
Edição 2849 - Ano VIII - R$2,00
UMUARAMA,4/11/2021

Criminosos rendem 9 pessoas
em plena tarde em Umuarama

PM MONTOU CERCO MAS NÃO ENCONTROU OS ASSALTANTES

Dois bandidos armados mantiveram reféns nove pessoas, entre elas três crianças, durante assalto a uma empresa na tarde 
de ontem. Os criminosos usavam máscara e chapéu, quando anunciaram o roubo e pediram dinheiro. Eles renderam o 
empresário e na sequência os funcionários. Um veículo que foi levado durante o crime, acabou recuperado pouco depois, 
abandonado em uma estrada rural às margens da rodovia PR-323. l 7

Decisão do
TSE altera
composição

da Assembleia
l 3

TCE encontra
355 obras
paralisadas

em todo o PR
l 4

CPI da Covid

Foram ouvidas
três testemunhas

na reunião
realizada ontem 

l 6

O Programa que 
regula o sistema 
de disponibilização 
de vagas na 
Educação Infantil do 
município, divulga 
hoje o 1º edital 
de classificação 
e convocação de 
alunos para o ano 
letivo de 2022. l 9

Finados
O Cemitério Municipal de Umuarama recebeu, entre 
sábado e a última terça-feira, 2, Dia de Finados, mais 

de 40 mil visitantes de acordo com estimativa da 
Administração de Cemitérios e Serviços Funerários 

(Acesf). A visitação se intensificou a partir de sábado, 
30, mas o maior movimento de fato ocorreu na terça, 
quando os portões permaneceram abertos das 6h até 

pouco mais das 18h. l 8

Ampliada a
ocupação
de igrejas

para até 70%
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 % SET OUT ano 12m 
IPCA (IBGE) 1,16 - 6,90 10,25
IGP-M (FGV) -0,64 0,64 16,74 21,73
IGP-DI (FGV) -0,55 - 15,12 23,43

Índice SET OUT NOV
IGP-M (FGV) 1,3112 1,2486 1,2173
IGP-DI (FGV) 1,2821 1,2343 -
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 7,75%  | 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:: 7ª parcela
vence em 30/11, com juros Selic de 3,03%.

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

2/10 a 2/11 0,5000 0,3575 0,0000
3/10 a 3/11 0,5000 0,3575 0,0000
4/10 a 4/11 0,5000 0,3575 0,0000
5/10 a 5/11 0,5000 0,3575 0,0000
6/10 a 6/11 0,5000 0,3575 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -4,11% 26,85 
Vale ON -7,59% 66,83 
ItauUnibanco PN +0,95% 24,45 
Lojas Americanas PN +13,33% 5,78 
Locaweb ON +9,07% 20,32 
Bradespar ON -7,54% 46,23

IBOVESPA: +0,06% 105.616 pontos

Iene 114,08
Libra est. 0,73
Euro 0,86
Peso arg. 99,91

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,4% 5,5890 5,5900 -1,0%

PTAX  (BC) 0,0% 5,6666 5,6672 +0,4%

PARALELO -2,2% 5,4300 5,8300 -1,4%

TURISMO -2,2% 5,4300 5,8100 -1,4%

EURO -0,1% 6,5642 6,5655 +0,7%

R$/m2 SET OUT %m %ano %12m
Paraná 1.978,27 1.987,39 0,46 15,55 18,39
Norte 2.110,26 - -0,27 19,65 25,58
Oeste 2.020,24 - 0,20 14,87 19,83

DÓLAR 03/11

Iene R$ 0,0497
Libra est. R$ 7,74
Peso arg. R$ 0,057
R$1: 1.214,33 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 03/11 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. OUTUBRO

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)

SSEETT OOUUTT NNOOVV
TJLP (%) 4,88 5,32 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 1.231,50 -12,50 -0,3%
FARELO dez/21 340,80 3,60 5,8%
MILHO dez/21 564,00 -9,00 4,3%
TRIGO dez/21 781,00 -10,50 3,2%

SOJA 159,76 -0,6% 1,1% 158,00
MILHO 79,53 1,0% -9,9% 79,00
TRIGO 88,49 0,0% -0,2% 91,00
BOI GORDO 277,51 -0,6% -6,9% 257,00
SUINO 6,27 -0,9% -0,8% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 03/11 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 03/11 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 03/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 168,00 -1,8% 1,8%
SOJA Paranaguá 170,00 -1,2% -1,2%
MILHO Cascavel 86,00 -1,1% -10,4%

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..  1199//1111  ffííssiiccaass  1166//1111,,ddoommééssttiiccooss  55//1111

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Palavras cruzadas

No trabalho, o dia promete ser pra lá de puxado! A 
boa notícia é que esforço e comprometimento vão dar 
frutos, por isso, cuidado com as distrações. Quanto 
mais você focar nos resultados, melhor vai se sair. 
Melhor não se sobrecarregar, comer direito e ficar 
ligado/a nos avisos que o seu corpo envia.

Praticidade e realismo serão suas maiores qualida-
des para lidar com qualquer desafio que pintar no 
seu caminho nesta quinta! Alguém da família pode 
ter um papel importante se está procurando emprego. 
Na hora de lidar com as tarefas de rotina, mantenha 
os pés no chão e mostre bom senso.

As estrelas avisam que a comunicação será seu maior 
trunfo hoje! Bora lá agitar a sua rede de contatos, trocar 
ideias com os colegas ou melhorar o contato com 
o público em geral, especialmente para quem tra-
balha com vendas ou marketing. Raciocínio rápido 
também se destaca e pode render mais visibilidade 
no trabalho.

Você vai se sentir melhor se puder colocar a conversa 
em dia com os amigos e matar a saudade. Mas já 
aviso que há sinal de tensão em algumas amizades 
logo cedo, especialmente se tiver dinheiro no meio 
dessa história. Abra o coração e procure esclarecer o 
que estiver incomodando, ok?

Nada deve abalar o seu foco e profissionalismo nesta 
quinta! Bem, quase nada, porque o excesso de since-
ridade ou a falta de tato podem ficar evidentes agora 
e provocar atrito com alguém importante no trabalho. 
Foque no que é importante e não entre em disputas 
bobas, que não levam a nada. Também vale a pena 
investir na sua imagem.

Seu otimismo está em alta nesta quinta, meu bem, e 
ajuda você a se entender melhor com os outros. Sua 
habilidade para criar pontes, começar um curso ou 
até aprender mais por conta própria serão importantes 
em várias áreas. Mas uma viagem pede cuidado redo-
brado, graças à briga entre Lua e Saturno pela manhã.

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 04 de Novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Peixes. A intui-
ção é a sua característica mais forte. Assim como possui outros dons para normais, que os fazem 
pessoas especiais, de talentos especiais e criativos. Seu número principal é o 12, formado de 1, 
Sol e de 2, Lua, astros que representam o masculino e o feminino. Juntos formam o 3, de Júpiter, 
astro de natureza generosa, fraterna e ampla. Caracteriza-se também pela duplicidade amorosa e 
conflitos no casamento.

Horóscopo nascido em 4 de novembro

Com a Lua brilhando em seu signo, vai sobrar energia 
para encarar qualquer desafio. Mas, logo cedo, a dica 
é pegar leve em casa para não bater de frente com um 
familiar quando menos espera. A boa notícia é que 
você estará mais confiante e não vai pensar duas vezes 
antes de ir atrás dos seus interesses.

Nesta quinta, você vai precisar de simpatia e criativi-
dade para se destacar no trabalho. Ainda bem que as 
estrelas estarão ao seu lado e podem surgir ótimas 
ideias quando menos esperar! Pena que nem tudo 
será perfeito sem defeito no romance. Logo cedo, 
respire fundo e faça sua parte para evitar uma briga 
com o mozão.

Hoje, a dica é deixar a solidão bem longe, mas sem 
relaxar demais nos cuidados, tá? Se a saudade aper-
tou nos últimos tempos, aproveite para fortalecer os 
laços com pessoas que estão longe, inclusive com 
gente da família.  No trabalho, vai chegar mais longe 
se buscar a companhia de colegas que têm os mes-
mos objetivos.

As estrelas prometem dar uma turbinada na sua intui-
ção hoje! Aproveite o astral favorável para aprender 
mais sobre um assunto místico ou religioso, fazer 
pesquisas, dar uma de detetive e até investigar uma 
história que não parece muito bem contada. Você pode 
se surpreender com o que vai descobrir sem fazer 
muito esforço!

Se depender das estrelas, assuntos ligados a dinheiro 
podem ocupar a maior parte da sua atenção hoje. 
Preste atenção em um trabalho extra ou um bico se 
estiver precisando engordar o orçamento. Logo cedo, 
porém, pode ser difícil driblar alguns gastos extras. 
Promoção, liquidação ou até uma oportunidade de 
adiantar os presentes de final de ano podem com-
prometer o orçamento. 

Nesta quinta, você estará mais na sua e pode faltar 
pique para interagir com colegas ou pessoas mais 
próximas. Mal-entendidos podem se tornar um pro-
blema, por isso, escolha bem as palavras e explique 
claramente uma informação, depois, confira se o outro 
entendeu direitinho.

Loterias
Megasena

01 04 06 07 08 10 11 12 
14 18 19 21 22 24 25

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 4/11/2021 concurso: 2425Megasena

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 ♥

02 09 05 02 01 02 00

Super Sete concurso: 164C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2231Lotomania

42.431
86.576
01.058
68.349
18.788

04 06 14 18 30 46 47
MOTO CLUBE /MA

01 51 52 62 80

MAIO

12 16 17 20 21 22 29

concurso: 5696

10 31 38 46 49 54

Nublado com pancadas 
de chuva

CRESCENTE
11/11 - 09h48

CHEIA
19/11 - 05h59

MINGUANTE
27/11 - 09h29

NOVA
04/11- 18h15

Paranaguá
max 24
min 19

max 33
min 23

Cascavel
max 29
min 20

Foz do Iguaçu
max 31
min 21

max 32
min 19

Curitiba
max 27
min 16

FASES 
DA LUA

Sexta 5/11/2021

Nublado com pancadas 
de chuva

Sábado 6/11/2021

Nublado com pancadas 
de chuva

Lotofácil concurso: 2362

06 09 12 15 19 25 26 31 33 36
37 41 44 46 52 54 61 68 71 90

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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(abrev.)

Instituto
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Legal
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setor do
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rude
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(?)-book,
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(BR)
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para aca-
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dos esti-

listas

(?) Leão,
cantora 
da MPB
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Alves (Lit.)
Aplaudido
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o "M"

Sílaba de
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O Planeta
Azul

Dez ao
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"londrina"

Da mesma
maneira
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Desvio
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Doze
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Sem com-
panhia

Costas
(Anat.)

Vírus da
Aids

Molhar
(planta)

Uma, em
espanhol
100, em
romanos

Segunda
opção da
múltipla
escolha

Modificar
para

melhor 

3/hiv — rat — una. 6/rancho — verniz. 11/casca-grossa.
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L A H R E F

I N C O E R E N T E
M I A M I V I I I

P A S S O S I E T
B N E G I T O

M A Q U I A D O R E S
R U I M R A C
R I O B R A V O

S E L O I S R A E L
T O L T S U A

B O M B A C H A S T
B I C O V A L E

H O S T I L I Z A R
I L O N U S G A

A N A I S A B O I
O S T E N S I V A S

Erva que
dá aroma
à bebida
absinto

Termo de 
grafia igual
e sentido
diverso

Etapas 
da Paixão
de Cristo
(Catol.)

Civilização
estudada
em Histó-
ria Antiga

Profissio-
nais como

Duda
Molinos

A mais po-
pular das
moedas
virtuais

Ravi
Shankar,
músico
indiano

Peça do
vestuário 
obrigatória
à iraniana

Localiza-
ção do

Museu do 
Holocausto

Calças do
vestuário 
tradicional

gaúcho

Local de
treino de 

esportistas
do remo

(?) Nin:
morou em
casa-barco
no Sena

Bolsa de
Valores
(sigla)

Letra que
recebe 
o til, no

espanhol

Animal
negociado
na feira de
pecuária 

As atitudes
de quem
quer se
mostrar

Escritor 
de "Numa
e a Ninfa"

Cidade-se-
de do Cen-
tro Nacio-

nal de
Furacões

(EUA)

A conduta
típica do
psicótico

Avisos comuns em
bulas de remédios
Terminal rodoviário 
da capital paulista

Serviço que dirime
dúvidas do cliente 

Companheiros de luta
de Zumbi

Adquirir
novo

ânimo
Aqui está!

Edição
(abrev.)

Henrique
(?), fun-
dador da 

Igreja
AnglicanaExtrater-

restre
(pop.)
Raiva

Compõe o
acervo de
museus

Caminhar

Estragado
Item do

álbum do
filatelista

"Avô", 
na fala
infantil

Bastante

O açúcar
presente
no leite

Outra vez!

Pertencente a ela
(?) rara, referência à
visita bem-vinda, mas
pouco frequente (lat.)

Várzea
Tétis e 

Rea, para
Saturno

Acessório para
confeitar bolos

Agredir;
provocar

Símbolo nacional que
emociona atletas no

pódio
olímpico

Encargo
oneroso
Charme
(inglês)

2/it. 4/ônus. 5/anaïs — assaz. 11/lima barreto — maquiadores.

Chuva

Relator pede pelo arquivamento
da representação contra Barros

Sem objetividade
Em 4 de junho, a Anvisa aprovou a importação de 20 milhões de doses 
da Covaxin, mas com uma série de condicionantes. Marcelo Queiroga, 
posteriormente, cancelou o contrato de compra. Para Cezinha, as “im-
putações contidas” no texto do PSOL “não se mostram certas, objeti-

vas, circustanciadas”. “Não há como este Conselho de Ética continuar a 
apuração e a avaliação da conduta”, escreveu o relator.

O deputado federal Cezinha 
de Madureira (PSD-SP) pediu 
ontem (quarta-feira, 3) no 
Conselho de Ética da Câmara 
dos Deputados o arquivamento 
da representação contra o líder 
do Governo na Casa, Ricardo 
Barros (PP-PR). Os deputados 
pediram vista coletiva e o pare-
cer não foi votado ontem.

A representação contra 
Barros foi apresentada em 
julho pelo PSOL. Para o par-
tido, Barros “foi fundamental 
para o acordo da Covaxin com 
o Governo Brasileiro”. Mais 
do que isso, o partido diz que 
Barros “participou diretamente 
ou por interpostas pessoas, do 
começo, do meio e do fim de 

um processo bilionário eivado 
de suspeitas e ilegalidades”.

No texto, o PSOL também 
escreveu: “Depreende-se da 
atitude do Deputado Ricardo 
Barros a prática de abuso das 
prerrogativas constitucional-
mente asseguradas aos repre-
sentantes do povo, ao fazer 
uso abusivo de sua posição de 
parlamentar Líder do Governo 
para negociar vantagens alheias 

aos interesses públicos, para 
si próprio e para a Precisa 
Medicamentos, empresa inter-
mediária da Covaxin”.

Entre os fatos citados na 
representação, está a emenda 
apresentada pelo parlamentar 
paranaense que incluiu a agên-
cia sanitária indiana na lista de 
agências cujas recomendações 
obrigariam a Anvisa a emitir 
uma avaliação.

CONSELHO de Ética da Câmara dos Deputados o arquivamento da representação contra o líder do Governo na Casa

DIVULGAÇÃO
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Decisão do TSE
altera composição
da Assembleia

Foi realizada, durante a sessão 
ordinária desta quarta-feira (3) da 
Assembleia Legislativa do Paraná, 
a leitura de notificação expedida 
pelo Tribunal Regional Eleitoral 
do Paraná (TRE-PR) a respeito de 
decisão proferida pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), que cas-
sou o mandato do deputado 
Delegado Francischini (PSL). O 
Tribunal determinou a anulação 
dos votos recebidos pelo parla-
mentar. Diante da decisão, o pre-
sidente da Assembleia, deputado 
Ademar Traiano (PSDB), declarou 
a vacância de quatro mandatos 
parlamentares e realizou a convo-
cação dos deputados suplentes.

Além de Francischini, tam-
bém deixam a Assembleia 
o s  d e p u ta d o s  E m e rs o n 
Bacil (PSL), Do Carmo (PSL) 
e Cassiano Caron (PSL). 
Assumem as vagas Adelino 
Ribeiro (Patriotas), Nereu 
Moura (MDB), Elio Rusch (DEM) 
e Pedro Paulo Bazana (PV). O 
presidente do Legislativo con-
vocou os novos parlamentares 
para assumirem os mandatos 
na sessão ordinária da próxima 
segunda-feira (8).

O TSE determinou que a 

Entre os quatro novos deputados,
três já ocuparam lugares na Alep

Dos quatro novos depu-
tados, três já ocuparam 
uma cadeira na Assembleia 
Legislativa do Paraná. Adelino 
Ribeiro nasceu em Goioerê, na 
região Centro-Oeste, em 1965. 
Vive há 35 anos em Cascavel, 
onde se elegeu vereador em 
1997. Garantiu a reeleição 
em 2000 como vereador mais 
votado da cidade. Foi eleito 
deputado estadual pela pri-
meira vez em 2010, sendo ree-
leito em 2014.

Nereu Moura assumiu 
uma cadeira na Assembleia 
Legislativa pela primeira 
vez em 1993. Candidatou-se 
novamente nas eleições de 
1994, elegendo-se com 35.619 
votos, sendo um dos mais 
votados do Paraná. Foi ree-
leito nos anos de 1998, 2002, 
2006, 2010 e 2014.

Elio Rusch iniciou sua tra-
jetória política na década 
d e  1 9 7 0 ,  a o  s e  e l e g e r 

Dança das cadeiras
A atual legislatura registrou outras mudanças nas cadeiras da 
Assembleia Legislativa. Após assumirem cargos de secretários 
estaduais, os deputados Guto Silva (Casa Civil), Márcio Nunes 

(Desenvolvimento Sustentável e do Turismo) e Marcel Micheletto 
(Administração e da Previdência) foram substituídos pelos depu-

tados Cantora Mara Lima (PSC), Hussein Bakri (PSD) e Gugu Bueno 
(PL), respectivamente. Já com o falecimento do deputado Delegado 
Recalcatti (PSD), assumiu a vaga o deputado Ademir Bier (PSD). O 

deputado Cassiano Caron (PSL), havia assumido na semana passada 
a vaga do deputado Subtenente Everton (PSL), cassado pelo TSE por 
ter recebido doação de pessoa jurídica nas eleições gerais de 2018. 

vereador pela primeira vez 
e m  M a r e c h a l  C â n d i d o 
Rondon, ocupando essa posi-
ção ainda outras duas vezes. 
Atuando na Assembleia 
Legislativa desde 1991, ano 
em que assumiu pela pri-
meira vez. Nesta legislatura 
assumiu por duas vezes em 
razão da licença maternidade 
da deputada Maria Victoria 
(PP), exercendo o seu oitavo 
mandato consecutivo como 
deputado estadual.

Único estreante na Assembleia 
Legislativa, Pedro Paulo Bazana 
nasceu em 1967 e tomará 
posse para seu primeiro man-
dato como deputado estadual. 
Ex-vice-prefeito de Arapongas, 
Bazana obteve 21.145 votos 
no último pleito para depu-
tado. Em 2020, foi candidato 
a prefeito de Arapongas, não 
sendo eleito. Atualmente é o 
presidente da Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais 
(APAE) de Arapongas.

votação recebida pelo deputado 
Delegado Francischini na eleição 
de 2018 seja anulada. Dessa 
forma, uma nova totalização é 
realizada pelo TRE. O parlamen-
tar obteve uma votação recorde 
no último pleito, com mais de 
400 mil votos, colaborando para 
a eleição dos demais deputa-
dos. Com o recálculo realizado 
pelo Tribunal, houve uma nova 
distribuição de votos válidos e, 
dessa forma, a recomposição 
das demais vagas, fazendo com 
que os outros três deputados do 
partido perdessem a vaga.

CASSAÇÃO
Por seis votos a um, o 

Plenário do Tribunal Superior 
Eleitoral cassou o mandato e 
tornou inelegível o deputado 
Delegado Francischini. De 
acordo com órgão, ele divulgou 

notícias falsas contra o sistema 
eletrônico de votação. A decisão 
ocorreu na última quinta-feira 
(28), condenando o parlamentar 
por “uso indevido dos meios de 
comunicação, além de abuso de 
poder político e de autoridade, 
práticas ilegais previstas no 
artigo 22 da Lei Complementar 
nº 64/1990”, segundo o TSE.

Francischini foi eleito depu-
tado estadual após receber 
427.749 votos no último pleito. 
Ele era o presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ), 
uma das mais importantes do 
Legislativo. Com as mudanças, 
os parlamentares buscam o con-
senso para escolher um novo 
presidente para a Comissão. 
Caso não cheguem a um acordo, 
conforme relatou o presidente 
Traiano, uma eleição deve ser rea-
lizada para escolher o presidente.

ÓRGÃO cassou o mandato de Francischini (PSL), abrindo quatro vagas no Legislativo após 
recontagem de votos. Novos deputados assumem na segunda (8)

DÁLIE FELBERG/ALEP

Presidenciável
A direção 
nacional do 
MDB decidiu 
lançar a 
senadora 
Simone Tebet, 
de Mato Grosso 
do Sul, como 
pré-candidata 
à sucessão do 
presidente Jair 
Bolsonaro na 
eleição do ano 
que vem. O 
partido e Tebet já discutiam há meses a possibilidade, mas ela 
queria aguardar o fim da CPI da Covid para tornar públicas as 
articulações políticas. Tebet é a única mulher a se apresentar 
para a disputa até agora e integra o grupo de desafiantes da 
chamada terceira via ao Palácio do Planalto. O presidente do 
MDB, deputado federal Baleia Rossi, de São Paulo, disse que 
o anúncio será feito ainda em novembro. “Vamos oficializar, 
sim. Simone tinha pedido para aguardar o final da CPI apenas 
para não confundir os temas. A ideia amadureceu muito 
dentro do partido. Já existe hoje um apoio muito grande para o 
lançamento da pré-candidatura”, afirmou.

Novos pedágios
O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) afirmou 
que a falta de concorrência 
das novas concessões de 
rodovias no Brasil desmonta 
a tese do governo federal 
da participação de novos 
grupos e consórcios na 
licitação. Nas duas maiores 
disputas neste ano só 
participaram dois grupos 
nacionais. As duas licitações 
referidas por Romanelli 
foram abertas pelo governo 
federal no modelo híbrido 
e abrangem a BR-153, 
entre Goiás e Tocantins, e 
a BR-116, entre o Rio de 
Janeiro e São Paulo (Rodovia 
Presidente Dutra). A 
primeira será administrada 
por 35 anos pelo 
EcoRodovias e a segunda 
por 30 anos pelo Grupo CCR. 
“O governo federal vendeu 
a ideia de grande interesse 
internacional pelas rodovias 
brasileiras, mas vemos que 
duas concessionárias bastante 
conhecidas dos paranaenses 
dominaram as disputas. Esta 
falta de participação de outros 
grupos econômicos, nacionais 
e estrangeiros, é preocupante 
para a futura concessão das 
nossas estradas”.

Velhas concessionárias
A CCR administrará a Via 
Dutra por 30 anos após 
ofertar um desconto máximo 
de tarifa (15,31%) e uma 
outorga de R$ 1,77 bilhão ao 
governo federal. A concessão 
abrange 625,8 quilômetros 
de extensão, com 10 praças 
de cobrança. O valor mais 
alto de pedágio deve ficar 
na casa de R$ 12,00. O 
investimento previsto é de 
R$ 14,8 bilhões ao longo 
do tempo de contrato. A 
concessionária também será 
responsável por um trecho 
da BR-101 (Rio-Santos). O 
contrato de concessão da 
BR-153 foi assinado em 
outubro. O trecho concedido 
para a EcoRodovias tem 
aproximadamente 850 
quilômetros. O consórcio 
ofereceu R$ 320 milhões 
em outorgas e prevê R$ 14 
bilhões em investimentos, 
dos quais R$ 6,2 bilhões serão 
para custos operacionais. 
Haverá a duplicação obrigatória 
de 623,3 kms, sendo 349,2 
do terceiro ao décimo ano, 
e outros 274,1 entre o 19º e 
o 25º ano.  A concessão terá 
nove praças de cobrança de 
pedágio, com a maior tarifa na 
faixa de R$ 11,00.

Modelo híbrido
Os leilões foram realizados no modelo híbrido, em que 
o consórcio vencedor é o que oferece a maior outorga 
(dinheiro para levar o contrato) à União, combinado com o 
critério de menor tarifa de pedágio (limitado a um desconto 
pré-fixado).“No Paraná derrotamos esta modelagem e o 
leilão será pelo menor preço de tarifa graças à mobilização 
de deputados e deputadas, da sociedade civil organizada e 
do setor produtivo”, afirma Romanelli. (Mais na página 4)

DIVULGAÇÃO
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Tribunal mantém
cautelar relativa
às concessionárias

Considerando que os con-
tratos com as concessionárias 
de pedágio não foram cumpri-
dos integralmente; que houve 
o suposto pagamento ilegal de 
R$ 9,9 bilhões às empresas; e 
que 28 obras não foram con-
cluídas, o Pleno do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná 
(TCE-PR) homologou medida 
cautelar concedida pelo con-
selheiro Nestor Baptista, que 
declara a inidoneidade das 
empresas, com o consequente 
impedimento de participar 
de novas licitações com o 
governo, em suas três esferas.

A liminar foi homologada 
na sessão ordinária nº 36/21 
do Pleno do TCE-PR, realizada 
ontem (3) à tarde, por video-
conferência. A medida havia 
sido emitida pelo conselheiro 
em 28 de outubro, em processo 
de Denúncia protocolado pelo 
deputado estadual Marcos 
Adriano Ferreira Fruet, conhe-
cido como Soldado Fruet.

A proibição, decorrente 
d e  u m a  D e c l a ra çã o  d e 
Inidoneidade também emi-
tida por Baptista, atinge as 
concessionárias Rodonorte, 
Ecocataratas, Ecovia, Viapar, 
Econorte e Caminhos do 
Paraná. A decisão foi comuni-
cada à Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delegados 

Sem obras
O relator também lembrou que 28 das obras previstas não serão 

finalizadas dentro do prazo da vigência do contrato, o que já evidencia 
inexecução contratual. Quanto a isso, a Procuradoria-Geral do Estado 
já analisa medidas judiciais em complemento a ações administrativas 

já tomadas. A decisão cautelar foi comunicada também ao MPE. O 
TCE-PR deu prazo de 15 dias para todos os envolvidos se manifestarem. 

Os efeitos da cautelar perduram até que o mérito do processo seja 
julgado, a não ser que a medida seja revogada antes disso. 

TCE encontra 355 obras
paralisadas em todo o PR

O Paraná tem, pelo menos, 
355 obras municipais paralisa-
das, que somam investimento 
público superior a R$ 365,7 
milhões. A conclusão é de um 
levantamento realizado pelo 
Tribunal de Contas do Paraná. 
O objetivo principal do traba-
lho é estimular a retomada e 
a conclusão dessas obras, 
fazendo com que elas tragam 
benefícios efetivos à popula-
ção. O levantamento também 
poderá servir para a seleção 
de obras incluídas no Plano 
Anual de Fiscalização (PAF) 
de 2022 do TCE-PR, aprovado 

pelo Tribunal Pleno na sessão 
de 27 de outubro.

As obras indicadas como para-
lisadas estão localizadas em 121 
municípios, número que repre-
senta 30% do total – o Paraná é 
composto por 399 municípios. 
São edificações (como escolas, 
creches, unidades básicas de 
saúde), obras de pavimenta-
ção, saneamento e iluminação 
pública. “Além da depreciação 
física das construções, a parali-
sação compromete os serviços 
já executados e, o mais grave, 
priva a população dos bene-
fícios desses investimentos”, 

afirma o coordenador-geral de 
Fiscalização do TCE-PR, Cláudio 
Henrique de Castro.

“O levantamento também 
serviu para confirmar a neces-
sidade de que os municípios 
atualizem as informações 
relativas às obras nos siste-
mas do Tribunal de forma mais 
fidedigna e tempestiva, pois 
constatamos que algumas das 
obras indicadas como parali-
sadas na verdade estavam em 
andamento ou até concluídas”, 
avalia o analista de controle 
Lincoln Santos de Andrade, 
coordenador da COP.

do Paraná (Agepar) ,  ao 
Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER-PR) e 
à Controladoria-Geral do 
Estado (CGE-PR).

Na cautelar, o conselheiro 
lembrou que as empresas já 
estavam proibidas de licitar 
e contratar com o governo 
estadual, mas que no ano 
passado a CGE revogou a 
decisão, alegando que as 
concessionárias procuraram 
o Estado para solucionar pen-
dências dos contratos.

Baptista destacou que 
informações da Agepar mos-
tram que supostos erros de 
cálculos do chamado “degrau 
de pista dupla” e na “regra de 
depreciação” ensejaram enri-
quecimento das empresas em 
R$ 9,9 bilhões. E que mesmo a 
proposta de acordo pelas con-
cessionárias “não foi suficiente 
para recompor os danos ao 
erário relatados pela própria 
Agepar, nem mesmo para frear 
a participação dessas conces-
sionárias em licitações”.

EMPRESAS estavam proibidas de licitar e contratar com o governo mas, no ano passado 
a CGE revogou a decisão

DIVULGAÇÃO

Paraná imunizado
O Paraná é um dos estados 
com maior percentual de 
população imunizada com 
segunda dose ou dose única. 
De acordo com o consórcio 
dos veículos de imprensa, 
58,56% da população está 
completamente protegida 
contra as formas mais graves 
da doença. Em primeiro lugar 
está São Paulo (67,74%), 
seguido por Mato Grosso do 
Sul (64,45%), Rio Grande do 
Sul (60,98%) e Santa Catarina 
(58,80%).

Paraná Turismo
A equipe do Paraná Turismo 
juntamente com a Atunorpi 
(Associação Turística do 
Norte Pioneiro do Paraná) 
e representantes da área 
turística nos municípios do 
Norte Pioneiro estiveram 
reunidos em Jacarezinho 
para a atualização do plano 
operacional que envolve a 
região. “Nós encontramos 
aqui um grande diferencial 
em relação às demais regiões. 
O plano previsto lá em 
2016, 2017, foi totalmente 
cumprido. Todos os objetivos 
e metas e ações previstas 
foram realizadas ou são ações 
contínuas”, disse a assessora 
técnica da Paraná Turismo, 
Priscila Cazarin Braga.

Monitor da Violência
Nos primeiros nove meses 
de 2021, o Paraná registrou 
redução de 11,21% no total de 
assassinatos, na comparação 
com o mesmo período do 
ano passado. Entre janeiro e 
setembro deste ano, 1.417 
foram assassinadas em casos 
de homicídio doloso, roubo 
seguido de morte (latrocínio) 
e lesão corporal com morte. 
No mesmo período de 2020, 
foram 1.596 vítimas.

Indecisão
O presidente Jair Bolsonaro 

Presidente do BRDE
O paranaense Wilson Bley Lipski assumiu nesta quarta-feira 
(3) a presidência do Banco Regional de Desenvolvimento do 

Extremo Sul (BRDE), cargo que ocupará até fevereiro de 2023. 
Até então ele ocupava as funções de vice-presidente e diretor de 
operações da instituição. O banco atua nos três estados do Sul – 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul – e no Mato Grosso 

do Sul. A meta do novo presidente é tornar o BRDE o maior 
banco de desenvolvimento regional do Brasil. 

(sem partido) disse, após 
receber título honorário na 
cidade italiana de Anguillara 
Veneta,  que três partidos 
o querem como filiado, 
“fico muito feliz. São três 
namoradas, vamos assim dizer. 
Duas vão ficar chateadas. 
O PRB (antigo nome do 
Republicanos), o PL e o PP, e 
cada dia um está na frente na 
bolsa de apostas. Agora, iria 
para o PL; ontem, iria para 
o PP”, disse ele.

Vez das crianças
O presidente dos EUA, Joe 
Biden, disse que o programa 
de vacinação contra a 
covid-19 para crianças irá 
começar nos próximos dias e 
operar plenamente a partir 
da próxima semana, no dia 
8 de novembro. “Os pais 
poderão levar seus filhos 
a milhares de farmácias, 
consultórios de pediatras, 
escolas e outros locais para 
serem vacinados”, afirmou. 
A diretora do Centro de 
Controle e Prevenção de 
Doenças (CDC) dos Estados 
Unidos, Rochelle Walensky, 
oficializou a recomendação 
do imunizante produzido pela 
Pfizer-BioNTech para crianças 
entre 5 e 11 anos.

Reconhecimento facial
Depois de mudar de nome, 
para Meta, o Facebook planeja 
desligar este mês seu sistema 
de reconhecimento facial de 
uma década, excluindo os 
dados de reconhecimento 
facial de mais de um 
bilhão de usuários. Jerome 
Pesenti, vice-presidente de 
inteligência artificial da Meta, 
a recém-nomeada empresa 
controladora do Facebook, 
disse que a rede social estava 
fazendo a mudança por causa 
de “muitas preocupações 
sobre o lugar da tecnologia de 
reconhecimento facial
na sociedade”.



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

Esplanada
POR LEANDRO MAZZINI

Twitter @colunaesplanada

coluna

5Quinta-feira, 4 de novembro de 2021  GERAL

Pregoeira deverá
devolver R$ 11,9 mil
à Cruzeiro do Oeste

O Tribunal de Contas do 
Paraná julgou procedente 
Representação formulada por 
uma das empresas participan-
tes do Pregão Presencial, da lici-
tação lançada pela Prefeitura de 
Cruzeiro do Oeste com a finali-
dade de contratar – pelo valor 
máximo de R$ 240 mil –, presta-
ção de serviços de manutenção 
dos equipamentos de ilumina-
ção pública ao município.

Conforme a decisão, diver-
sas irregularidades foram iden-
tificadas nas fases interna e 
externa do certame, que resul-
taram em danos ao patrimô-
nio público que somam R$ 
11.884,73, bem como na res-
trição indevida à competitivi-
dade da disputa.

Nas palavras do relator do 
processo, conselheiro Nestor 
Baptista, o edital do procedi-
mento licitatório “foi elabo-
rado e estruturado de forma 

TRE-PR faz auditorias em eleição 
suplementar de Francisco Alves

Protocolo Sanitário
As recomendações de segurança sanitária determinadas para as Eleições 
2020 estão mantidas. A principal recomendação é o uso de máscara facial 

desde o momento em que sair de casa para votar. Será disponibilizado 
álcool em gel para quem trabalha e também para uso do eleitorado.

No próximo domingo (7), 
cerca de 5,8 mil eleitores 
devem comparecer às urnas 
em Francisco Alves, cidade que 
fica localizada a (70 quilôme-
tros de Umuarama), no Oeste 
do Paraná, para eleger a nova 
administração municipal. 
Pela primeira vez, o Tribunal 
Regional Eleitoral do Paraná 
(TRE-PR) vai realizar audito-
rias nas urnas em uma eleição 
suplementar, em cerimônia 
pública aberta para qualquer 
pessoa que quiser acompanhar.

Todos os procedimentos 
serão acompanhados pessoal-
mente pelo presidente do TRE-PR, 
desembargador Tito Campos de 
Paula, pelos membros da Corte 
Eleitoral e pelo diretor-geral, dr. 
Valcir Mombach.

COMO FUNCIONA
Para comprovar o funciona-

mento, a transparência e a segu-
rança das urnas serão realizadas 
no dia da votação duas auditorias.

A auditoria de funciona-
mento de urna: confere a 

Decisão
O relator decidiu que cada um dos interessados ainda foi multado 

em R$ 4.647,60 por suas práticas contrárias à legislação. As sanções 
estão previstas no artigo 87, inciso IV, da Lei Orgânica do TCE-PR (Lei 
Complementar Estadual nº 113/2005). Cada uma delas corresponde 

a 40 vezes o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado do Paraná 
(UPF-PR). O indexador, que tem atualização mensal, valia R$ 116,19 

em setembro, quando a decisão foi proferida.

contagem, captação e apura-
ção dos votos. O procedimento, 
totalmente filmado, será trans-
mitido ao vivo pelo YouTube.

A auditoria de verificação 
dos sistemas: feita no próprio 
local de votação, antes do iní-
cio da eleição.

O sorteio das duas urnas 
que serão auditadas acon-
tece no sábado (06). Tanto 
o sorteio quanto a auditoria 

de funcionamento da urna 
serão realizados em cerimônia 
pública no Colégio Estadual 
Vicente Tomazini (Rua irmãos 
Villas Boas, 1108 – Francisco 
Alves) com transmissão ao vivo 
pelo YouTube.

Já a auditoria de verifica-
ção dos sistemas acontece no 
próprio local de votação da 
urna sorteada, antes do início 
da eleição, no domingo.

confusa, antagônica e incom-
patível com os preceitos da Lei 
de Licitações e com a jurispru-
dência deste Tribunal”.

Ainda segundo o relator, 
diante das contradições exis-
tentes no instrumento convo-
catório, a pregoeira que atuou 
naquele certame deveria ter 
anulado a licitação ou, pelo 
menos, interpretado o docu-
mento de forma compatível 
com as normas aplicáveis ao 
tema. De modo contrário, a 
servidora optou pela inversão 
das fases do certame, pela 
inabilitação da maioria das 
licitantes e pela contratação 

de empresa com proposta de 
preço notoriamente desvanta-
josa ao interesse da adminis-
tração municipal.

NEGLIGÊNCIA
Já em relação ao advogado 

público responsável pela emis-
são do parecer jurídico que 
atestou a suposta regularidade 
da disputa, Baptista asseverou 
que o profissional atuou de 
forma negligente, ao conferir 
legitimidade à condução com-
pletamente ilegal da licitação 
por parte da pregoeira, bem 
como à redação demasiada-
mente falha do edital.

TANTO o sorteio quanto a auditoria serão realizados no Colégio Estadual Vicente Tomazini 
com transmissão ao vivo pelo YouTube

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Puxador de filiação
Futuro partido do presidenciável Sérgio Moro, o Podemos enfrenta 

queda de filiados nos últimos meses. A entrada do ex-juiz da 
Lava Jato está confirmada para o próximo dia 10, em evento em 

Brasília. Em dezembro de 2020, conforme consulta da Coluna nos 
dados disponibilizados pelo TSE, o partido contava com 415 mil 

filiados. O número caiu para 412 mil, em abril deste ano, e chegou 
a 407 mil em setembro. O partido pretende usar Moro de garoto-

propaganda para atrair novos filiados com a mensagem: “Preencha 
a pré-filiação e faça parte do processo de mudança do Brasil. 

Juntos Podemos mudar o jeito de fazer política no país!”

Chapa opcional
Os convescotes entre gabinetes 
em Brasília apontam para 
uma possível chapa com Moro 
(PODE) e Rodrigo Pacheco 
(PSD). Um deles seria vice. 

Reforço?
O União Brasil (fusão do DEM 
com PSL), que criou o maior 
partido do País, ainda procura 
um pré-candidato pra chamar 
de seu. Pode, aliás, se unir a 
Moro ou Pacheco. 

Boataria
Começou cedo o boato de que 
Lula da Silva está cansado e 
pode desistir da candidatura ao 
Planalto. Lula só quer articular 
em silêncio, e anunciará a 
chapa no dia certo. 

Haddad, a reserva
E o Haddad é o plano B do PT? É 
a reserva intelectual do partido. 
Haddad é para Lula hoje o que Darcy 
Ribeiro foi para Leonel Brizola. Não 
tem perfil de palanque.

MDB sem Tebet 
Embora tenha tido boa atuação 
e visibilidade na CPI da Pandemia 
do Senado, a senadora Simone 
Tebet (MDB-MS) enfrenta, 
internamente, resistências no 
sempre plural MDB para ser 
lançada à disputa ao Planalto. O 
certo é que não há unanimidade 
em torno do nome da senadora. 

MDB de sempre
Caciques emedebistas, 
principalmente do Nordeste, 
não descartam ter a senadora 
como cabeça de chapa, mas 
traçam outros cenários para 
2022, como apoiar uma 

terceira via como Sérgio Moro 
ou Rodrigo Pacheco. Ou até 
ressuscitar aliança com o PT.

Advogado, por ora
Com escritório advocatício 
em São Paulo e Brasília, o ex-
deputado e ex-ministro José 
Eduardo Cardozo bate ponto 
mais vezes na capital federal. 
Ainda não decidiu projeto 
eleitoral. Mas alfineta o Governo. 
Para ele, a CPI da Pandemia 
foi trabalho importante 
de investigação. Como 
constitucionalista, cobra punição 
e espera iniciativa do PGR.

Bala no coldre
Cassado como deputado estadual, 
Felipe Francischini está retornando 
à Polícia Federal, de onde se 
licenciou como delegado quando 
se elegeu deputado federal anos 
atrás. Ele pretende assumir a 
Delegacia de Crimes Cibernéticos 
no Paraná, assim espera. 

Cadê o doutor?
Indígenas em Brasília têm 
reclamado de falta de médicos 
no ambulatório de saúde 
direcionado às etnias dentro do 
Hospital Universitário da UnB. 
O HUB reforça que possui oito 
profissionais na equipe, e que a 
triagem é feita por enfermeiros 
e consultas com médicos são 
presenciais ou por internet. Mas 
os pacientes nunca os veem. 

Crime ambiental
Um leitor da Coluna que 
sobrevoava ontem o espaço aéreo 
entre Salvador (BA) e Morro de São 
Paulo (BA) registrou o momento 
em que um navio despejava água 
de lastro e óleo no mar. A foto está 
em nossas redes sociais.

ESPLANADEIRA
# Teatro Casa Grande, no Rio, estreia em novembro dois espetáculos: 
“A esperança na caixa de chicletes Ping Pong” e uma homenagem a 
Tim Maia, com Banda do Sindico. # Instituto Dara lança hoje o livro 
“A Cobertura do Mundo - Instituto Dara: Transformando Corações e 
Mentes”, de Vera Cordeiro. # Johnson & Johnson Consumer Health 

lança promoção “Quem cuida ganha dinheiro de volta”. # Carlos 
Hamilton Araújo assume Diretoria de Gestão de Riscos e Controles 
Internos da Brasilcap. # De sexta a domingo, Fashion Mall, em São 

Conrado, recebe 2ª edição do Coletivo Licuala.
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Vereadores ouviram três testemunhas na
reunião extraordinária da CPI da Covid

Na reunião real izada 
extraordinariamente na 
manhã de ontem (quarta-
-feira, 3), os vereadores mem-
bros da CPI da Covid ouviram 
três testemunhas. Entre elas, 
o Diretor do Departamento 
de Contratos e Licitações da 
Prefeitura, Carlos Simões 
Garrido; Amanda Gisele, asses-
sora jurídica da Prefeitura e 
Elizeu Ampessan, ex-diretor 
da Atenção Básica em Saúde 
do Município.

O primeiro a prestar escla-
recimentos, foi Carlos Simões 
Garrido, que atua no cargo de 
Diretor do Departamento desde 
o mês de setembro de 2018. Ele 
explicou as atribuições do cargo 
assim como da diretoria de 
compras e licitações do Poder 
Executivo Municipal, aten-
dendo ainda aos demais ques-
tionamentos dos membros da 
CPI, Ana Novais (presidente), 
Ednei do Esporte (vice-presi-
dente), Mateus Barreto (rela-
tor), Cris das Frutas e Sorrisal 
como membros. 

Em sua explanação desta-
cou que o departamento tem 
como atribuição dar prossegui-
mento a procedimentos licita-
tórios, porém, mediante enca-
minhamento de solicitações e 
demais documentos relativos à 
compra de produtos ou contra-
tação de serviços, sejam eles 
para a Secretaria Municipal 
de Saúde, ou qualquer outra 
secretaria do município.

Entre suas respostas, 
endossou que a diretoria não 
é responsável por desenvolver 
orçamentos para o desenvolvi-
mento procedimentos licitató-
rios. Também disse nunca ter 
recebido cobrança para que 
fossem beneficiadas empre-
sas a firmarem contratos com 
o município.

ASSESSORA JURÍDICA
Depois de Garrido, foi 

ouvida a assessoria jurídica 
da Prefeitura de Umuarama, 
Amanda Gisele da Silva. Ela 
era responsável pela emissão 
de pareceres sobre os pedidos 
de compras ou contratações de 
serviços, inclusive oriundos da 
Secretaria Municipal de Saúde.

Amanda disse ter emitido 
pareceres favoráveis as com-
pras emergenciais, sempre 
mediante justificativas da 

Comissão espera ouvir hoje
esposa de Cícero Laurentino

A CPI da Covid tem uma 
nova reunião marcada para a 
manhã de hoje (quinta-feira, 
4), na Câmara Municipal 
de Umuarama. A expecta-
tiva dos parlamentares é de 
que compareça na reunião 

hoje ex-secretária Municipal 
de Saúde, Cecília Cividini. No 
entanto, aconselhou juridi-
camente que determinados 
procedimentos deveriam, 
posteriormente à aquisição 
emergencial, serem solicita-
dos através de contratação 
por meio de procedimento 
licitatório e não por dispensa 
ou compra emergencial.

Amanda disse ainda que 
nunca lhe foi solicitado que 
emitisse parecer que viesse 

a favorecer alguma parte 
interessada em contrata-
ção com a administração 
pública municipal.

AMPESSAN
O último a ser ouvido foi o 

ex-diretor da Atenção Básica 
em Saúde de Umuarama, 
E l i z e u  A m p e s s a n . 
Odontólogo de formação, 
ele também atuou na soli-
citação e aquisição de pro-
dutos e equipamentos para 

atendimento odontológico 
no período da Covid 19.

No entanto, o questiona-
mento mais relevante foi refe-
rente ao depoimento do conta-
dor Guilherme Roberto Pereira, 
preso durante a Operação 
Metástase, e que falou à CPI da 
Covid no mês de agosto. À oca-
sião, em suas considerações, 
o contador havia declarado 
que a ex-secretária municipal 
de Saúde, Cecília Cividini, e 
a ex-diretora municipal de 

Saúde, Renata Campagnole, 
recebiam propina de empresá-
rios que tinham contrato com 
o Fundo Municipal de Saúde.

Além de Cecília e Renata, 
Guilherme citou o nome de 
Elizeu Ampessan como alguém 
que, supostamente, também 
teria sido beneficiado com 
recursos em dinheiro, pro-
veniente de desvios ilícitos. 
Ampessan negou as acusa-
ções endossando nunca ter 
recebido dinheiro ilícito.

para ser ouvida, a esposa de 
Cícero Laurentino, Marlowe 
Aparecida Gusmão. Laurentino 
continua detido na Cadeia 
em Campo Mourão, depois 
que foi preso por equipes do 
Gaeco (Grupo de Atuação 

Especial de Combate ao Crime 
Organizado) do Ministério 
Público, na primeira fase da 
Operação Metástase.

Além de Marlowe, também 
foi convocada para ser ouvida 
hoje, a ex-servidora da Secretaria 

Municipal de Saúde, Maristela de 
Azevedo Ribeiro; também o moto-
rista da Vigilância Epdmiológica 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
Paulo Tunis Colucci e a servidora 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
Eliane Trentini Pagnussat.

COMISSÃO questionou uma das testemunhas que foram citadas pelo contador preso a respeito do recebimento de propina resultante de desvios descobertos pelo Gaeco

ASSESSORIA
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Criminosos rendem 9 pessoas
em plena tarde em Umuarama

Dois bandidos armados 
fizeram 9 pessoas reféns em 
Umuarama durante o assalto 
a uma empresa na tarde de 
ontem (quarta-feira, 3). Entre 
os reféns, estavam 3 crianças 
de 1 ano e 7 meses, 3 anos e 
6 anos. O crime ocorreu por 
volta das 14h em uma empresa 
com sede na Estrada Bonfim, 
em frente a administração da 
Sociedade Rural.

Os criminosos chegaram 
usando máscara e chapéu, 
anunciaram o assalto e pedi-
ram dinheiro. Eles renderam o 
empresário e na sequência os 
funcionários. A mulher de um 
dos funcionários foi levá-lo para 
trabalhar e estava com os filhos. 
Todos os 6 adultos e 3 crianças 

Capotamento na PR-323 
deixa três pessoas feridas

Três pessoas ficaram feridas 
após o veículo que ocupavam 
cair em uma ribanceira, às mar-
gens da rodovia PR-323, entre as 
cidades de Perobal e Cafezal do 
Sul. Eram um casal e a filha, que 
estavam no carro e todos mora-
vam em Alto Piquiri.

A família seguia de Alto 
Piquiri para Umuarama no GM 
Cobalt, de cor prata. O acidente 
aconteceu por volta das 9h30. As 

Ambiental alerta sobre a proibição
da pesca na bacia do Paranazão

foram mantidos reféns.
Cinco adultos foram tran-

cados em um banheiro e a 
mulher ficou do lado de fora 
com as crianças. Eles perma-
neceram como reféns por cerca 
de 40 minutos, até que um dos 
funcionários conseguiu pular a 
janela do banheiro e acionou a 
Polícia Militar (PM).

A dupla de bandidos levou 
uma picape Montana, de cor 
branca, 6 aparelhos celulares 
e a carteira de um funcioná-
rio. Além disso, obrigaram 
o empresário a fazer uma 
transferência bancária no 
valor de R$ 37 mil, em nome 
de Lorraine.

Apesar de armados com 
um revólver e uma pistola, os 

No dia 1º de novembro teve 
início a proibição da pesca nos 
rios da bacia do rio Paraná, 
que se estenderá até o dia 28 
de fevereiro de 2022. Durante 
este período, conhecido 
como piracema, acontece a 
fase de reprodução natural 
dos peixes, fenômeno impor-
tante para renovação de esto-
ques pesqueiros e continui-
dade das espécies.

A Polícia Ambiental de 
Umuarama alerta para a proi-
bição total da pesca nos rios 
Ivaí, Piquiri e seus afluen-
tes; no entorno do Parque 
Nacional de Ilha Grande; da 
Estação Ecológica Caiuá e no 
rio Paranapanema, no trecho 
entre a barragem de Rosana/
SP e a sua foz, na divisa 
dos estados de São Paulo e 
Paraná (Porto Maringá), além 
de outros locais constantes na 
Instrução Normativa nº 25 de 
setembro de 2009 do Ibama.

Nos locais onde a pesca não 
é totalmente proibida, como 
lago da Usina Hidrelétrica de 
Itaipu, a legislação permite 
apenas a captura de espé-
cimes exóticas, como por 
exemplo: tucunaré, corvina e 
bagre africano.

Vale lembrar que, ao infra-
tor flagrado cometendo o 
crime de pesca predatória 
nessa época será aplicada a 

multa que varia de R$ 700 a 
R$ 100 mil e ainda respon-
derá criminalmente conforme 
a Lei de Crimes Ambientais 
que prevê a pena de um a três 
anos de detenção.

A Polícia Ambiental informa 
ainda que a colaboração da 

população é imprescindível 
para a preservação da biodi-
versidade aquática dos rios 
da região, tanto no respeito 
às leis quanto na realização 
de denúncias que podem ser 
protocoladas através do tele-
fone 181.

assaltantes não chegaram a 
ser violentos com as vítimas.

A Montana foi localizada 
minutos depois abandonada 

mulheres têm idades de 52 e 74 
anos e o homem possui 77 anos.

Testemunhas que passavam 
pelo local e viram o acidente, 
pediram socorro ao Samu. Duas 
equipes foram deslocadas para 
atender as vítimas. Os ocupan-
tes do Cobalt foram encami-
nhados para o hospital Cemil, 
em Umuarama e todos sofre-
ram ferimentos considerados 
moderados.

na estrada de acesso ao 
Pesqueiro Lima. No veículo 
foram encontrados a carteira 
do funcionário da empresa e 

um simulacro de pistola que 
foi usado no assalto. O empre-
sário conseguiu estornar a 
transferência bancária.

Morreu na noite da terça-
-feira (2), em um hospital 
de Maringá, Jorge Lucas 
Silva da Cruz, de 20 
anos, vítima de disparo de 
arma de fogo. O crime 
aconteceu em Tapejara, 
no início daquela mesma 
tarde. O caso está sendo 

investigado pela Polícia Civil (PC). Cruz estava de moto com um amigo quando 
dois homens chegaram em um veículo de cor vermelha e atiraram ao menos três 
vezes contra o rapaz. Ferido gravemente no braço e nas costas, ele foi encaminha-
do ao Pronto-Atendimento. Como o caso era grave, precisou ser transferido de 
helicóptero para Maringá, mas não resistiu e morreu durante a noite. O atirador 
ainda não foi localizado pelas autoridades.

DIVULGAÇÃO

A proibição total é nos rios Ivaí, Piquiri e seus afluentes, no rio Paranapanema, entre a 
barragem de Rosana/SP e a sua foz, na divisa entre SP e PR

A Montana roubada foi localizada minutos depois abandonada na estrada de acesso ao Pesqueiro Lima

DANILO MARTINS/OBEMDITO

A família seguia de Alto Piquiri para Umuarama no GM Cobalt, de cor prata

OBEMDITO

DIVULGAÇÃO
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Mais de 40 mil pessoas visitaram o
Cemitério durante o Dia de Finados

O Cemitério Municipal de 
Umuarama recebeu, entre 
sábado e a última terça-feira, 
2, Dia de Finados, mais de 40 
mil visitantes de acordo com 
estimativa da Administração 
de Cemitérios e Serviços 
Funerários (Acesf). A visita-
ção se intensificou a partir de 
sábado, 30, mas o maior movi-
mento de fato ocorreu na ter-
ça-feira, quando os portões 
permaneceram abertos das 6h 
até pouco além das 18h.

O prefeito em exercício 
Hermes Pimentel esteve no 
cemitério e percebeu que a 
visitação foi tranquila. “Este 
foi o período em que recebe-
mos mais visitantes desde o 
início da pandemia. Apesar da 
movimentação, notamos que 
a grande maioria das pessoas 
utilizava máscara e o álcool gel 
nas mãos”, disse.

O diretor da Acesf, Gilvan Luz 
da Silva, falou sobre um ‘susto’ 
que ocorreu na tarde de terça. 

Com incentivos financeiros, município 
espera melhorar indicadores de saúde

A Prefeitura de Umuarama 
concederá o incentivo por 
desempenho do Programa 
Previne Brasil aos profissio-
nais da Secretaria Municipal 
de Saúde, com base nas por-
tarias 2.979 e 3.222/2019, do 
Ministério da Saúde. A lei 
municipal 4.496/2021, publi-
cada na última semana, 
prevê incentivos financeiros 
a servidores e equipes, na 
busca por melhores resulta-
dos para a qualidade de vida 
da população.

Outro foco é garantir trans-
parência e efetividade às ações 
de atenção à saúde, permi-
tindo à sociedade acompanhar 
os resultados. O incentivo será 
repassado pelo Ministério 
da Saúde, de acordo com 
metas, avanço de indicado-
res e resultados alcançados 
mensalmente, registrados 
através do Sistema E-SUS 
( P ro n t u á r i o  E l et rô n i co ) 
enviado diariamente pelos 
profissionais das equipes.

Os recursos correrão por 
conta do programa federal 
Previne Brasil, considerando 

O fogo das velas estava alto, 
em torno do cruzeiro, e gran-
des labaredas se formaram 
quando um funcionário jogou 
água para diminuir as chamas. 
“O fogo assustou, mas não feriu 
ninguém. Já providenciamos 
a limpeza do cruzeiro, a remo-
ção dos restos de parafina das 
velas e estamos avaliando a 
estrutura. Provavelmente será 
necessário apenas uma nova 
pintura”, disse o diretor.

CELEBRAÇÃO
A Missa de Finados na frente 

do cemitério – na Avenida 
Parigot de Souza parcialmente 
interditada para a celebração 
–, organizada neste ano pela 
Paróquia São José Operário, 
foi um dos momentos mais 
emocionantes e concorridos.

Os ambulantes também 
comemoraram boas vendas 
com o grande número de visi-
tantes. Outro cuidado reco-
mendado aos visitantes foi 

quanto à prevenção da den-
gue. “Pedimos que as pessoas 
jogassem o lixo nos tambores 
posicionados em diversos pon-
tos do cemitério e a maioria 
acatou o pedido, descartando 
corretamente embalagens, 
plásticos ou outros recipientes 
que possam acumular água”, 
acrescentou Gilvan.

O diretor fez um agrade-
cimento aos funcionários da 
Acesf, que trabalharam inten-
samente nos últimos dias para 
manter o cemitério em ordem, 
limpo e organizado para as 
visitas, e também aos servido-
res das secretarias de Serviços 
Públicos e de Obras, que reali-
zaram serviços de manutenção 
e melhorias no local e contri-
buíram para que tudo ocor-
resse dentro da normalidade.

as equipes cadastradas no 
Sistema de Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de Saúde 
(SCNES). “Serão beneficia-
dos profissionais das equi-
pes Estratégia Saúde da 
Família (ESF), Equipe Atenção 
Primária (EA P )  e  S a ú d e 
Bucal (SB)”, reforça o pre-
feito em exercício Hermes 
Pimentel. A lei é de autoria 
do Executivo Municipal.

Com o programa, a expec-
tativa é melhorar indicadores 
de saúde como a proporção 
de gestantes com seis ou mais 
consultas de pré-natal rea-
lizadas durante a gestação, 
gestantes testadas para sífi-
lis e HIV e com atendimento 
odontológico; coberturas de 
exame citopatológico e das 
vacinas poliomielite inativada 
e pentavalente; percentual de 
hipertensos com pressão arte-
rial aferida em cada semestre e 
de diabéticos com solicitação 
de hemoglobina glicada.

A apuração dos indi-
cadores será quadrimes-
tral e o pagamento será 
mensal, condicionado ao 

cumprimento das metas pelo 
município e pelas equipes. O 
valor global corresponderá 
a 100% do Componente de 
Incentivo Financeiro da APS 
– “Desempenho”, acrescido 
de até R$ 262.925,00 do cor-
respondente ao Componente 
de Incentivo Financeiro – 
“Capitação Ponderada” do 
Ministério da Saúde, até o 
máximo de R$ 350 mil.

Os recursos serão trans-
feridos mensalmente pelo 
Ministério da Saúde, fundo a 
fundo, com base no cumpri-
mento de metas para cada 
indicador estabelecidos nas 
portarias, e divididos igual-
mente entre os servidores 
aptos a recebê-los. O incentivo 
será pago aos profissionais que 
tenham ingressado no serviço 
público por concurso, com vín-
culo estatutário ou celetista.

“A divisão do incentivo 
será distribuído por rateio, de 
forma igualitária entre as equi-
pes e os servidores componen-
tes, aptos a recebê-lo, propor-
cionalmente à carga horária de 
cada servidor”, detalha a lei. 

Conforme o programa haverá 
dois coordenadores gerais das 
UBS/ESF, um de odontologia, 
dois de programas do Estado 
e Ministério da Saúde e um 
coordenador, por equipe, para 
cada Unidade de Estratégia 
Saúde da Família.

Terão direito ao incentivo 
do Previne Brasil agentes 
comunitários de saúde, odon-
tólogos, médicos, enfermeiros 
técnicos e auxiliares de enfer-
magem das Equipes Saúde 
da Família, auxiliares/técni-
cos de saúde bucal (auxiliar 
de consultório dentário e 
técnico em higiene dental); 
atendentes de farmácia, 
auxiliares de serviços gerais, 
coordenadores e a equipe 
multiprofissional (farmacêu-
ticos, professores de educa-
ção física, psicólogos, nutri-
cionistas, assistentes sociais 
e fisioterapeutas) ligados à 
Estratégia Saúde da Família.

O Incentivo do Programa 
Previne Brasil perdurará 
enquanto houver repasse finan-
ceiro do Ministério da Saúde e 
Fundo Nacional de Saúde.

Números da covid
O número de novos casos 
de covid-19 anunciados 
ontem (3) pela Secretaria de 
Saúde de Umuarama, após 
o feriado do Dia de Finados, 
é de 16 – oito mulheres, 
sete homens e uma criança. 
Nenhum falecimento foi 
oficialmente confirmado 
no Boletim Covid e o total 
de óbitos está em 318. O 
total de casos ativos subiu 
de 62 para 97 (56%), já o de 
casos suspeitos caiu de 302 
para 197. Desde o início da 
pandemia de coronavírus, 
em março de 2020, 19.224 
pessoas tiveram resultados 
de exames positivos para a 
covid-19, sendo que 18.809 
se recuperaram (98%).
O SUS (Sistema Único de 
Saúde) disponibiliza leitos 
exclusivos para tratamento da 
doença no Hospital Uopeccan 
e, segundo a Secretaria de 
Saúde, há ontem haviam 
duas pessoas de Umuarama 
internadas em UTIs e oito 
em enfermarias. Esses dados 
registram a cidade como 
‘bandeira verde’, quando há 
baixo risco de contaminação.

A quantidade de velas acesas levantou 
as chamas que assustaram os presentes. 

Bombeiros forma acionados, mas quando 
chegaram o fogo havia baixado

ASSESSORIA/SECOM
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Resolução da Sesa amplia ocupação
de igrejas para até 70% da capacidade

Por meio do decreto muni-
cipal 282/2021, a Prefeitura 
de Umuarama adequou as 
medidas de enfrentamento 
da pandemia de coronavírus 
que devem ser observadas no 
município. A principal altera-
ção sobre o decreto anterior 
(277/2021) é a recomendação 
do cumprimento à resolução 
927/2021 e suas alterações, da 
Secretaria da Saúde do Paraná 
(Sesa), quanto à ocupação dos 
templos religiosos.

Entre as determinações 
a norma diz que “no espaço 

Lançado o 1° edital de convocação de alunos para o ano letivo de 2022
O Programa Fila Única, 

da Prefeitura de Umuarama, 
que regula o sistema de dis-
ponibilização de vagas na 
Educação Infantil do municí-
pio, divulga na manhã de hoje 
(quinta-feira, 4) o 1º edital de 
classificação e convocação 
de alunos para o ano letivo 
de 2022. Conforme o setor de 
Documentação Escolar, pais 
e responsáveis poderão fazer 
as matrículas na próxima 
semana, entre os dias 8 e 11.

A Secretaria Municipal de 
Educação informa que 578 
vagas serão disponibilizadas – 
59 para o Berçário, 234 para o 
Maternal I, 163 para o Maternal 
II e 122 para o Jardim. “Os pais 
ou responsáveis deverão ir 
à unidade educacional onde 
foram contemplados com a 

destinado ao público deve ser 
observada a ocupação máxima 
de 70%, garantido o afasta-
mento mínimo de um metro 
entre as pessoas, em todas as 
direções”. Destaca ainda que 
as atividades religiosas devem 
observar as demais normativas 
vigentes a respeito das medidas 
de prevenção e recomenda que, 
sempre que possível, os líderes 
religiosos e a população prefi-
ram realizar atos religiosos de 
forma não presencial.

Conforme o decreto, o 
funcionamento das escolas e 

universidades públicas e pri-
vadas, para aulas presenciais, 
deve respeitar a resolução nº 
735/2021 e suas alterações, 
também da Sesa, que atuali-
zou as medidas de prevenção, 
monitoramento e controle da 
covid-19 nas instituições de 
ensino do Paraná.

As atividades escolares 
devem ser disponibilizadas 
prioritariamente na moda-
lidade presencial, sem pre-
juízo da modalidade on-line 
(remota), conforme opção 
dos pais ou responsáveis pelo 

aluno, ou em casos de comor-
bidades (a critério médico). A 
resolução estabelece, entre 
outras medidas e condutas, o 
distanciamento de um metro 
entre crianças, professores e 
funcionários das escolas nas 
áreas comuns (pátio, refeitório 
e acessos), em filas e ativida-
des físicas, e recomenda aten-
ção para evitar aglomerações.

O decreto mantém o estado 
de calamidade pública e a situa-
ção de emergência em saúde no 
município, e regula os eventos 
presenciais, exigindo respeito às 

medidas de prevenção, controle 
sanitário e limites estabelecidos 
em atos normativos próprios e da 
Secretaria de Estado da Saúde.

No desenvolvimento de qual-
quer atividade em espaço público 
ou privado de uso público é obri-
gatório uso de máscara e a dis-
ponibilização de álcool 70% para 
higienizar mãos e superfícies. 
Traz, ainda, orientações para os 
veículos de transportes público 
e penalidades para infrações, 
passando a vigorar a partir da 
sua publicação em órgão oficial, 
nesta quinta-feira, 4.

vaga, nos prazos e horários 
determinados, levando todos 
os documentos utilizados no 
momento da inscrição”, ins-
trui Viviane Aparecida da 
Silva Lopes, coordenadora 
técnica e pedagógica de 
documentação escolar.

Viviane detalha que devem 
ser apresentados a certidão de 
nascimento da criança e com-
provante de residência (fatura 
de energia elétrica atuali-
zada) em nome do pai/mãe 
ou responsável. “Se estiver 
em nome de terceiros, a famí-
lia pode levar outro compro-
vante de endereço. É preciso 
apresentar também a folha 
resumo do Sistema CadÚnico 
para comprovar participação 
em programa social, se for o 
caso”, especifica.

A coordenadora lembra que 
é necessário também apresen-
tar a carteira de trabalho para 
comprovar vínculo emprega-
tício e holerites relativos aos 
três últimos meses, caso o pai 
ou responsável legal seja tra-
balhador formal, com registro 
na carteira de trabalho ou de 
vínculo estatutário (servidor 
público); ou declarações de 
serviços prestados nos últi-
mos três meses e declaração 
de imposto de renda.

Os pais ou responsáveis 
pelas crianças inscritas no 
sistema devem ficar aten-
tos aos editais que informa-
rão também o período para 
atendimentos presenciais e 
validação dos documentos 
comprobatórios. “Os aten-
dimentos acontecerão nas 

Moradores da região do 
bairro Parque das Jabutica-
beiras – população estimada 
em ao menos 4,5 mil pessoas 
–, comemoram a volta do 
atendimento na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) 
após reforma e ampliação. 
Com investimentos na ordem 
de R$ 168.664,98 em 
recursos próprios, o posto 
de saúde está mais amplo e 
bem equipado. Para oferecer 
atendimento às famílias que 
buscam a UBS Jabuticabei-
ras, há uma equipe completa 
do Programa Saúde da 

Família, com dois médicos, enfermeira, auxiliares e técnicos de enfermagem, dentista e técnico em saúde bucal, além 
dos agentes comunitários, que vão até às residências para os trabalhos de acompanhamento. A unidade foi ampliada 
em 97,52 m2, tendo recebido novo banheiro para funcionários, área de serviço, copa, salas de esterilização e de 
expurgo, consultório e sala para agentes comunitários de saúde.  A UBS Jabuticabeiras é uma das contempladas com 
obras de reforma e ampliação em um pacote de R$ 899,2 mil investidos pelo município, que contemplaram também 
as UBS Panorama, Vitória Régia, Serra dos Dourados e Santa Eliza.

 

 

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 

Quando nos propomos a trabalhar volun-
tariamente,  a agir com solidariedade, 
criamos em torno de nós uma atmosfera 
que atrai as pessoas, nos oportunizando 
ações de colaboração.  Desenvolver cada 
vez mais nossa disposição para servir, nos 
torna criaturas melhores e um porto se-
guro para os que  necessitam de nós.  

                                                                                                                      

unidades escolares onde foi 
feita a convocação, conforme 
cronograma estabelecido 

pelo edital. Vale destacar que 
as vagas são para o próximo 
ano letivo, em 2022”, finaliza.

ASSESSORIA/SECOM
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COBALT 1.8 LTZ 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 64.900,00
FORD KA 1.0 SE 18/19 BRANCO COMPLETO R$ 52.900,00
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
JETTA TRENDLINE 15/16 CINZA COMPLETO, AUT R$ 72.900,00
MONTANA 1.4 SPORT 19/20 BRANCO COMPLETO, KM 10.800 R$ 77.900,00
NEW BEETLE 08/09 VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO R$ 44.900,00
ONIX 1.0 JOY BLACK 20/21 PRATA COMPLETO, KM 6.400 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
ONIX PLUS PREMIER TURBO 20/21 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 96.900,00
PRISMA 1.4 LT  19/19 PRATA COMPLETO, AUT R$ 72.900,00
PRISMA 1.4 LTZ 19/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 74.900,00
S10 2.5 LT 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 146.900,00
S10 HIGH COUNTRY 20/21 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 259.900,00
SPIN 1.8 LT 16/16 BRANCO COMPLETO R$ 54.900,00
TRACKER PREMIER TURBO 18/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 99.900,00
TUCSON GLS 12/13 BRANCO COMPLETO. AUT, COURO R$ 59.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

 

SINTRAPOSTOS-MGÁ
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM POSTOS DE 

SERVIÇOS DECOMBUSTÍVEIS E DERIVADOSDE PETRÓLEO 
DE MARINGÁ E REGIÃO 
CNPJ: 14.291.103/0001-62 

www.sintrapostos.org

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
O Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Maringá e Região - Sintrapostos-Mgá, inscrito 
no CNPJ /MF. Sob nº 14.291.103/0001-62, com registro sindical sob. nº913.000.544.26626-2, com endereço na Avenida Brasil nº 957, Zona 03,
Maringá/PR, representado pelo seu presidente Odair José Rodrigues que abaixo assina, no uso de suas atribuições que lhe conferem a norma 
legal estatutária atendendo ao disposto na portaria nº 17.593 de 2020vigente do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e 
Trabalho a Legislação,visando dar oportunidade de maior participação dos trabalhadores representados de acordo com os artigos 48, 49 e 54do 
Estatuto Social. C O N V O C A todos os trabalhadores associados e não associados ao Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de 
Combustíveis e Derivados de Petróleo de Maringá e Região e todos os integrantes da categoria profissional trabalhadores em Postos de 
Serviços de Revenda Varejista de Combustíveis, Derivados de Petróleo, Lava-Rápido, Limpeza e Conservação de Veículos e Lojas de 
Conveniência de Postos de Combustíveis, que exercem funções de: frentista diurno e noturno, gerente, operador de caixa, pessoal de 
escritório, administrativo,lavador, zelador, valeteiro, enxugador, lubrificador, encarregado, chefe de pista, borracheiro, recepcionista, 
vendedor, atendente, balconista, cozinheiro, padeiro, confeiteiro, promotor de vendas, faxineiro, vigia diurno e noturno e todos que 
prestam qualquer tipo de serviços cujo o desempenho profissional contribua de forma direta ou indireta para a conservação e 
desenvolvimento da atividade econômica preponderante da empresa principal da base territorial dos Municípios de: Alto Paraíso,Alto 
Paraná,Alto Piquiri, Altônia, Amaporã, Ângulo, Araruna, Astorga, Atalaia, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Brasilândia do Sul, Cafezal do 
Sul, Campo Mourão, Cianorte, Cidade Gaúcha, Colorado, Corumbataí do Sul, Cruzeiro do Oeste, Cruzeiro do Sul, Diamante do Norte,
Douradina, Doutor Camargo, Engenheiro Beltrão, Esperança Nova, Farol, Fênix,Floraí, Floresta, Flórida, Francisco Alves, Goioerê,
Guairaçá, Guaporema, Icaraíma, Inajá, Indianópolis, Iporã, Iretama, Itaguajé, Itambé, Itaúna do Sul, Ivaté, Ivatuba, Janiópolis, Japurá,
Jardim Olinda, Juranda, Jussara, Loanda, Lobato, Luiziana, Mamborê, Mandaguaçu, Mandaguari, Maria Helena, Marialva, Marilena,
Mariluz, Maringá, Mato Rico, Mirador, Moreira Sales, Nova Aliança do Ivaí, Nova Aurora, Nova Esperança, Nova Londrina, Nova Olímpia,
Ourizona, Paiçandu, Paraíso do Norte, Paranacity, Paranapoema, Paranavaí, Peabiru, Perobal, Pérola, Planaltina do Paraná, Porto Rico,
Presidente Castelo Branco, Quarto Centenário, Querência do Norte, Quinta do Sol,Rancho Alegre D’Oeste,Roncador, Rondon, Santa 
Cruz de Monte Castelo, Santa Fé, Santa Inês, Santa Isabel do Ivaí, Santa Mônica,Santa Terezinha do Itaipu,Santo Antônio do Caiuá, São 
Carlos do Ivaí, São João do Caiuá, São Jorge do Ivaí, São Jorge do Patrocínio, São Manoel do Paraná, São Pedro do Paraná, São Tomé, 
Sarandi, Tamboara, Tapejara, Tapira, Terra Boa, Terra Rica, Tuneiras do Oeste, Umuarama, Uniflor e Xambrê,todas no Estado do Paraná,
para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAPARAALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA do Sindicato dos Trabalhadores em Postos 
de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Maringá e Região, inscrito CNPJ sob nº 14.291.103/0001-62. A assembleia será 
realizada no dia 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021 (dois mil e vinte e um) às 18:00 horas em primeira convocação e às 18:30 horas em 
segunda convocação, na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Maringá e 
Região - Sintrapostos-Mgá, no endereço da Avenida Brasil nº 957, zona 03 na cidade de Maringá/PR, para deliberação da seguinte ordem do 
dia:a) Alteração do artigo 49 do Estatuto Social,referente a modalidade das deliberações das assembleias gerais; b) Inclusão estatutária 
das categorias já representadas, passando a constar as categorias profissionais em equilíbrio a categoria econômica:profissional 
trabalhadores em Postos de Serviços de Revenda Varejista de Combustíveis, Derivados de Petróleo, Lava-Rápido, Limpeza e 
Conservação de Veículos e Lojas de Conveniência de Postos de Combustíveis, que exercem funções de: frentista diurno e noturno, 
gerente, operador de caixa, pessoal de escritório, administrativo,lavador, zelador, valeteiro, enxugador, lubrificador, encarregado, chefe 
de pista, borracheiro, recepcionista, vendedor, atendente, balconista, cozinheiro, padeiro, confeiteiro, promotor de vendas, faxineiro, 
vigia diurno e noturno e todos que prestam qualquer tipo de serviços cujo o desempenho profissional contribua de forma direta ou 
indireta para a conservação e desenvolvimento da atividade econômica preponderante da empresa principal. c) Alteração da base 
territorial, para excluir as cidades de Nova Aurora/PR e Santa Terezinha do Itaipu/PR; d) Alteração da base territorial para incluir as 
cidades de Alto Paraíso/PR e Rancho Alegre D’Oeste/PR; e) Alteração do inciso IV do artigo 18 do Estatuto Social, referente ao prazo das 
reuniões ordinárias; f) Alteração do artigo 58 do Estatuto Social, referente ao prazo máximo e mínimo para realização de eleições; g)
Alteração da razão social da entidade passando a constar:Sintrapostos-Mgá - Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de 
Combustíveis, Derivados de Petróleo e Lojas de Conveniência de Maringá e Região.   A assembleia obedecerá ao “quórum” e demais 
normas estabelecidas no Estatuto do sindicato, na Consolidação das Leis do Trabalho, quer seja, não havendo na hora indicada quórum legal 
para a instalação da assembleia em primeira convocação, os trabalhos serão iniciados 30 (trinta) minutos após, no mesmo local e dia, em 
segunda convocação, com qualquer número de trabalhadores presentes.
Maringá, 03 de novembro de 2021.

Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de 
Combustíveis e Derivados de Petróleo de Maringá e Região

Odair José Rodrigues
CPF: 081.531.219-59

 

Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Maringá e Região
Avenida Brasil nº 957 Zona 03 Cep: 87050-000 Fone: (44) 3031-5990 

Site: www.sintrapostos.org Email: contato@sintrapostos.org
MARINGÁ                                                                                                                                                                                PARANÁ

Atletas de Umuarama são destaque no Kickboxin
Atletas de Umuarama e 

Iporã conquistaram resulta-
dos positivos no Campeonato 
5°Open de Tatame Kickboxing, 

realizado no final de semana 
em Santo Inácio – Paraná. O 
evento oficial da Confederação 
Brasileira de Kickboxing 

reuniu cerca de 180 atletas 
paranaenses.

As umuaramenses Raissa 
Liege e Kely Torquato foram as 
campeãs. As atletas de Iporã, 
Lara Buran e Pâmela Davine, 
também receberam a meda-
lha de primeiro lugar. Além 
das garotas, o atleta Leonardo 
Rocha, de Iporã, ficou em ter-
ceiro lugar na competição.

Esse foi o primeiro campeo-
nato dos atletas, que esperam 
colher mais resultados positi-
vos em competições futuras.

UMUARAMENSES conquistaram o 
primeiro lugar na competição que reuniu 
cerca de 180 atletas paranaenses

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

No trabalho, o dia promete ser pra lá de puxado! A 
boa notícia é que esforço e comprometimento vão dar 
frutos, por isso, cuidado com as distrações. Quanto 
mais você focar nos resultados, melhor vai se sair. 
Melhor não se sobrecarregar, comer direito e ficar 
ligado/a nos avisos que o seu corpo envia.

Praticidade e realismo serão suas maiores qualida-
des para lidar com qualquer desafio que pintar no 
seu caminho nesta quinta! Alguém da família pode 
ter um papel importante se está procurando emprego. 
Na hora de lidar com as tarefas de rotina, mantenha 
os pés no chão e mostre bom senso.

As estrelas avisam que a comunicação será seu maior 
trunfo hoje! Bora lá agitar a sua rede de contatos, trocar 
ideias com os colegas ou melhorar o contato com 
o público em geral, especialmente para quem tra-
balha com vendas ou marketing. Raciocínio rápido 
também se destaca e pode render mais visibilidade 
no trabalho.

Você vai se sentir melhor se puder colocar a conversa 
em dia com os amigos e matar a saudade. Mas já 
aviso que há sinal de tensão em algumas amizades 
logo cedo, especialmente se tiver dinheiro no meio 
dessa história. Abra o coração e procure esclarecer o 
que estiver incomodando, ok?

Nada deve abalar o seu foco e profissionalismo nesta 
quinta! Bem, quase nada, porque o excesso de since-
ridade ou a falta de tato podem ficar evidentes agora 
e provocar atrito com alguém importante no trabalho. 
Foque no que é importante e não entre em disputas 
bobas, que não levam a nada. Também vale a pena 
investir na sua imagem.

Seu otimismo está em alta nesta quinta, meu bem, e 
ajuda você a se entender melhor com os outros. Sua 
habilidade para criar pontes, começar um curso ou 
até aprender mais por conta própria serão importantes 
em várias áreas. Mas uma viagem pede cuidado redo-
brado, graças à briga entre Lua e Saturno pela manhã.

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 04 de Novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Peixes. A intui-
ção é a sua característica mais forte. Assim como possui outros dons para normais, que os fazem 
pessoas especiais, de talentos especiais e criativos. Seu número principal é o 12, formado de 1, 
Sol e de 2, Lua, astros que representam o masculino e o feminino. Juntos formam o 3, de Júpiter, 
astro de natureza generosa, fraterna e ampla. Caracteriza-se também pela duplicidade amorosa e 
conflitos no casamento.

Horóscopo nascido em 4 de novembro

Com a Lua brilhando em seu signo, vai sobrar energia 
para encarar qualquer desafio. Mas, logo cedo, a dica 
é pegar leve em casa para não bater de frente com um 
familiar quando menos espera. A boa notícia é que 
você estará mais confiante e não vai pensar duas vezes 
antes de ir atrás dos seus interesses.

Nesta quinta, você vai precisar de simpatia e criativi-
dade para se destacar no trabalho. Ainda bem que as 
estrelas estarão ao seu lado e podem surgir ótimas 
ideias quando menos esperar! Pena que nem tudo 
será perfeito sem defeito no romance. Logo cedo, 
respire fundo e faça sua parte para evitar uma briga 
com o mozão.

Hoje, a dica é deixar a solidão bem longe, mas sem 
relaxar demais nos cuidados, tá? Se a saudade aper-
tou nos últimos tempos, aproveite para fortalecer os 
laços com pessoas que estão longe, inclusive com 
gente da família.  No trabalho, vai chegar mais longe 
se buscar a companhia de colegas que têm os mes-
mos objetivos.

As estrelas prometem dar uma turbinada na sua intui-
ção hoje! Aproveite o astral favorável para aprender 
mais sobre um assunto místico ou religioso, fazer 
pesquisas, dar uma de detetive e até investigar uma 
história que não parece muito bem contada. Você pode 
se surpreender com o que vai descobrir sem fazer 
muito esforço!

Se depender das estrelas, assuntos ligados a dinheiro 
podem ocupar a maior parte da sua atenção hoje. 
Preste atenção em um trabalho extra ou um bico se 
estiver precisando engordar o orçamento. Logo cedo, 
porém, pode ser difícil driblar alguns gastos extras. 
Promoção, liquidação ou até uma oportunidade de 
adiantar os presentes de final de ano podem com-
prometer o orçamento. 

Nesta quinta, você estará mais na sua e pode faltar 
pique para interagir com colegas ou pessoas mais 
próximas. Mal-entendidos podem se tornar um pro-
blema, por isso, escolha bem as palavras e explique 
claramente uma informação, depois, confira se o outro 
entendeu direitinho.

Loterias
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01 04 06 07 08 10 11 12 
14 18 19 21 22 24 25
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Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
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MÊS DA SORTE:
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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concurso: 2231Lotomania

51.273
46.972
83.641
55.412
54.371

04 06 14 18 30 46 47
MOTO CLUBE /MA

02 24 25 33 44

MAIO

12 16 17 20 21 22 29

concurso: 5695

03 16 17 37 38 53

Nublado com pancadas 
de chuva

CRESCENTE
11/11 - 09h48

CHEIA
19/11 - 05h59

MINGUANTE
27/11 - 09h29

NOVA
04/11- 18h15

Paranaguá
max 24
min 19

max 33
min 23

Cascavel
max 29
min 20

Foz do Iguaçu
max 31
min 21

max 32
min 19

Curitiba
max 27
min 16

FASES 
DA LUA

Sexta 5/11/2021

Nublado com pancadas 
de chuva

Sábado 6/11/2021

Nublado com pancadas 
de chuva

Lotofácil concurso: 2362

06 09 12 15 19 25 26 31 33 36
37 41 44 46 52 54 61 68 71 90

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 26

FTP
BOMDEBOCA

ARRIARETC
IMLRATL

UNAINAALA
CAVIDEM

CASCAGROSSA
DORSOED
EEOASNO

HIVRANCHO
REGARRV

TARAEMANA
NRENOVAR

FILMADORA
DUZIAASAS

Indivíduo
que come
de tudo
(pop.)

Principal
atividade
infantil

Utensílio
para
assar
bolos

Cair sob
peso 

Et cetera
(abrev.)

Instituto
Médico-

Legal
(sigla)

Cada
setor do
hospital

Pessoa
rude

(fam.)

(?)-book,
livro

eletrônico
(Inform.)

Senhor, no
falar dos
escravos

(BR)

Produto
para aca-
bamento

de móveis

Refeitório
de solda-
dos (Mil.)

Apoio
usado 

em salto
(pl.)

Área de
atuação
dos esti-

listas

(?) Leão,
cantora 
da MPB

Pato (?),
grupo

mineiro
(MPB)

As das 
borbole-
tas são

coloridas

Como ficou
conhecido Castro

Alves (Lit.)
Aplaudido

Antecede
o "M"

Sílaba de
"lesma"

O Planeta
Azul

Dez ao
cubo

Rato, 
em inglês
Sufixo de
"londrina"

Da mesma
maneira
Grande

Otelo, ator

O popular
jegue 

Palco do
circo

Exala
(perfume)
Desabi-

tada 
Desvio
moral

Acessório
da equipe
de repor-

tagem
Doze

unidades 

A que
ocupa à

força

Estado do
Norte

Sem com-
panhia

Costas
(Anat.)

Vírus da
Aids

Molhar
(planta)

Uma, em
espanhol
100, em
romanos

Segunda
opção da
múltipla
escolha

Modificar
para

melhor 

3/hiv — rat — una. 6/rancho — verniz. 11/casca-grossa.
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L A H R E F

I N C O E R E N T E
M I A M I V I I I

P A S S O S I E T
B N E G I T O

M A Q U I A D O R E S
R U I M R A C
R I O B R A V O

S E L O I S R A E L
T O L T S U A

B O M B A C H A S T
B I C O V A L E

H O S T I L I Z A R
I L O N U S G A

A N A I S A B O I
O S T E N S I V A S

Erva que
dá aroma
à bebida
absinto

Termo de 
grafia igual
e sentido
diverso

Etapas 
da Paixão
de Cristo
(Catol.)

Civilização
estudada
em Histó-
ria Antiga

Profissio-
nais como

Duda
Molinos

A mais po-
pular das
moedas
virtuais

Ravi
Shankar,
músico
indiano

Peça do
vestuário 
obrigatória
à iraniana

Localiza-
ção do

Museu do 
Holocausto

Calças do
vestuário 
tradicional

gaúcho

Local de
treino de 

esportistas
do remo

(?) Nin:
morou em
casa-barco
no Sena

Bolsa de
Valores
(sigla)

Letra que
recebe 
o til, no

espanhol

Animal
negociado
na feira de
pecuária 

As atitudes
de quem
quer se
mostrar

Escritor 
de "Numa
e a Ninfa"

Cidade-se-
de do Cen-
tro Nacio-

nal de
Furacões

(EUA)

A conduta
típica do
psicótico

Avisos comuns em
bulas de remédios
Terminal rodoviário 
da capital paulista

Serviço que dirime
dúvidas do cliente 

Companheiros de luta
de Zumbi

Adquirir
novo

ânimo
Aqui está!

Edição
(abrev.)

Henrique
(?), fun-
dador da 

Igreja
AnglicanaExtrater-

restre
(pop.)
Raiva

Compõe o
acervo de
museus

Caminhar

Estragado
Item do

álbum do
filatelista

"Avô", 
na fala
infantil

Bastante

O açúcar
presente
no leite

Outra vez!

Pertencente a ela
(?) rara, referência à
visita bem-vinda, mas
pouco frequente (lat.)

Várzea
Tétis e 

Rea, para
Saturno

Acessório para
confeitar bolos

Agredir;
provocar

Símbolo nacional que
emociona atletas no

pódio
olímpico

Encargo
oneroso
Charme
(inglês)

2/it. 4/ônus. 5/anaïs — assaz. 11/lima barreto — maquiadores.

Elimine a tristeza tomando um banho de boldo 
O banho de boldo é utilizado no 

mundo místico como uma ótima forma 
de fazer limpeza espiritual e descarrego, 
no entanto, a maioria das pessoas deve 
conhecer o boldo apenas como uma 
planta medicinal, uma poderosa erva 
que serve para aliviar sintomas desagra-
dáveis como enjôos, ansiedade e insônia.

O boldo sempre foi utilizado no 
Brasil proveniente da cultura indígena, 
que faz proveito da planta em virtude 
de suas maravilhosas propriedades 
que atuam diretamente tanto no corpo 
físico quanto no espiritual.

Também chamado de banho de Jesus 

ou banho de Oxalá, o banho de boldo 
funciona tirando  aquela sensação de 
peso, de tristeza e angústia. Ele é muito 
utilizado em tratamentos espirituais 
devido ao seu grande poder em termos 
de efeito de descarrego.

O banho de boldo é ideal para aliviar 
as tensões e a carga que o dia a dia nos 
impõe, sejam com compromissos tradi-
cionais, com a família, estudos ou empre-
gos, sem contar nossos receios e temores 
que temos que contornar.

Não existe uma regra específica 
para se tomar o banho de boldo. Você 
pode se beneficiar dele sempre que se 

sentir indisposto sem uma razão apa-
rente, embora haja certa pré-indicação 
para que ele seja feito às sextas-feiras, 
independente da lua.

Para preparar o banho de boldo você 
precisa apenas de dois ingredientes:

Três punhados de folhas de boldo e 
dois litros de água.

Coloque a água para ferver, e 
somente após levantar fervura, coloque 
os três punhados de boldo, desligando 
o fogo. Deixe que a mistura descanse 
por alguns minutos.

Antes de tomar o banho com a mis-
tura, coe a água.

Tome seu banho de higiene nor-
malmente, sempre com pensamento 
positivo, de limpeza, de purificação, 
de energização. Depois do banho con-
vencional, despeje o banho de boldo 
do pescoço para baixo.

Durante o banho, mentalize todas 
as energias negativas saindo de você 
junto com a água. Peça por proteção 
e mentalize uma luz verde envolvendo 
todo o seu corpo.

O mais indicado é deixar o corpo secar 
naturalmente. Recomenda-se secar ape-
nas as partes íntimas.

Fonte: Vida Tarot
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“Se o nosso coração não for 
renovado, nossa atitude jamais 

mudará” (Paul D. Tripp)

ESTILO DE VIDA
A S10 Z71 chega num momento em que 

as pessoas estão descobrindo formas 
diferentes de trabalhar e de se diver-
tir. Cresce o interesse por viagens de 

automóveis, por esportes de aventura e 
pelo maior contato com a natureza. E 

para explorar este universo off-road, nada 
melhor que uma picape robusta e con-
fortável, que já provou superar os mais 
complexos desafios do agronegócio.

NEWS
Concebida pelos times de desenvolvi-
mento de produto da GM dos Estados 
Unidos e do Brasil, a S10 Z71 possui 
mais de 20 itens de personalização. 

Tudo isso deixa o veículo com um as-
pecto realmente customizado. Destaque 

para os equipamentos desenvolvidos 
exclusivamente para a nova versão, 

como o santo-Antônio e os estribos em 
formato tubular, as molduras de pro-
teção dos paralamas e os pneus “All-
-Terrain”, que trazem uma tecnologia 
especial para garantir melhor perfor-
mance em pisos de baixa aderência.

NA MÍDIA
Bruna Marquezine foi criticada pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo por usar fantasia de enfermei-
ra em uma festa de Halloween. ““É inadmissível que a fantasia de enfermeira, utilizada em carnavais, festas de 
halloween e sátiras continue sendo tolerada pela sociedade, sobretudo por formadores de opinião”, diz a nota.

ÚNICA
Outros elementos únicos ajudam 
reforçar a identidade da S10 Z71. 

Entre eles os estribos e o santo-Antô-
nio de estilo tubular, muito comuns 

em veículos de rally ou voltados para 
esportes de aventura. Os estribos, 

além de servirem de degrau para fa-
cilitar o embarque à cabine, ajudam 

a proteger a parte inferior contra 
o impacto de determinados objetos 
durante o uso extremo. Já o santo-
-Antônio estendido permite mais 
pontos de fixação para diferentes 

tipos de carga.

SEGURANÇA
A S10 Z71 é ofertada em quatro 

opções de cores para a carroceria 
(Branco Summit, Prata Switchblade, 
Azul Eclipse e Cinza Topazio). Vem 
equipada com os itens de segurança, 
conveniência e conectividade mais 

valorizados pelo público-alvo, entre 
eles seis airbags, acabamento pre-
mium dos bancos e MyLink com 
Android Auto e Apple Car Play.

“O lançamento da Chevrolet marca a estreia da cultuada 
versão Z71 no mercado brasileiro e o modelo  chega carac-
terizado por equipamentos exclusivos e funcionais, além da 
vocação off-road -, a S10 Z71 chega em configuração única 
e muito bem equipada. Destaque para a segurança dos seis 

airbags e para a conectividade do MyLink com Android 
Auto e Apple Car Play. A S10 Z71”.

A versão mais cultuada por fãs de picape de estilo aventureiro 
acaba de estrear no país no modelo de maior sucesso histórico 
do segmento. É a Chevrolet S10 Z71, que se diferencia por um 
pacote de itens exclusivos e funcionais para trilhas fora-de-es-

trada. Até porque ela já nasce com o mais robusto conjunto 
mecânico, de chassi, suspensão e tração disponível para a pla-
taforma. A Z71 vem para ampliar o leque de configurações da 
S10. Seu propósito é fortalecer ainda mais a marca, trazendo 
um outro perfil de consumidor, ainda que ele também se iden-
tifique com os valores do campo ou enxergue a picape como 

parte do seu estilo de vida.

EM BREVE na Concessionária UVEL...

 UVEL, o melhor lugar para comprar o seu carro!

S10 Z71 É A PICAPE FEITA 
PARA TODA AVENTURA!
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