
tudo pra encher o bolso. Curtir o conforto e sos-
sego de casa deve ser uma mina de ouro, já que a 
sua criatividade e imaginação fértil tendem a fluir 
melhor. Tudo indica que vai querer mais liberdade 
em seu relacionamento e independência.

Se depender dos astros, você deve passar por 
transformações. Além de contar com bom gosto 
e talento, seu signo tende a ficar mais prestativo 
e sociável no serviço. O resultado é um clima 
agradável e bonito no ambiente de trabalho. Há 
sinal de sucesso se lida com negócios ou finan-
ças da família.

Seu instinto para os negócios está em alta e você 
pode aproveitar boas oportunidades de encher o 
bolso. Há chance de pintar herança, pensão ou 
ganhar dinheiro através de uma associação, e quem 
trabalha com comunicação ou em contato com o 
público tem tudo pra ter sucesso.

Os astros estão trabalhados na formosura e dão 
a maior força pra você ficar numa boa com todo 
mundo. Tudo indica que estará mais sociável e deve 
ter sucesso em reuniões, com chance de fazer bons 
contatos, receber convites vantajosos para associa-
ções e fechar parcerias promissoras. 

Meninos e meninas de Libra, hoje você vai acordar 
com o bumbum virado pra Lua. Você deve se dar 
bem em reuniões e fazer ótimos contatos tanto pre-
sencialmente quanto on-line com quem está longe, 
e pode se aproximar mais de assuntos e pessoas 
que despertem sua mente. 

Os astros ressaltam seu jeito sociável, fascinante e 
falante, e você pode ganhar a simpatia de pratica-
mente todo mundo, sagita. Com seu bom papo, há 
grandes chances de conseguir o que quer, inclusive 
favores. Sua mente deve ferver de ideias, o que 
favorece seus planos e sonhos engenhosos. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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AAOO
GROENLANDIA

GERINGONÇA
AROTECOARA

AZOLUZIN
ÇDEROSFOZ

MÃEFATIADO
LOCILGLAEL

PATEORICA
PERSISTEINN

ERROTOAER
DECAIRFA

MITONINHARIA

DIESICVA
CARMAARIANA

OSLOBIKE

Narra as 
atrocida-
des nazis-
tas (Lit.)

Objeto mal-
feito e de
estrutura
precária

Gancho
para pesca

Argumento
que induz

a erro

Opõe-se a
Tânatos, na
dicotomia
freudiana 

Forma do
queijo no
sanduíche

É firme na
busca de

seus
objetivos

Adjetivo
associado
a Sancho

Pança

Hospe-
daria, em

inglês

Limita o
espaço do
nadador

na piscina

Estado
mais novo
do Brasil
(sigla)

Aero-
náutica
(abrev.)

Advérbio
latino que
indica cita-
ção literal

Costela,
em inglês

Avenida
(abrev.)

(?) 
Grande,

cantora de 
"Boyfriend"

Mountain
(?), moda-
lidade de
ciclismo

Território
insular da 
Dinamarca

Movimento de
Gertrude
Stein e

Hemingway 

Artista
gráfico do
Segundo
Reinado

Gafanhoto,
em inglês

Felídeo das
Américas

Prato gaúcho feito 
com charque

Número de níveis de
iniciação da ioga 

Madeira
usada em
carrancas
Repercutira

Bagunça
(gíria)

Trecho fi-
nal do rio

Estação da
(?), gare

paulistana
Meditei

Ensejo;
ocasião

(?)-
pequena:
auxilia a
ialorixá
(Rel.)

Álcool di-hidroxilado,
geralmente usado

como solvente
A arte do belo discurso

Suposta;
hipotética
Golpe do

boxe

Estado dos EUA 
onde está localizado 
o Parque Nacional

dos Vulcões 

Falta de
exatidão
Sofrer

redução

Narrativa
lendária
Morrer,

em inglês

Bagatela
Conser-
vante do
bacalhau 

Capital da Noruega

Princípio fundamental
para os hindus: prega

a conduta virtuosa

3/die — inn — mãe — rib — sic. 4/bike. 6/ariana — glicol — locust.
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S O
S U R D O M U D O

R E F L E X I V O
E R R A D I C A M OS

R A A G O C O
G A G L E S M A

D I A N A SM A
B A O I O R U BA

E F U S O I R RA

S E G R E G A R
T M T H A N O S

T R I A E RE A H
B E N S L LI D O

L I D E I M A R
A NO M O Z A R T

Cultivo do
Vale do 

Colchagua
(Chile)

Urso, em
espanhol

Eliminamos
(praga)

Pedido de
licença no 
terreiro de
Umbanda

A Glória
Sadala da
série "As-
sédio" (TV)

Tirada
cômica 
no texto
teatral

Bolinho
de feijão

da culiná-
ria baiana

Período
de ataque
do Aedes
aegypti

Molusco
que

simboliza
a lerdeza

Alergia 
respirató-
ria debi-
litante

Traje do
jogador
de vôlei

Tipo de
empresa 
fiscalizada
pela Anac

Ação
prazerosa

para o
filantropo

Escola
Municipal
(abrev.)

Ilha à
entrada

da laguna
de Veneza
Marrocos,
nas trans-
missões

de futebol
Compôs a
ópera "O
Rapto do
Serralho"

Introspec-
tivo

Cordilheira
de Portugal

Direito concedido às
brasileiras a partir
de 1932 

O usuário
do alfabe-
to manual

Margem
Proteção 
usada por
alfaiates

Gases dos cilindros
para mer-

gulhos
profundos

Situações
vexatórias

(gíria)

Romance de Machado
cujo tema trata do ciú- 
me e da tragédia ma- 
trimonial de Bentinho

Grupo étnico de Togo
e do Benim

Senhorita (abrev.)

Exprime
raiva

Terminal
ferroviário

Curta de
animação
da Pixar 

Apartar;
margina-

lizar

Entornado;
derramado

São dispu-
tados no
divórcio 

(?)-luz,
medida
cósmica

Ocupei-
me de

Tarcísio 
Meira, ator
"Três", em
"triciclo"

Vilão da
Marvel
Comics

3/agô — bao — gag — oso. 4/lido. 5/efuso. 6/mozart.

Cinco plantas que criam energia positiva na sua casa 
1 - Jasmim: as pessoas na Pérsia 

consideravam esta planta sagrada, gra-
ças aos seus inúmeros benefícios, como 
aumentar os níveis de energia, diminuir 
os níveis de ansiedade, melhorar a pro-
dutividade, aumentar a autoestima e 
melhorar a qualidade do sono. 

2 - Alecrim: mais e mais pessoas 
estão se familiarizando com os benefí-
cios medicinais do alecrim. Esta planta 
é uma das melhores quando se trata 
de purificação da casa. Alguns dos seus 
inúmeros benefícios são a melhora da 
memória, o combate a ansiedade, te 

livra da energia negativa, combate a 
insônia e combate a fadiga. 

3. Lírio: esta planta multifuncional 
é considerada a flor do nascimento. É 
eficiente quando se trata de limpar os 
problemas emocionais, espirituais e 
físicos. Além disso, esta planta é ideal 
para o seu quarto, pois estimula a sere-
nidade e tranquilidade no sono.

4. Sálvia: esta planta tem efeitos 
incríveis quando se trata de se livrar 
de emoções negativas, incluindo medo 
e raiva. Sabe-se que a sálvia contri-
bui para um melhor fluxo de energia 

positiva. Ele também tem uma série 
de benefícios medicinais.

5. Hera: quando se trata de purifica-
ção do ar, a planta número um é hera, 
pois é capaz de absorver formaldeído. 
Esta planta se livrar das toxinas nocivas 
e indesejadas no ambiente. É recomen-
dado para pessoas que sofrem de aler-
gias ou asma. No entanto, você deve ter 
cuidado e prestar atenção onde você 
mantém esta planta, pois é tóxico para 
animais de estimação e crianças, por isso 
deve ser situado fora de seu alcance.

Fonte: @despertarodivino
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni
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Tudo o que um sonho precisa para ser 
realizado é alguém que acredite que 

ele possa ser realizado.
( Roberto Shinyashiki)

GREVE?  
 Insatisfeitos com os atrasos constantes de salários desde o ano passado, os jogadores do Cruzeiro (BHMG)  
confirmam greve a partir desta quinta-feira, dia que se reapresentariam na Toca da Raposa II. 

PRÊMIO ABRASCE
O Grupo Tacla, conglomerado parana-
ense que atua na concepção, planeja-
mento, desenvolvimento, construção 
e administração de shoppings centers 
[maior grupo do sul do país], está en-
tre os finalistas do tradicional prêmio 
da Associação Brasileira de Shopping 
Centers – Abrasce deste ano [consi-
derado o Oscar do setor no país]. Os 
empreendimentos Palladium Curitiba, 

Jockey Plaza Shopping e o recém-inau-
gurado Palladium Umuarama concorrem 
à premiação com sete cases que reco-

nhece os melhores projetos desenvolvi-
dos pelos estabelecimentos.

*************

Palladium Umuarama, o mais novo 
empreendimento do Grupo Tacla, tem 
no projeto sustentável um de seus di-
ferenciais. Com a instalação de energia 
solar, foram investidos mais de R$ 5 
milhões em um dos maiores sistemas 

de placas fotovoltaicas do setor de va-
rejo no País, com mais de 3.200 módu-
los. Gestão automatizada, arquitetura, 
iluminação e paisagismo fazem parte 

dos itens avaliados pelo case.

POSSE CÂMARA DA MULHER! 

 Autoridades Municipais, presidente do Sindicato  e a diretoria da CMEG Umuarama

Nova diretoria Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Umuarama

FOTOS: THIAGO CASONI

Elisangela Mello, a nova presidente!

Em clima festivo a nova diretoria 
da Câmara da Mulher Empreende-
dora e de Negócios de Umuarama 
tomou posse na noite de sexta-

-feira, 8, no salão social do Sesc. 
O evento foi prestigiado por 

lideranças do setor comercial, 
empresários e empresárias. 

A presidente, Elisângela Mello, 
ao fazer uso da palavra expres-

sou gratidão aos membros 
anteriores da entidade e a 

todos os apoiadores.
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