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Município rompe contratos de obras
e aplica mais de R$ 590 mil em multas

EMPRESAS CONTRATADAS FAZEM SERVIÇOS INSATISFATÓRIOS

A Prefeitura de Umuarama instaurou diversos processos administrativos para apurar supostas irregularidades na execução dos contratos de 
obras no município. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e Habitação, pelo menos três 
processos já foram finalizados e os demais continuam em andamento, já próximos da finalização. Até o momento 12 procedimentos foram 
instaurados através de representação dos fiscais dos respectivos contratos, formalizadas e encaminhadas à Secretaria de Obras. l 9

A CPI da Covid de 
Umuarama não 
conseguiu ouvir 
Marlowe Gusmão, 
esposa de José 
Cícero Laurentino (ex-
diretor de Assuntos 
Institucionais). Ela não 
compareceu à oitiva, 
porém, só justificou 
a ausência à noite, 
através de atestado. l 5
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Plano
Plurianual

será debatido
na segunda
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Em Cascavel

Secretária 
de Educação 
media debate 

da Undime
l 6

Coronavírus
contamina mais
mulheres e mata

mais homens
l 7

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWSEm alta
Somente em outubro deste ano, 29.856,03 m² 
em projetos foram aprovados pela Diretoria de 

Planejamento Urbano da Prefeitura de Umuarama. 
Foi um aumento de 24% em relação ao mês anterior e 
o segundo maior de 2021, confirmando que a cidade 

segue sendo destaque no Paraná – e no Brasil – no setor 
da construção civil. Antonio Carlos Lavagnini, diretor de 
Planejamento Urbano, relata que este mês também é o 

terceiro melhor outubro dos últimos nove anos. l 8
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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 -0,58% 25,85 
Vale ON -2,97% 64,11 
ItauUnibanco PN -1,21% 22,88 
Bradesco PN +4,93% 19,99 
Magazine Luiza ON +12,27% 12,44 
Petrorio ON +17,87% 27,57

IBOVESPA: +1,37% 104.824 pontos

Iene 113,46
Libra est. 0,74
Euro 0,87
Peso arg. 99,95

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,5% 5,5220 5,5230 -2,2%

PTAX  (BC) -0,9% 5,5449 5,5455 -1,7%

PARALELO -1,0% 5,4200 5,8200 -1,5%

TURISMO -1,0% 5,4200 5,8000 -1,5%

EURO -0,8% 6,4049 6,4078 -1,7%

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 05/11

Iene R$ 0,0489
Libra est. R$ 7,48
Peso arg. R$ 0,055
R$1: 1239,93 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 05/11 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 1.192,25 -17,00 -4,7%
FARELO dez/21 332,70 -3,10 3,9%
MILHO dez/21 553,00 -6,25 2,9%
TRIGO dez/21 766,50 -7,25 2,9%

SOJA 156,32 -2,2% -1,1% 155,00
MILHO 79,53 0,0% -9,9% 79,00
TRIGO 88,40 -0,1% -0,3% 91,00
BOI GORDO 277,27 -0,1% -7,0% 275,00
SUINO 6,18 -1,4% -2,2% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 04/11 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 05/11 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 05/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 162,00 -5,3% -2,4%
SOJA Paranaguá 166,00 -3,5% -4,0%
MILHO Cascavel 86,00 -1,1% -8,5%

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

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Sábado

29 21

Sábado

24 15 19 14

DomingoDomingo

Parcialmente nublado
com pacandas de chuva

h
h

h
h

h
h

23
h

31h

Crescente
11/11- 09h48

Minguante
27/11 -09h29

Nova
4/11 - 18h15

Cheia
19/11 -05h59

Parcialmente nublado
com pacandas de chuva

PREVISÃO DO TEMPO
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Loterias
Megasena

02 07 08 09 11 14 15 16 
17 18 20 21 22 23 25

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 6/11/2021 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.

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: 526

08 14 25 45 47 50

concurso: 2293

concurso: 1708

02 07 30 31 32 50

concurso: 5611

Quina

Federal

Dia de Sorte
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

07 09 09 07 02 02 09

Super Sete concurso: 166C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2233Lotomania

42.431
86.576
01.058
68.349
18.788

34 46 54 67 68 70 77
CORINTHIANS/SP

16 39 43 45 77

DEZEMBRO

05 08 13 26 27 30 31

concurso: 5698

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 25
min 19

max 32
min 23

Cascavel
max 28
min 20

Foz do Iguaçu
max 27
min 22

max 31
min 20

Curitiba
max 24
min 15

FASES 
DA LUA

Domingo 7/11/2021

Nublado com pancadas 
de chuva

Segunda 8/11/2021

Nublado com pancadas 
de chuva

Lotofácil concurso: 2364

01 05 06 09 15 17 25 37 41 50 
60 68 70 74 75 79 87 93 96 97

 Cascavel  - Na última 
semana de outubro, uma 
manifestação silenciosa de 
alunos do conhecido CEEP 
(Centro Estadual de Educa-
ção Profissional) de Cascavel, 
contra casos de assédio sexual 
chamou a atenção da socie-
dade para o problema. A mobi-
lização dos alunos aconteceu 
após relatos (dos próprios alu-
nos) de três casos de assédio 
sexual dentro da instituição. 

Durante a manifestação, 
eles sentaram no pátio da insti-
tuição vestidos de preto, segu-
rando cartazes com frases con-
tra a violência sexual e outros 
com a marcação de um “X”, 
que é um dos símbolos para 
que mulheres em situação 
de risco possam pedir ajuda. 
Num dos casos que provocou 
a manifestação, a mãe de uma 
adolescente, vítima do assé-
dio, chegou a fazer um Boletim 
de Ocorrência.

O ato de assédio sexual pas-
sou a ser considerado crime há 
mais de 20 anos, após a apro-
vação do artigo 216-A incluso 
no CPB (Código Penal Brasi-
leiro). Entretanto, apesar de 
diversas campanhas realiza-
das pelas entidades federais, 
estaduais e municipais, o pro-
blema, que é grave, infeliz-
mente faz parte do cotidiano 
brasileiro.

A reportagem do O Paraná 
conversou com a conselheira 
Sandra Silvério, presidente 
do Conselho Tutelar Leste de 
Cascavel. Ela contou que em 
razão da pandemia de Covid-
19 houve aumento no número 
de denúncias recebidas sobre 
crimes de assédio sexual e vio-
lência contra a mulher, mos-
trando que o problema não 
está apenas “fora de casa”.

Durante a pandemia, as 
escolas ficaram fechadas por 

meses e os alunos tiveram que 
se adaptar ao ensino remoto, 
participando das aulas em 
plataformas online. Assim, as 
crianças passaram a ficar pra-
ticamente “trancadas” dentro 
de casa, local onde segundo 
a conselheira, tem ocorrido 
grande parte dos crimes 
sexuais. 

“O ato libidinoso tem acon-
tecido mais no ambiente fami-
liar e não é exclusividade das 
famílias em situação de vul-
nerabilidade social. Também 
ocorre nas famílias de classe 
média e alta”, disse.

DENUNCIE!
A presidente do Conse-

lho Tutelar Leste reforçou a 
importância das denúncias em 
todas as circunstâncias e, em 
especial no ambiente escolar, 
a atenção dos servidores que 
convivem diariamente com os 
alunos, deve ser redobrada. 
“Os professores são nossos 
olhos dentro das escolas. 
São eles que observam se há 
mudança no comportamento 
dos alunos”, completou.

A partir da denúncia, então 
as autoridades podem tomar 
das medidas necessárias. 
Ao tomar conhecimento dos 
casos, o Conselho Tutelar veri-
fica a situação e faz o encami-
nhamento à rede de proteção. 
O caso também é repassado ao 
Nucria (Núcleo de Proteção à 
Criança e ao Adolescente Víti-
mas de Crime). O Ministério 
Público é o órgão responsável 
por fazer a denúncia ao Poder 
Judiciário.

A doutora Regiane Kunz 
Bereza, especialista em psi-
quiatria infantil e adulta con-
firmou que crimes de abuso 
e assédio sexual acontecem 
em praticamente todas as 
esferas sociais. Ela disse que 

Toda violência tem que ser denunciada

os abusadores “geralmente 
ameaçam a criança e criam 
nela uma sensação de culpa”. 
Regiane também chama a 
atenção dos pais para orien-
tarem e observarem qualquer 
tipo de mudança de comporta-
mento da criança. 

Qualquer cidadão pode 
denunciar pelo Disk 100, ou 
pelos telefones de plantão 
das três unidades do Conselho 
Tutelar em Cascavel: Leste (45) 
99972-0662, Oeste (45) 98431-
6353 e Sul (45) 98813-5799. 

MAIS INFORMAÇÃO
Em Cascavel, o prefeito Leo-

naldo Paranhos sancionou em 
setembro deste ano a Lei Ordi-
nária nº 7.288/2021, de auto-
ria dos vereadores Professor 
Santello e Beth Leal, que trata 

da fixação de cartazes informa-
tivos sobre o tema, incluindo 
canais de denúncia, em esta-
belecimentos de ensino da 
educação básica a superior 
das redes pública e particular, 
nas vans do transporte esco-
lar, terminais do transporte 
coletivo e rodoviário.  

Santello também é profes-
sor no CEEP Pedro Boaretto 
Neto há mais de 25 anos, tendo 
atuado também como diretor 
da instituição. Além de lamen-
tar o fato, Santello reforçou o 
pedido para que os servido-
res sempre estejam atentos. 
“Em escola acontece de tudo, 
então temos que estar sem-
pre vigilantes”, disse. Quando 
propôs o projeto, agora trans-
formado em lei, Santello lem-
brou que “essa prática não 

está relacionada à idade, 
condição social ou sexo da 
vítima; infelizmente ela tem 
se tornado muito frequente 
em todos os níveis. 

Por isso, é fundamental que 
essas crianças e adolescentes 
tenham conhecimento sobre o 
assunto e saibam onde e como 
denunciar o abusador”.

A também professora e 
comunicadora Beth Leal, lem-
bra que “o papel da educação 
vai muito além de ensinar a 
ler e escrever, faz parte tam-
bém alertar a todos sobre os 
direitos das crianças e adoles-
centes, e ainda tem o dever de 
ajudar na sua proteção. Com-
bater a violência contra crian-
ças e adolescentes é uma obri-
gação de todos nós”. 

(Redação: Paulo Eduardo)

 ABR

Em casa, no trabalho ou no ambiente escolar, toda forma de violência tem que ser denunciada  

Nublado Nublado

Pré-candidato do Novo participa
de encontro na ACP, em Curitiba

O deputado federal Luizão Goulart con-
firmou com a direção do Solidariedade do 
Paraná que vai deixar o Republicanos na janela 
de transferência de março do ano que vem. 
Luizão vai levar lideranças da Região Me-
tropolitana de Curitiba, como a prefeita de 
Pinhais, Marli Paulino, hoje filiada no PSD do 
governador Ratinho Junior, além de secretários 
municipais, para o Solidariedade. Com a aco-
modação prevista, Goulart já está ajudando 
na formação de uma chapa que lhe garanta a 
reeleição em outubro de 2022.

O  p r é - c a n d i d a t o  d o 
Partido Novo à Presidência da 
República, Luiz Felipe d’Avila, 
participa de reunião com 
empresários na Associação 
Comercial do Paraná (ACP), 
em Curitiba, na quarta-feira 
da semana que vem (10 de 
novembro). A programação 
do empresário e cientista 
político na cidade também 
prevê encontro com filiados à 
legenda e apoiadores.

O nome de D’Avila para a 
disputa ao Palácio do Planalto 
foi oficializado na última quar-
ta-feira (3). O empresário é 
uma opção à chamada ter-
ceira via, que vai se contrapor 
às candidaturas do atual presi-
dente Jair Bolsonaro (sem par-
tido) e do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT). “A 
minha candidatura vem para 
ser uma opção ao populismo 
de direita e o de esquerda”, 

afirma D’Avila.
Para o presidente do diretó-

rio do Novo em Curitiba, Juliano 
França Tetto, a pré-candidatura 
de D’Avila reforça o desejo do 
partido em contribuir com a 
volta do diálogo e da tolerância 

DIVULGAÇÃO

O nome de D’Avila para a disputa ao Palácio do Planalto foi oficializado na última quar-
ta-feira (3)

ao país. “Vivemos em uma 
guerra contra a democracia, 
onde dois grupos tentam divi-
dir o Brasil. Isso é péssimo para 
o país, que acompanha nos últi-
mos anos a deterioração da eco-
nomia”, diz Tetto.
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OAB indica violação
de regimento interno na
PEC dos Precatórios

A Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) está estu-
dando “possíveis ações legais” 
para suspender a votação 
que aprovou a proposta de 
emenda à Constituição (PEC) 
dos precatórios na Câmara dos 
Deputados, abrindo espaço de 
R$ 91,6 bilhões no Orçamento 
de 2022 para o pagamento do 
Auxílio Brasil e outros gastos às 
vésperas da eleição presiden-
cial. A entidade máxima da 
advocacia aponta descumpri-
mentos do regimento interno 
que viabilizaram a aprovação. 
“Não se pode alterar as regras 
por conveniência de momento 
para aprovar esta ou aquela 
matéria”, afirmou.

De acordo com a OAB, um dos 
questionamentos tem relação 
com o fato de o presidente da 
casa, Arthur Lira, ter permitido a 

Pressão e promessas
A votação da PEC no primeiro turno se deu na madrugada da 

quinta-feira (4), após dias de negociações, pressão sobre a 
oposição e promessas de emendas parlamentares. Lira trabalhou 

ao longo do dia pela vitória, inclusive tendo votado a favor do 
texto – o presidente da Câmara pode se abster das votações. A 
margem foi apertada, mas o governo Jair Bolsonaro conseguiu 

312 votos favoráveis ao texto.

‘Agora vai’, diz Bolsonaro sobre
investigação no caso da facada

O presidente Jair Bolsonaro 
mostrou otimismo com o 
andamento das investigações 
sobre Adélio Bispo, autor da 
facada sofrida pelo chefe do 
Executivo quando candidato, 
em setembro de 2018. “Agora 
vai”, respondeu o presidente 
ontem (sexta-feira, 5), a um 
apoiador em frente ao Palácio 
da Alvorada, quando questio-
nado sobre o tema.

Na segunda-feira passada, 

Sai da Justiça...
O procurador 
Deltan Dallagnol, 
ex-coordenador da 
Lava-Jato em Curitiba, 
seguiu o caminho do 
ex-juiz Sergio Moro. 
Pediu exoneração do 
Ministério Público 
Federal e deve 
sair candidato nas 
próximas eleições. Pelo 
twitter, ele confirmou a 
saída do MPF, mas não 
a possível candidatura. 
“Após mais de 18 
anos de trabalho em 
amor ao próximo, 
estou saindo do Ministério Público e queria contar a você 
o porquê. Minha vontade é fazer mais, fazer melhor e fazer 
diferente diante do desmonte do combate à corrupção que 
está acontecendo”. Em um vídeo no YouTube, Dallagnol disse 
apenas que, fora do MPF, vai poder avaliar com mais liberdade 
o caminho a seguir e o que poderá fazer em defesa das teses 
em que acredita, como o fim da impunidade e de leis que 
dificultam o combate à corrupção.

Investigado
Dallagnol é investigado pelo 
Conselho Nacional do MP 
por sua atuação na Lava-
Jato e foi condenado a pagar 
indenização de R$ 40 mil ao 
senador Renan Calheiros, 
devido a postagens no twitter 
na eleição para presidência 
do Senado. O procurador 
pode recorrer. Em 2019, 
Dallagnol se manifestou: 
“Se Renan for presidente 
do Senado, dificilmente 
veremos reforma contra 
corrupção aprovada. Tem 
contra si várias investigações 
por corrupção e lavagem de 
dinheiro. Muitos senadores 
podem votar nele escondido, 
mas não terão coragem de 
votar na luz do dia”.

Round por round
O deputado estadual Soldado Fruet (Pros) já venceu os dois 
primeiros rounds da luta contra os gigantes que controlam 
as seis concessionárias de pedágio do Anel de Integração do 
Paraná – Rodonorte, Ecocataratas, Ecovia, Econorte, Viapar e 
Caminhos do Paraná. Os mesmos grupos que estão de olho 
no faturamento de mais de R$ 150 bilhões previsto para a 
licitação das novas concessões no Estado, nos próximos 30 
anos. Na semana passada, o TCE-PR acatou a denúncia do 
parlamentar, que apontou irregularidades e ilegalidades que 
causaram danos ao erário durante a execução dos contratos.

Iniciada a contagem
Agora, o Tribunal Pleno do TCE-PR homologou a cautelar do 
conselheiro Nestor Baptista que declarou a inidoneidade 
dessas pedageiras, com a consequente proibição de 
contratar e licitar com o Poder Público. O despacho do 
tribunal cita que houve descumprimento contratual, 
enriquecimento ilícito das pedageiras em R$ 9,9 bilhões 
e obras inacabadas não serão entregues até o fim dos 
contratos. Segundo o TCE, a vedação se estende às três 
esferas de poder. Ou seja, se a decisão for confirmada no 
mérito, as pedageiras que atuaram no Estado por 24 anos 
estarão definitivamente fora do páreo pelos novos pedágios.

a segunda seção do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região 
(TRF-1), em Brasília, derru-
bou restrições que impediam 
a continuidade das investiga-
ções. A disputa judicial está na 
autorização, dada em primeira 
instância, cassada por liminar 
em segunda instância e agora 
restabelecida pelos desem-
bargadores em colegiado, da 
quebra do sigilo bancário de 
Zanone Manuel de Oliveira 

Júnior, advogado de Adélio.
Com a decisão, o TRF-1 

abre caminho de uma frente 
de apuração que visa concluir 
se o autor da facada agiu sozi-
nho ou a mando de alguém. 
No entanto, a hipótese de um 
mandante por trás do atentado 
foi encerrada em maio do ano 
passado pelo delegado fede-
ral Rodrigo Morais. Ele concluiu 
que Adélio agiu sozinho e por 
motivos pessoais.

apresentação de emenda agluti-
nativa com o parecer do relator 
Hugo Motta (Republicanos-PB) 
e trechos negociados com dife-
rentes bancadas.

“A emenda aglutinativa tem 
por objetivo fundir um texto 
com emendas apresentadas. 
Porém, no caso de PECs isso 
só pode ser feito em Comissão 
Especial. No caso da PEC dos 
Precatórios nenhuma emenda 
apresentada ao texto foi admi-
tida por falta do apoiamento 
mínimo de 171 parlamentares”, 

explica a entidade.
Os advogados também con-

testam ato da Mesa Diretora da 
Câmara que permitiu que par-
lamentares em missão oficial 
no exterior pudessem registrar 
presença e votar o mérito de 
matérias em Plenário. A OAB 
aponta que tal decisão foi 
tomada menos de duas sema-
nas depois da publicação de 
outro ato da mesa que deter-
minou que a votação do mérito 
das matérias em Plenário teria 
de ser presencial.

UM dos questionamentos da OAB está relacionado à permissão de Arthur Lira, quanto à apresentação de emenda com o parecer do relator 
e trechos negociados

DIVULGAÇÃO

Violação
O juiz considerou que foram 
violados princípios como vida 
privada, honra e imagem, e as 
manifestações de Dallagnol 
foram ofensivas e imputaram 
fatos criminosos em período 
eleitoral, gerando abalo 
entre os eleitores. A mesma 
postagem já havia sido alvo 
de censura pelo plenário 
do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP), 
em 2020. Os conselheiros 
entenderam que as 
mensagens configuraram 
quebra de decoro funcional. 
O procurador fez, entre 9 
de janeiro e 3 de fevereiro 
de 2019, 14 postagens 
relacionadas à disputa pela 
presidência do Senado.

DIVULGAÇÃO
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Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e por-
tais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

Identificado autor de
ameaças a secretários
e diretores da Anvisa

A Polícia Civil do Paraná 
(PCPR) identificou o homem 
que enviou, na sexta-feira da 
semana passada, a primeira 
ameaça de morte aos cinco 
diretores da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
diante da possibilidade de 
aprovação de uma vacina con-
tra a covid-19 para crianças de 
5 a 11 anos. Ele também amea-
çou os secretários paranaenses 
da Educação, Renato Feder, e 
da Saúde, Beto Preto.

A polícia não revelou a 

Nova eleição em Francisco 
Alves tem três candidatos

Três candidatos a prefeito 
disputam as eleições suple-
mentares deste domingo (7) no 
município de Francisco Alves, 
no Noroeste do Paraná.

Os candidatos são: o 
vereador eleito e prefeito 
em exercício Liomar Mendes 
Lisboa, o “Cabelo do Povão” 
(Republicanos); Milena Silva 

Twitter remove mais uma
conta de Allan dos Santos

O Twitter removeu ontem 
(sexta-feira, 5), mais uma conta 
supostamente gerida pelo blo-
gueiro bolsonarista Allan dos 
Santos, fundador do antigo site 
Terça Livre. O usuário @allan-
noexilio vinha sendo usado 
como “reserva” após o blogueiro 
ser banido da plataforma por 
decisão do ministro Alexandre 
de Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF).

Apoiador declarado de pau-
tas inconstitucionais, Santos é 
investigado em dois inquéritos 
no STF e teve pedido de pri-
são preventiva decretado por 
Moraes em outubro. Um deles 
apura ataques contra ministros 
da Corte e a disseminação de 
fake news. Outro investiga a 
existência de uma milícia digi-
tal que promoveria atos contra 
a democracia e reivindicações 
como intervenção militar.

O blogueiro é considerado 

identidade do autor, apenas 
que se trata de um empresário, 
morador de Curitiba e tem 49 
anos. Segundo a instituição, o 
autor prestou depoimento na 
última quinta-feira (4), mas não 
foi preso. Às autoridades, rela-
tou estar arrependido de ter 
ameaçado, por e-mail, a equipe 
da Anvisa e também os secretá-
rios de Educação e de Saúde do 
Estado do Paraná. A corporação 
não deu detalhes da investiga-
ção, que segue em andamento.

Na mensagem, o remetente 

afirma que tirará o filho do 
colégio e o levará para o 
homeschooling se a Anvisa 
aprovasse a vacina.

“Deixando bem claro para 
os responsáveis, de cima para 
baixo: quem ameaçar, quem 
atentar contra a segurança 
física do meu filho: (sic) 
será morto. Isto não é uma 
ameaça. Isto é um estabele-
cimento. Estou lhes notando 
por escrito porque não quero 
reclamações depois”, escreveu 
o empresário no e-mail.

Rosa, a “Milena do Valtinho” 
(PSDB) e é filha do candidato 
vetado nas eleições do ano 
passado; e o empresário Valdir 
Barbosa Mellão, o “Valdir 
Perereca”, (PTB).

A eleição vai ocorrer das 7 
horas às 17 horas. Nas eleições 
de 2020, houve apenas um 
candidato para prefeito: Valter 

Cesar Rosa (PSDB). Mas os votos 
dele acabaram anulados, por 
decisão do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), em setembro 
último. Por unanimidade, os 
ministros do TSE entenderam 
que o tucano era inelegível, por 
ter contas públicas desaprova-
das pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

foragido no Brasil desde que 
teve a ordem de prisão expe-
dida. Na última quarta-feira, 3, 
seus advogados entraram com 
pedido de habeas corpus no 
STF contra a prisão preventiva.

Depois que o cerco judicial 
o fez ser banido das redes 
sociais e de encerrar as ati-
vidades do site Terça Livre, 
Allan dos Santos vem usando 
o aplicativo de mensagens 

Telegram e um novo site à 
base de assinaturas para 
publicar seus artigos.

Procurado, o Twitter optou 
por não responder aos ques-
tionamentos sobre a conta 
removida. Segundo comentam 
apoiadores e ex-seguidores, 
que repercutem na plataforma 
a suspensão, o usuário tinha 
mais de 400 mil seguidores e 
foi criado em 2018.

1º emprego
O secretário de Justiça, Família 
e Trabalho do Paraná, Ney 
Leprevost, e o secretário 
chefe da Casa Civil, Guto Silva, 
apresentaram nesta quinta-
feira (4) o programa Cartão 
Futuro a empresários de 
Curitiba que integram o quadro 
de membros da Associação 
Comercial do Paraná (ACP). O 
programa desenvolvido em 
parceria com o Cedca (Conselho 
Estadual dos Direitos da 
Criança e Adolescente) e com 
os empresários, tem o objetivo 
de garantir o direito à primeira 
oportunidade de trabalho para 
35 mil jovens e adolescentes e 
também a proteção no trabalho.

1º emprego II
O programa incentiva a 
contratação de aprendizes de 
14 a 21 anos por empresas que 
contarão com um subsídio 
mensal do governo, de R$ 300 
por jovem contratado e R$ 450,00 
se for pessoa com deficiência. 
O investimento será de R$ 58 
milhões. “O Cartão Futuro está 
voltado para a empregabilidade 
de jovens no Paraná. Acredito 
que seja o maior programa de 
empregabilidade de jovens 
aprendizes do Brasil. Vamos 
manter estes jovens nas escolas 
e nas empresas, garantindo o 
direito à profissionalização e a 
proteção no trabalho”, explica o 
secretário Ney Leprevost.

Filiações
O presidente nacional do PSD, 
Gilberto Kassab, e o governador 
Ratinho Junior (PSD) estarão 
em Cambé neste sábado, 06. 
No encontro serão filiados seis 
dos oito prefeitos paranaenses 
filiados atualmente no PTB. 
Luísa Canziani, a próxima 
parlamentar a se filiar no PSD, 
aguarda a decisão do TSE, onde 
solicitou a sua desfiliação. Com 

BLOGUEIRO é considerado foragido no Brasil desde que teve a ordem de prisão expedida. 
Seus advogados entraram com pedido de habeas corpus no STF

DIVULGAÇÃO

Afinidade
A afinidade entre os Poderes 
na condução das ações do 
Estado tem contribuído para 
o desenvolvimento do nosso 
estado e a retomada do 
crescimento econômico. Um 
novo passo está sendo dado, 
a convite da primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa, a 
coordenadora de Ações Solidárias da Assembleia Legislativa, 
Rose Traiano, foi recebida no Palácio Iguaçu para traçar os novos 
projetos de ação social que serão desenvolvidos em conjunto. “As 
instituições já têm uma relação de muito respeito, então porque 
não unir forças para ajudar o próximo também? Doar um tempo 
do nosso dia-a-dia em prol de tantas famílias paranaenses que 
precisam do nosso apoio nesse momento”, afirma Rose.

a filiação de Luísa, o PSD terá 
a maior bancada do Paraná de 
deputados federais.

Condecorado
O secretário estadual do 
Desenvolvimento Sustentável 
e do Turismo do Paraná, Márcio 
Nunes, foi condecorado com a 
medalha Coronel Dário Natan 
Bezerra, honraria que se destina 
a militares, civis e instituições 
que desenvolvem ações 
relevantes de proteção e defesa 
da população. “A Defesa Civil, 
a Sedest e o IAT desenvolvem 
importantes parcerias visando 
proteger o meio ambiente 
do impacto de desastres, 
especialmente os tecnológicos, 
como acidentes com produtos 
perigosos. Major Mello e Coronel 
Fernando, podem contar sempre 
conosco nessa nobre missão. 
A Defesa Civil é um orgulho de 
todos nós”, disse Nunes.

Presidência do 
Conselho
O presidente do Tribunal de 
Justiça do Paraná (TJPR), 
desembargador José 
Laurindo de Souza Netto, 
foi eleito para a presidência 
do Conselho de Presidentes 
dos Tribunais de Justiça do 
Brasil. Oatual Conselho tem 
entre seus objetivos a defesa 
dos princípios, prerrogativas e 
funções institucionais do Poder 
Judiciário, especialmente em 
âmbito estadual; a integração dos 
Tribunais de Justiça em todo o 
território nacional; o intercâmbio 
de experiências funcionais e 
administrativas; e o estudo e 
o aprofundamento dos temas 
jurídicos e das questões judiciais. 
“A integração entre os Tribunais 
é de extrema importância em 
meio à devastação causada 
pela pandemia e aos reflexos 
sociais deixados por ela”, 
afirmou José Laurindo.

ASSESSORIA
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Carreata natalina
A Aciu realizará no dia 13 (sábado) 
uma carreata para badalar a maior 
promoção do Paraná no segundo 
semestre. O Natal de Esperança já é 
sucesso e os primeiros vales-compra 
já saíram. Para os interessados 
em participar, a saída será no 
lago Aratimbó, às 10h. A carreata 
percorrerá as avenidas Paraná, Celso 
Garcia Cid, Brasil e Castelo Branco. 
Os principais prêmios da campanha, 
três automóveis zero quilômetro, 
serão expostos ao longo do 
percurso. Vem com a gente.

Geração de empregos
O desempenho da Agência do 
Trabalhador de Umuarama colocou 
a cidade mais uma vez em posição 
de destaque no Estado, de acordo 
com relatório do Departamento do 
Trabalho da Secretaria de Estado da 
Justiça, Trabalho e Família. A Capital 
da Amizade ocupou a 6ª colocação 
em número de trabalhadores 
contratados com a intermediação 
de mão de obra. No mês passado, 
com a atuação da agência, 252 
pessoas foram empregadas nas 
mais diversas áreas.

Bons números
As contratações acumuladas desde 
janeiro somam 2.321. Conforme 
o ranking, dentre as 216 agências 
do trabalhador do Paraná, as 10 
cidades que mais contrataram 
foram Francisco Beltrão (483), 
Curitiba (473), Colombo (410), 
Cascavel (344), Cianorte (323) e 
Umuarama (252). Neste ano a 
agência também recebeu mais 
de 1.500 novas inscrições de 
trabalhadores, captou mais de 
3.500 vagas e superou 12 mil 
encaminhamentos para entrevistas 
de emprego.

Golpe do Pix
A Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais do 
Paraná (Faciap) está alertando 
os lojistas sobre a ocorrência 
de uma nova modalidade de 
estelionato na praça: o golpe 
do PIX. Criminosos estão se 
aproveitando das novidades dessa 
transação financeira para ludibriar 
empresários. O golpe ocorre 
mediante um agendamento de PIX 
para pagamento de uma compra.

Máxima atenção
O golpista faz o agendamento 
do PIX para pagar uma compra 
e o empresário que recebe o 
comprovante pensa que a conta 
está paga e entrega a mercadoria. 
Na sequência o golpista cancela o 
agendamento e deixa o empresário 
no prejuízo. Portanto, mais do 
que nunca, cabe destacar que os 

Sabadão na área
Neste sábado (6), o comércio de Umuarama ficará aberto das 9h às 
17h. Como já se tornou tradição, todo primeiro e segundo sábado 

do mês as lojas abrem suas portas no horário especial. Tempo 
adequado para realizar compras com critério e segurança, aproveitar 
as promoções carinhosamente preparadas pelos nossos associados e, 
de quebra, acumular cupons da campanha Natal de Esperança, que já 

premiou alguns felizardos com vales-compra.

empresários devem ficar atentos 
para ver se o comprovante é de 
pagamento ou de agendamento.

E se cair no golpe?
A advogada Caroline Taborda 
Dallegrave, coordenadora do 
Departamento Jurídico da 
Faciap, diz que se trata de um 
crime de estelionato e orienta 
as vítimas para que coletem 
todas as informações possíveis, 
como nome, comprovante do 
agendamento do PIX, número 
de telefone e outros dados 
possíveis e procure a delegacia 
de polícia para fazer um boletim 
de ocorrência. E, com o registro 
policial em mãos, a vítima também 
pode entrar em contato com a 
instituição financeira para buscar 
as alternativas para ser ressarcida.

Retoma Paraná
Criado pela lei número 
20.634/2021, o programa Retoma 
Paraná teve sua proposta aprovada 
pelo Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz). A iniciativa 
considera que as dificuldades 
econômicas impostas pela 
pandemia são ainda maiores para 
as empresas que entraram em 
recuperação judicial, tendo como 
objetivo alavancar a recuperação. 
Para a adesão ao programa, basta 
informar o CPF dos sócios ou 
diretores da empresa.

Como proceder
Podem pedir o parcelamento 
todos os contribuintes que tenham 
solicitado recuperação judicial 
e que não tenham sentença de 
encerramento transitada em 
julgado. Os débitos tributários do 
ICMS, cujos fatos geradores tenham 
ocorrido até 30 de junho de 2021, 
poderão ser parcelados em até 180 
meses com redução de multas e 
juros e de honorários advocatícios. 
Os débitos terão redução de 85% a 
95% de multas e juros, a depender 
da natureza das penalidades 
atribuídas.  O programa pode 
ser acessado pelo link https://
retomapr.sefa.pr.gov.br/refis.

PR-323 interditada
O Departamento de Estradas de 
Rodagem do Paraná (DER/PR) 
fará neste sábado (6) o bloqueio 
total da PR-323 para transporte e 
lançamento das vigas de concreto do 
novo viaduto de Água Boa, distrito 
de Paiçandu.  As atividades terão 
início a partir das 6h da manhã e têm 
previsão de término às 19h, com a 
pista podendo ser liberada antes, 
caso a operação termine mais 
cedo. Se as condições climáticas 
não forem favoráveis, o transporte 
das vigas poderá ser estendido ao 
dia seguinte (7) também.

A CPI da Covid entra em sua 
reta final e segue com o pro-
pósito de auxiliar nas investi-
gações de provável desvio de 
recursos públicos do Fundo 
Municipal de Saúde, conforme 
apontamento da Operação 
Metástase. Na última quinta 
(4) eram esperadas quatro tes-
temunhas, porém, uma delas, 
Marlowe Gusmão, esposa 
de José Cícero Laurentino 
(ex-diretor de assuntos ins-
titucionais da Prefeitura de 
Umuarama – detido pela ope-
ração metástase), não compa-
receu à oitiva nem apresentou 
habeas corpus ou atestado 
médico que justificasse sua 
ausência.

No entanto, à noite daquela 
quinta-feira, em que aconteceu 
a reunião, o procurador jurí-
dico do Poder Legislativo foi 
procurado por um advogado 
de Marlowe que o entregou 
um atentado. O documento 
foi repassado à presidente 
da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI da Covid), verea-
dora Ana Novais.

De acordo com a parlamen-
tar, caso não apresentasse 
justificativa, a comissão faria 
uma notificação do caso ao 
Ministério Público, para que 

Fura fila
O último a ser ouvido, foi o motorista da Vigilância Epidemiológica da 

Secretaria Municipal de Saúde, Paulo Tunis Colucci, que transportava as 
vacinas desde o início da imunização em Umuarama. Ele esclareceu o 
processo que envolve o transporte dos imunizantes, levando em conta 
os procedimentos estabelecidos pelos protocolos estadual e municipal. 
Ele confirmou que entre o final de janeiro e início de fevereiro, atendeu 

à ordem de Cecília Cividini e transportou três doses do imunizante 
da Unidade de Saúde Bonfim até a Secretaria Municipal de Saúde. A 

justificativa era que três servidores da Saúde não teriam sido imuniza-
dos. O depoimento de Paulo reforça as evidências apontadas pelo MP 
de que o prefeito afastado Celso Pozzobom poderia ter ‘furado a fila’ 

de vacinação e ter sido imunizado no período em que as vacinas eram 
destinadas aos profissionais de Saúde.

Renovado, PDE terá inscrições 
abertas para professores em 2022

Em 2022, os professores da 
rede estadual de ensino pode-
rão participar do Programa de 
Desenvolvimento Educacional 
(PDE), que está passando por 
um processo de reformulação. 
A nova proposta está a caminho 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná e prevê alterações na Lei 
Complementar 130/2010, pas-
sando por itens do edital e por 
um novo projeto pedagógico. 
A previsão de lançamento do 
edital e abertura das inscrições 
é fevereiro de 2022.

As mudanças propostas 
consistem em um modelo a 
distância, sem afastamento 
das atividades laborais e com 
carga horária reduzida, man-
tendo a duração total do pro-
grama em dois anos.

A reformulação é funda-
mentada nos princípios educa-
cionais da Secretaria de Estado 
da Educação e do Esporte 

Histórico
Desde a primeira edição, em 2007, participaram do PDE mais de 15 
mil professores. Foram produzidos quase 30 mil materiais que estão 
disponíveis para uso da rede estadual de ensino como complemen-

to e apoio para atividades pedagógicas.

tomasse as medidas coerciti-
vas necessárias.

Assim, a primeira testemu-
nha a ser ouvida foi a ex-dire-
tora de Atenção Primária da 
Secretaria de Saúde, Maristela 
de Azevedo Ribeiro. Até setem-
bro, ela participava das fisca-
lizações do cumprimento dos 
decretos municipais sobre 

medidas preventivas no com-
bate à covid.

Depois, foi a vez da chefe 
de divisão da alta e média 
complexidade, Eliane Trentini 
Pagnussat. Ela ressaltou que 
recursos federais no valor de 
R$ 4 milhões mensais para o 
atendimento em alta e média 
complexidade.

(Seed-PR), em documentos 
orientadores, como a Base 
Nacional Comum Curricular 
e os referenciais curriculares, 
além das legislações vigen-
tes, tendo em vista as neces-
sidades da educação pública 
paranaense.

PROJETO
É um programa de forma-

ção continuada destinado a 
professores do Quadro Próprio 
do Magistério (QPM) que se 
encontram no nível II, classe 8 
a 11, da tabela de vencimen-
tos do plano de carreira. Ele 
consiste em atividades teó-
rico-práticas orientadas e no 
diálogo entre os professores 

do ensino superior e os da 
educação básica.

O objetivo do programa é 
proporcionar aos professores 
da rede subsídios metodoló-
gicos para que aprimorem sua 
prática em sala de aula. Os 
docentes desenvolvem proje-
tos educacionais e, então, têm 
a oportunidade de aplicá-los 
na escola. No caso de servido-
res da Seed-PR ou dos Núcleos 
Regionais de Educação, é pos-
sível aplicar o projeto dentro 
do seu próprio setor, desde 
que seja direcionado à gestão 
e formação de professores, ou 
na escola, fora do seu horário 
de trabalho, caso o projeto 
seja direcionado aos alunos.

COM a ausência de Marlowe Gusmão, esposa de José Cícero Laurentino, Comissão ouviu 
três testemunhas

ASSESSORIA

Esposa de Cícero 
justifica falta à CPI 
com atestado atrasado
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Câmara discute detalhes sobre 
o plano Plurianual de Umuarama

Vereadores de Umuarama 
começam a discutir na próxima 
segunda-feira (8), o projeto de 
Lei do Poder Executivo, que 
trata sobre o Plano Plurianual 
do Município. O texto apresen-
tado aos parlamentares ins-
titui um plano referente ao 
quadriênio 2022-2025 onde 
ficam definidas, dentro deste 
período, quais são as dire-
trizes, objetivos e metas da 
administração pública, com 
o registro das despesas de 
capital e outras delas decor-
rentes, bem como das despe-
sas de duração continuada.

A proposição sustenta o 
desafio de tornar Umuarama 
uma cidade de oportunidades, 
mais justa, bem cuidada e aco-
lhedora, de forma a promover 
o bem-estar da população com 
serviços públicos de qualidade 
e de forma ética e humana, por 
meio de adequado planeja-
mento orçamentário.

A proposta foi elaborada 
pelo executivo, observando 
diretrizes para a ação do 
Governo Municipal que envol-
vem a garantia de implemen-
tação de políticas de inclusão 
social; promoção do desenvol-
vimento econômico sustentá-
vel; segurança ao desenvolvi-
mento e o crescimento urbano 
de forma harmônica e preser-
var o ambiente natural e a qua-
lidade de vida dos cidadãos; o 
desenvolvimento de um modelo 
de gestão pública eficiente e 

Secretária de Educação mediou debate
no Seminário da Undime em Cascavel

Representantes de 139 
municípios do Paraná partici-
param do Seminário Undime 
PR 2021 – União dos Dirigentes 
Municipais de Educação do 
Paraná, realizado entre a quin-
ta-feira (4) e ontem (sexta-feira, 
5) no Centro Universitário da 
Univel, em Cascavel. Durante 
os dois dias os participantes 
debateram políticas públicas 
e os desafios da gestão muni-
cipal na educação.

A secretária de Educação de 
Umuarama, Mauriza Gonçalves 
de Lima Menegasso, foi media-
dora de uma das mesas de 
debate, sobre o Plano de Ações 
Articuladas (PAR) e Obras, ao 
lado da diretora de Articulação 

e Apoio às Redes de Educação 
Básica do FNDE (Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação), Ana Carolina 
Santos Calazans Vilasboas. O 
seminário teve oito mesas de 
debate abordando temáticas 
que impactam diretamente 
as atividades realizadas pelos 
dirigentes e equipes técnicas 
das secretarias municipais de 
Educação.

A programação relaciona as 
políticas públicas e os desafios 
de gestão no contexto de reto-
mada das aulas presenciais, no 
período pós-pandemia. “Foi o 
primeiro encontro presencial 
dos dirigentes e técnicos edu-
cacionais após quase dois anos 
de atividades on-line. A grande 
participação demonstra o inte-
resse e a preocupação dos diri-
gentes com esta nova reali-
dade”, comentou Mauriza, que 
viajou acompanhada da coor-
denadora geral da Secretaria 
de Educação, Elisângela Reis, 
da coordenadora pedagógica, 
Patrícia Abucarma, e da coor-
denadora do setor de adminis-
tração, Thaiza Soares.

HOMESCHOOLING
Os principais pontos deba-

tidos foram o trabalho com os 
estudantes que ficaram afasta-
dos das escolas na pandemia, 
novas formas de aplicar a edu-
cação e o convívio social esco-
lar. Os dirigentes educacionais 
demonstraram preocupação 
com o desempenho de apren-
dizado dos estudantes, medido 
por avaliações como o Índice de 
Desenvolvimento da Educação 
Básica. A União dos Dirigentes 

Municipais de Educação tem 
na presidência para o biê-
nio 21/23 a professora Márcia 
Baldini, de Cascavel, e como 
vice Marli Fernandes, secretária 
de Educação de Apucarana.

Além dos dirigentes muni-
cipais, participaram repre-
sentantes da Secretaria de 
Estado da Educação, do 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) e do Ministério 
da Educação.

MAURIZA Lima, foi mediadora de uma das mesas de debate, sobre o Plano de Ações Arti-
culadas (PAR) e Obras
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democrática, tendo como prin-
cípio a austeridade na gestão 
de recursos públicos, além do 
modelo de gestão pública efi-
ciente e democrática.

O projeto, segundo o 
Executivo Municipal, serve de 

instrumento para alcançar os 
objetivos que envolvem um 
conjunto de operações limi-
tadas no tempo, e das quais 
resultam num produto que 
concorre para a expansão ou 
aperfeiçoamento da ação do 

governo. Trata da aplicação 
do orçamento dentro das dire-
trizes e apresenta formas de 
acompanhamento do desem-
penho do programa.

Consta no texto que a inclu-
são, exclusão ou alteração 

de ações orçamentárias no 
Plano Plurianual poderá 
ocorrer por intermédio da Lei 
Orçamentária Anual ou de seus 
créditos adicionais, efetivan-
do-se ao respectivo programa, 
as modificações consequentes.

VEREADORES começam na próxima semana as discussões sobre o plano que apresenta metas da administração até o ano de 2025

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Coronavírus contamina mais
mulheres e mata mais homens

A Diretoria de Vigilância 
em Saúde divulgou ontem 
(sexta-feira, 5), o Boletim 
Epidemiológico n° 71, que 
trouxe dados completos sobre 
a situação da covid-19 em 
Umuarama, em acompanha-
mento feito desde o início da 
pandemia, em março de 2020. 
Entre os números apresenta-
dos, destaque para a informa-
ção de que mulheres são as 
mais infectadas pelo corona-
vírus, porém os homens são 

maioria dos óbitos.

IDADES
A idade das pessoas que 

tiveram exames com resulta-
dos positivos para covid caiu 
e, de acordo com o relatório da 
última semana, o grupo mais 
infectado é o de 20 a 29 anos, 
seguido por 10 a 19 anos e 40 
a 49 anos. Os óbitos, por faixa 
etária, são maiores entre os 
grupos de pessoas com 70 a 
79 anos, 50 a 59 anos e 60 a 69 

anos. Com relação à concen-
tração de casos da semana por 
unidades básicas de saúde, em 
primeiro lugar está o Centro de 
Saúde Escola (Unipar sede), com 
13 casos, Jardim Cruzeiro, com 
nove casos, Guarani/Anchieta, 
com sete casos, e Cidade Alta, 
Primeiro de Maio e Panorama, 
com cinco casos cada.

O informativo também 
compila dados com relação 
à profissão das pessoas que 
foram infectadas. Em primeiro 

lugar estão as que se decla-
raram do lar (1.078 casos), 
seguida dos aposentados 
(889), empresários/comercian-
tes (800), desempregados (779) 
e motoristas/motoboys (723). 
A média móvel de casos na 
cidade está em 11 casos, des-
tacando que já chegou a 153 
casos em novembro de 2020.

Quando se analisa o total 
de notificações, o mês de maio 
de 2021 é o recordista, com 
4.485 casos; depois novembro 

O Boletim Covid, divulgado 
diariamente pela Secretaria 
Municipal de Saúde, conti-
nua indicando um aumento 
no número de casos em 
Umuarama. O informativo 
desta sexta-feira (5) informa que 
foram 34 novos registros, sendo 
16 mulheres, 11 homens e sete 
crianças. Nenhum falecimento 
foi oficialmente confirmado e o 
total de óbitos segue em 319.

O total de casos ativos 
subiu de 110 para 120 e o de 
suspeitos de 331 para 332. O 
número de casos positivos está 
em 19.281 e o de recuperados 
18.842, em dados acumulados 
desde o início da pandemia, 
em março de 2020.

Os leitos exclusivos para 

Casos de covid continuam 
aumentando em Umuarama

H á  d u a s  s e m a n a s 
Umuarama não registra 
nenhum novo caso de den-
gue, conforme boletim emi-
tido pelo Serviço de Vigilância 
em Saúde Ambiental na tarde 
desta sexta-feira, 5. Desde o 
início do atual ano epide-
miológico (agosto/22), a 
cidade acumula 97 notifica-
ções de casos suspeitos, dos 
quais 85 foram descartados 
como negativos, sete foram 
confirmados (positivos) e 
c inco permanecem em 
investigação.

Os positivos são casos 
autóctones (infecção no 
m u n i c í p i o  d e  re s i d ê n -
cia) e foram registrados 
nos bairros Cidade Alta, 
Jardim Cruzeiro, Parque 
San Remo, Jabuticabeiras, 
Vitória Régia e o último na 
área rural. Essas localida-
des são consideradas áreas 

de 2020 (com 4.441), junho 
de 2021 (com 4.032), julho de 
2021 (com 3.980) e dezem-
bro de 2020 (com 3.795). Em 
Umuarama, o primeiro caso 
positivo foi diagnosticado no 
dia 22 de março de 2020, um 
homem de 30 anos que havia 
viajado para Cancún (México) 
e Miami (Estados Unidos). Já 
a primeira morte registrada 
na cidade foi no dia 28 de 
abril daquele ano, sendo uma 
mulher de 52 anos.

Acompanhamento da 
dengue não registra 
casos há duas semanas

Na próxima segunda-feira (8) a 
Secretaria de Saúde de Umuara-
ma continua a vacinação contra o 
coronavírus para adolescentes com 
12 anos completos até 17 anos. A 
imunização será realizada nas unidades 
básicas de saúde Panorama, Centro 
de Saúde Escola (Unipar sede) e 
Bem-Estar, em horário especial, das 
14h às 19h. Não é necessário agen-
damento, porém, para ser imunizado, 
é preciso levar um documento pessoal 
com foto, comprovante de residên-
cia, documento com foto do pai, 
mãe ou responsável e declaração de 
autorização para que o filho menor 
possa ser vacinado caso vá sozinho 
até a UBS. A coordenadora de 
Atenção Primária em Saúde, Simony 
Rodrigues Bernardelli Rosa, recomen-

da que pais ou responsáveis acompanhem o adolescente, mas, caso não tenha outro recurso, que façam uma declara-
ção simples, de próprio punho, sem precisar reconhecer firma em cartório. 
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O total de casos ativos subiu de 110 para 120 e o de suspeitos de 331 para 332
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de baixo risco enquanto os 
demais bairros da cidade 
ainda não tiveram con-
firmações. Não há ainda 
nenhum caso de dengue 
com sinais de alarme ou 
grave e nenhuma morte.

Com as altas tempera-
turas e a previsão de chuva 
para o final de semana, a 
orientação das autoridades 
de saúde é que a população 
mantenha calhas desobstruí-
das e quintais limpos, cubra 
garrafas e pneus, observe os 
pratinhos e vasos de plan-
tas e elimine recipientes 
que possam acumular água. 
Sem água parada o mosquito 
transmissor da dengue não 
tem como se reproduzir e a 
cidade estará mais protegida 
contra a doença. Situações 
de risco devem ser denun-
ciadas à Vigilância Ambiental 
pelo telefone (44) 3639-1930.

tratamento da covid-19 dispo-
nibilizados pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde) estão no 
Hospital Uopeccan. De acordo 

com o informativo existem 
duas pessoas de Umuarama 
internadas na UTI e outras sete 
nas enfermarias.
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Construção civil em alta com quase
30 mil m² em projetos aprovados

Durante o mês de outubro 
de 2021, 29.856,03 m² em pro-
jetos foram aprovados pela 
Diretoria de Planejamento 
Urbano da Prefeitura de 
Umuarama. Foi um aumento 
de 24% em relação ao mês 
anterior e o segundo maior 
do ano, confirmando que a 
cidade mantêm-se como des-
taque no Paraná – e no Brasil 
– no setor da construção civil.

Antonio Carlos Lavagnini, 
diretor de Planejamento 
Urbano, relata que este mês 
também é o terceiro melhor 
outubro dos últimos nove 
anos. “Outro dado importante 
é que em 10 meses desse ano, 
a média de aprovações de 
projetos já atingiu a mesma 

Município já distribuiu mais de 
7.500 cestas verdes neste ano

 Cerca de 820 famílias em 
situação de vulnerabilidade 
recebem mensalmente ces-
tas com frutas, verduras, legu-
mes e mantimentos distribuí-
das pelo Banco de Alimentos 
de Umuarama, gerenciado 
pela Divisão de Segurança 
Alimentar e Nutricional da 
Secretaria Municipal  de 
Agricultura e Meio Ambiente. 
Os beneficiários são cerca 
de 3 mil pessoas de todas as 
idades, que residem nos mais 
variados bairros.

A nutricionista Huana 
da Silva de Godoi, chefe 
da Divisão de Segurança 
Alimentar e Nutricional da 
Prefeitura, explica que além 
dos alimentos frescos a cesta 
contém pães, bolachas e espo-
radicamente polpa de fruta 
congelada, mel, geleias e 
doces de frutas. “São produtos 
de época que conseguimos 
adquirir em certos períodos. 
Além do combater à fome, o 
programa ajudar a suprir as 
necessidades nutricionais 
das famílias com alimentos 
saudáveis, frescos e diversifi-
cados”, explicou.

BANCO DE ALIMENTOS
Todos os interessados 

podem se cadastrar no Banco 
de Alimentos, que realiza uma 

Produtores
Além de atender pessoas que realmente necessitam, a cesta verde 
é um mercado garantido para pequenos produtores rurais de Umu-

arama. Através do programa, o município atende durante todo o 
ano 136 agricultores familiares cadastrados no PAA.

A quantidade de alimentos da cesta verde varia conforme a época. Atu-
almente são de 12 a 15 quilos de produtos. O programa existe desde 
2013 e as cestas têm sido distribuídas de forma ininterrupta por todo 
esse tempo. Desde 2018, a entrega é realizada às quartas-feiras, das 
8h às 12h, na sede do Banco de Alimentos. Beneficiários com alguma 

limitação (acamados, pessoas com deficiência ou que possuem depen-
dentes enfermos) podem solicitar a entrega em suas residências.

OS beneficiários são cerca de 3 mil pessoas de todas as idades, que residem nos mais va-
riados bairros
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Uma ação de arrecadação 
de absorventes realizada pelo 
Centro de Integração Empresa 
e Escola (CIEE), com os alu-
nos inscritos no programa 
Adolescente Aprendiz acompa-
nhados pela assistente social 
Janaína Barbosa, resultou 
em uma significativa doação 
para a Secretaria Municipal de 
Assistência Social, na tarde da 
última quinta-feira, 5.

Os 3.754 absorventes 
obtidos na campanha serão 
distribuídos pelo município 
a adolescentes e mulheres 
em situação de vulnerabili-
dade social, acompanhadas 
pelos Centros de Referência 
da Assistência Social (Cras), 
e também ao Projeto Nosso 
Ciclo. A secretária municipal de 
Assistência Social, Adnetra dos 
Prazeres Santana, e a chefe 

avaliação e contempla as 
famílias que não têm acesso a 
uma alimentação adequada, 
de acordo com os recursos 
disponíveis. Entre dezembro 
de 2020 e o mesmo mês neste 
ano, o município aplicará R$ 
592 mil na aquisição e distri-
buição dos produtos por meio 

do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA). Os recursos 
são repassados pelo Ministério 
da Cidadania, do governo fede-
ral, na modalidade compra 
direta com doação simultâ-
nea para famílias em insegu-
rança alimentar e entidades 
cadastradas.

média atingida em 12 meses 
do ano passado. Algo muito 
importante e que demons-
tra a retomada da força do 
setor que, mesmo em meio 
à pandemia de coronavírus, 
mantêm-se firme e represen-
tativo”, analisa.

ACIMA DA MÉDIA
Ele indica ainda que até dia 

31 de outubro foram aprova-
dos 212.925,17 m² de proje-
tos, o que dá uma média de 
21.292,52 m². “Esses números 
projetam que o ano de 2021 
passará de 250 mil m² aprova-
dos, seguindo o que aconteceu 
em 2019 e em 2020.

Isamu Oshima, secre-
tário municipal de Obras, 

Adolescentes do CIEE
arrecadam absorventes

da Proteção Social Básica, 
Dayanne de Oliveira Demozzi, 
receberam a doação pela 
Prefeitura.

“É uma grande alegria ver a 
sociedade engajada em ques-
tões sociais, ainda mais dessa 
importância. Os adolescentes 
e a equipe do CIEE, em espe-
cial a coordenadora Elizabete 
Mulezine, estão de parabéns 
pela ação e podem ter certeza 
que o material vai ajudar mui-
tas mulheres”, agradeceu a 
secretária.

Adnetra também falou 
sobre o Projeto Nosso Ciclo, 
uma iniciativa da sociedade 
civil que será realizado de 
forma voluntária por Adriana 
Cristina Dias e Joze Kelly Fator. 
Participaram da entrega, 
ainda, Adriana dias e Leandro 
Morais.

3.754 absorventes serão distribuídos a adolescentes e mulheres em situação de vulnerabili-
dade social, acompanhadas pelo Cras e pelo Projeto Nosso Ciclo
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P l a n e j a m e n t o  U r b a n o , 
Projetos Técnicos e Habitação, 
destaca que os indicadores 
da construção civil sinalizam 
ainda que há investidores e 
empreendedores acreditando 
na cidade, apostando em sua 
vocação imobiliária, tanto 
nas áreas residencial quanto 
comercial. “Nunca é demais 
lembrar que os bons resul-
tados deste setor movimen-
tam outras áreas comerciais 
de grande peso na econo-
mia, como móveis e eletro-
domésticos, ajudando a gerar 
emprego e renda em diversos 
segmentos, além, claro, de 
gerar divisas ao município, 
que continua crescendo e se 
destacando”, avalia.

OUTUBRO foi considerado o terceiro melhor mês em nove anos e, desde janeiro, a média 
de aprovações já atingiu a mesma média dos 12 meses do ano passado

ASSESSORIA/SECOM
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Município rompe contratos de obras
e aplica mais de R$ 590 mil em multas

A Prefeitura de Umuarama 
instaurou diversos processos 
administrativos para apurar 
supostas irregularidades na 
execução dos contratos de 
obras no município. De acordo 
com a Secretaria Municipal de 
Obras, Planejamento Urbano, 
Projetos Técnicos e Habitação, 
pelo menos três processos já 
foram finalizados e os demais 
continuam em andamento, já 
próximos da finalização.

Até o momento 12 proce-
dimentos foram instaurados 
através de representação dos 
fiscais dos respectivos con-
tratos, formalizadas e enca-
minhadas ao secretário de 
Obras, Isamu Oshima, que 
decidiu pela abertura dos pro-
cedimentos. “Lamentamos o 
que vem acontecendo com 
relação à execução de deter-
minadas obras no município. 
Essas empresas, devidamente 
contratadas através de proce-
dimento licitatório estão rea-
lizando os serviços de forma 
insatisfatória”, apontou.

O secretário advertiu 
as empresas, em nome da 

Inclusão no Cadfilm
A Secretaria de Obras também solicitou à Diretoria de Licitação e 
Contratos a inclusão das empresas no Cadastro de Fornecedores 

Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Mu-
nicipal (Cadfilm) e a comunicação à Secretaria da Fazenda Pública 

para inclusão dos valores em dívida ativa, de forma a viabilizar 
cobrança. Os processos administrativos foram instaurados confor-
me o decreto municipal 031/2019 e em observância à Lei Federal 

8.666/93 e espécies atinentes à matéria.

Umuaramense morre em confronto com a PM 
 Cleverson da Silva, mora-

dor de Umuarama, morreu 
durante troca de tiros com 
a Polícia Militar na noite da 
quinta-feira (4), na região de 
Curitiba. Ele não atendeu a 
ordem de parada em posto 
rodoviário e empreendeu fuga 
em alta velocidade. No carro 
que ele pilotava, foram encon-
trados 400 quilos de maconha.

Em setembro, Silva se 
envolveu em um acidente no 
bairro Sonho Meu, com o 
Volkswagen Jetta roubado 
de uma família em Mariluz. 
O rapaz pagou fiança pelos 
cr imes de receptação e 
porte ilegal de armas, e vol-
tou para casa.

Na quinta-feira, de acordo 
com informações da PM, o 
rapaz não teve a mesma sorte. 
Ele trafegava pela PR-423 com 
uma Chevrolet Spin e, na altura 
de São Luiz do Purunã, não 
atendeu à ordem de parada 
de policiais rodoviários.

A Polícia Rodoviária acio-
nou a Polícia Militar, que loca-
lizou o veículo e o motorista, 

administração municipal, que 
qualquer irregularidade será 
alvo de apuração visando a 
aplicação das penalidades 
cabíveis. “Vamos cobrar den-
tro da legalidade, por meio de 
processo administrativo, como 
tem sido feito”, alertou.

Os processos já finalizados 
e com penalidades aplicadas 
somam mais de R$ 590 mil. A 
empresa A. J. Valentim, contra-
tada para reforma e ampliação 
da Escola Municipal Manuel 
Bandeira, recebeu multa de 
R$ 132.926,45 e deve indeni-
zar o município em R$ 1.840,30 
por serviços que terão de ser 
refeitos. As sanções adminis-
trativas incluem rescisão con-
tratual, suspensão temporária 
de participação em licitação e 
impedimento de contratar com 
o município por dois anos.

A Arenito Engenharia e 
Construções, responsável 
pela quarta etapa do Centro de 
Eventos de Umuarama, rece-
beu multa de R$ 207.684,70, 
cobrança de indenização de 
R$ 11.530,82 para retirada dos 
serviços realizados de forma 

insatisfatória, suspensão tem-
porária de participação em lici-
tação e impedimento de con-
tratar com a administração por 
dois anos, além da rescisão.

Já a Safira Construtora foi 
multada em R$ 237.708,08, teve 
o contrato rescindido, suspen-
são de participação em licita-
ção e impedimento de contratar 
com o município também por 
dois anos. A empresa foi con-
tratada, mediante licitação, para 
executar obras de pavimentação 
asfáltica, galerias pluviais, calça-
das e sinalização viária na Rua 
Monteiro Lobato.

“Com relação a este con-
trato vamos chamar os pró-
ximos colocados no processo 
licitatório, observando a 
ordem de classificação e nos 
mesmos moldes do contrato, 
porque a empresa nem sequer 
iniciou a obra”, explicou o dire-
tor de Obras da Prefeitura, 
engenheiro Renato Caobianco.

As sanções decorrem de 
irregularidades encontradas 
na execução das obras, como 
cumprimento irregular ou des-
cumprimento de cláusulas 

contratuais, especificações 
ou prazos, lentidão na execu-
ção dos serviços (levando a 
administração a concluir pela 
impossibilidade de conclusão 
nos prazos estipulados), atraso 

injustificado para o início da 
obra, paralisação sem justa 
causa e prévia comunicação 
e descumprimento das deter-
minações regulares dos fiscais 
dos contratos.

AS sanções decorrem de irregularidades encontradas na execução das obras, como cumpri-
mento irregular ou descumprimento de cláusulas contratuais
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em movimento, na Rodovia 
do Xisto. A equipe que vinha 
no encalço disparou contra 
um dos pneus do automóvel 
que, danificado, acabou coli-
dindo contra o muro próximo 
a um ferro velho, na altura da 
empresa Cia Verde.

Com o carro danificado, o 
motorista acabou fugindo a pé 
para dentro de um matagal. 
Os policiais o cercaram e após 
meia hora houve nova troca de 
tiros, sendo que – desta vez – o 
jovem foi atingido fatalmente.

Segundo a PM, o rapaz era a 
única pessoa dentro do carro. 
O veículo não possuía alerta 
de furto/roubo, mas estava 
abarrotado de droga, algo em 
torno de 400 quilos de maco-
nha, conforme os policiais.

ROUBO
O assalto à residência em 

Mariluz aconteceu em 23 de 
setembro, por volta das 19h30, 
mas a polícia só foi acionada 
quase três horas depois, por-
que as vítimas, um casal, eram 
mantidas presas.

O homem e a mulher infor-
maram que estavam nos fun-
dos da residência, na rua 
Amazonas, quando foram 
surpreendidos por quatro 
homens, que pularam o muro. 
Três deles estavam armados.

O casal foi amarrado e dei-
xado em um cômodo da casa 
até que os assaltantes fizessem 
‘um limpa’ no imóvel. Foram 
levados um veículo VW/Jetta, 
uma moto, uma bicicleta, dois 
celulares iphone, duas alianças 
de ouro, duas TVs, um playsta-
tion 4, perfumes, tênis e litros 
de whisky.

Os bandidos também obri-
garam o casal a fazer uma 
transferência, via PIX, no valor 
de R$ 5 mil.  

Cleverson Silva não teria 
participado diretamente do 
roubo. Porém, com ele, três 
dias após o crime, foi encon-
trado o Jetta da família. O 
acusado bateu o veículo na 
cerca de um colégio no bairro 
Sonho Meu, em Umuarama, 
onde morava. Antes de fugir 
a pé, o acusado retirou as 

placas do carro. Chegou a ser 
preso depois, mas como não 
se tratava de flagrante, pagou 

fiança pelos supostos crimes 
de receptação e porte ilegal de 
armas, e saiu em liberdade.

Foi confirmada por volta 
das 17h45 da sexta-feira 
(5) a morte da cantora 
Marília Mendonça, de 
26 anos. Ela foi vítima 
de um acidente aéreo na 
cidade de Piedade de 
Caratinga no estado de 
Minas Gerais. Outras 
duas mortes também 
haviam sido confirmadas 

até o final da tarde, de um homem com idade entre 40 e 50 anos e outra 
pessoa ainda não identificada. O avião é um bimotor Beech Aircraft, da 
PEC Táxi Aéreo, de Goiás, com capacidade para seis passageiros, caiu em 
uma cachoeira. Marília Mendonça tinha show agendado na Expo Umuarama 
2022, que está marcada para acontecer entre os dias 10 e 20 de março.

JOVEM de 20 anos não atendeu a ordem de parada em posto rodoviário e fugiu em alta 
velocidade. No carro que ele pilotava, foram encontrados 400 quilos de maconha

O
B
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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  SEMINOVOEXTRAVIO DE ALVARÁ
W S CERVEJARIA LTDA - 
ME, inscrita sob nº CNPJ 
17.865.915/0001-62, esta-
belecido na Avenida Flórida, 
4554, zona I, CEP 87.501-220, 
cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de seu 
alvará, nº31.367/2013. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.

   EXTRAVIO DE ALVARÁ
PANIFICADORA E CONFEITARIA 
ANDREGIL LTDA - ME, inscrita 
sob nº CNPJ 80.212.145/0001-
95, estabelecido na Rua 
O u r i n h o s ,  2 1 6 6  Pa r q u e 
Presidente, CEP 87.505-150, 
cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de seu 
alvará, nº14.467/1987. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.    

Decisões marcam a última rodada 
dos Jogos da Juventude e Japs

As últimas etapas da 
fase regional dos Jogos da 
Juventude e Jogos Abertos 
acontecerão neste fim de 
semana, apresentando ao 
Estado novos campeões. As 
semifinais serão no sábado 
(6), com as finais sendo dis-
putadas no domingo (7). Para 
acompanhar a programação 
completa de cada competição 
basta acessar os endereços 
eletrônicos dos Jojups e Japs.

Nesta fase, os Jogos da 
Juventude e Jogos Abertos 
envolveram mais de 21 mil 
pessoas, entre atletas, trei-
nadores, dirigentes e organi-
zadores, com um total de 36 
cidades-sede. 

“Estamos encerrando as 
etapas regionais com par-
ticipação muito grande de 
municípios. Finalizaremos 
futsal, vôlei, basquete e han-
debol nas duas competições, 

Ralf, é o novo reforço do 
Cianorte no Paranaense

Conhecido por praticamente 
todas as torcidas do Brasil e 
ídolo no Corinthians, o volante 
Ralf é o novo reforço do Cianorte 
FC para a temporada 2022.

O “Pitbull”, apelido que 
ganhou pelas características 
de raça e bravura em campo, 
assina com o Leão do Vale por 
uma temporada e já chega à 
Capital do Vestuário na próxima 
semana, para dar sequência aos 
treinos de pré-temporada.

“Desde o momento que 
conheci o Ralf, senti o quão é um 
cara que quer vencer. Veio por 
projeto e confiamos muito que vai 
ser importantíssimo pro grupo se 
tornar um time vencedor”, decla-
rou o presidente do Cianorte FC, 

além da bocha e bolão, 
estes somente nos Jogos 
Abertos”, disse o diretor de 
Esporte de Rendimento da 
Superintendência do Esporte 
do Paraná, Cristiano Barros 
Homem Del Rei.

“Após este evento, ainda 
teremos a etapa estadual em 
Apucarana, em dois finais de 
semana, para as modalidades 
individuais, mais o futebol 7 
e rugby, com encerramento 
somente em 5 de dezembro”, 
completou.

Segundo ele, o calendário 
foi extremamente puxado, 
todos os finais de semana, com 
várias modificações, sem aloja-
mento, em função da pande-
mia. “Em 2022 queremos retor-
nar num cenário mais próximo 
da realidade, mas também 
levando um pouco do que fize-
mos neste ano, para a próxima 
temporada de jogos”, afirmou.

Spin-off
Como rescaldo de 2021, o Esporte ainda apresentará o Paraná Com-

bate, de 12 a 15 de novembro, que unirá as modalidades de lutas 
dos JOJUPS e dos JAPS. A competição será realizada em Londrina.

OS Jogos Oficiais do Paraná estão sen-
do disputados num formato diferente, 

sem a necessidade de as delegações 
utilizarem alojamento e refeitório

PARANÁ ESPORTES

Os Jogos Oficiais do Paraná 
estão sendo disputados num 
formato diferente, sem a 
necessidade das delegações 
utilizarem alojamento e refei-
tório. Os Jogos da Juventude 
e os Jogos Abertos são realiza-
dos pelo Governo do Estado, 
por meio da Superintendência 
do Esporte do Paraná.

Lucas Franzato.
Ralf é um dos nomes mais 

importantes da história do 
Corinthians, sendo o 14º a 
mais entrar em campo pelo 
time paulista, titular nas con-
quistas dos títulos Mundial, 
Libertadores, Brasileiro (2011 
e 2015) e Paulista (2013, 2018 
e 2019). Também jogou por 
Beijing Guoan, da China, 
Seleção Brasileira e Avaí-SC, 
este último clube a atuar.

Uma peculiaridade que 
chama atenção na carreira 
do novo reforço do Leão, é a 
de que mesmo atuando como 
jogador de contensão e mar-
cação, nunca levou sequer um 
cartão vermelho.
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Os nascidos no dia 6 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Leão. São apaixonados e 
de sentimentos profundos, fantasiosos e dramáticos. Vivem de emoções e também de conflitos, principalmente 
conflitos amorosos e conjugais. Gostam de artes de um modo geral, são altivos e orgulhosos e costumam possuir 
boa autoestima. Seu número principal é o 14, formado de 1, Sol e de 4, Urano. Duas forças de luz, evolução e 
progresso, de trabalho e de sucesso. A soma dá o 5, de Mercúrio, número de comunicação, de viagens, transportes, 
amizades e popularidade, jovialidade e espírito brilhante.

Horóscopo nascido em 6 de novembro

A novidade da semana é a presença de Mercúrio na sua Casa 
das Transformações. Esse aspecto traz mudanças profissionais e 
uma guinada em relação à grana. Ao mesmo tempo em que você 
vai se esforçar para harmonizar seu romance, a agressividade 
ariana poderá dar as caras, colocando tudo a perder.

Mesmo que você queira se mostrar prestativo junto aos seus 
colegas, o seu mau humor pode complicar o meio de campo. 
Outro aspecto importante é a presença de Mercúrio na sua Casa 
dos Relacionamentos. Esse desenho no céu traz proteção finan-
ceira para quem lida com vendas ou com o público.

Agilidade, organização e esperteza na carreira: espere tudo isso 
numa semana em que Mercúrio joga duro na sua Casa do Tra-
balho! Se você estiver só, é possível que uma pessoa amiga 
chame sua atenção de um jeito diferente, mas sua ansiedade 
pode prejudicar o lance.

Presente na sua Casa das Ideias, a Lua Minguante em Virgem 
pode ajudar você a organizar sua casa. Também é uma fase 
positiva para lidar com documentos. Na paixão, é hora de con-
versar com seu bem para acertar os ponteiros de vez: nada de 
continuar arrastando uma crise!

A Lua Minguante em Virgem atinge diretamente sua Casa das 
Posses, indicando desorganização financeira. Então, para não 
ter dor de cabeça, coloque as contas na ponta do lápis. Marte e 
Vênus também podem atrapalhar sua performance na paquera: 
talvez você não consiga se expressar bem ao lado do crush.

Marte e Vênus trocam alfinetadas no céu, podendo abalar sua 
vida financeira. Esse aspecto prevê desperdício de recursos 
com coisas prazerosas. No trabalho e no dia a dia, o clima 
estará a todo vapor por causa da presença de Marte na sua 
Casa das Comunicações.  Paqueras paradas serão jogadas 
no vento sem dó nem piedade.

A passagem da Lua Minguante pela sua Casa da Carreira é 
perfeita para você fazer uma reflexão. Com relação à grana, a 
reflexão também é bem-vinda. Você poderá ficar menos falante 
e sentir uma vontadinha de se isolar. Nessa fase, é importante 
tomar cuidado com as intenções dos outros.

O destaque da semana é a presença de Mercúrio na sua 
Casa dos Projetos. Esse aspecto permite que você encontre 
soluções para os pepinos que andam travando sua vida e 
faça alianças com colegas de trabalho. Quem tem romance 
firme poderá reconstruir o que não está legal e recuperar a 
fase gostosa da paixão.

O principal cuidado é com relação à grana: Marte e Vênus 
entram em choque, podendo desarrumar suas finanças. Então, 
evite gastos impulsivos, principalmente se estiver muito triste 
ou muito feliz. Colega que parecia muito fiel poderá desapontar. 
No amor, a Lua Minguante sugere recolhimento.

Horóscopo da semana de 6 a 13 de novembro

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

Talvez sua preocupação com as finanças aumente – em com-
pensação, você terá esperteza suficiente para fazer negócios 
vantajosos. Saberá comunicar seus desejos ao mozão e terá 
sensibilidade de sobra para corresponder aos desejos dele.

Horóscopo nascido em 7 de novembro

Palavras cruzadas

Solução anterior

Os nascidos em 7 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Virgem. São intuitivos e pos-
suem outros dons para normais. Mas podem também ser pessimistas e terem a autoestima débil. São dotados de 
talentos para as Artes, no que podem ser criativos. Seu número principal é o 15, formado de 1, do Sol e de 5, de 
Mercúrio. São astros de boa influência na sua individualidade. Juntos formam o 6 de Vênus, símbolo do amor, das 
Artes, da beleza, da harmonia entre outros.

Graças à presença de Mercúrio na sua Casa das Posses, você 
poderá pensar em maneiras criativas de faturar uma graninha 
nessa semana. Em casa, espere mudanças: as energias de 
Júpiter e Plutão se unem para promover reaproximações entre 
parentes que andavam se estranhando e cortar da sua vida os 
pitacos dos familiares que só querem xeretar e causar.

Sua semana começa com um estímulo superturbinado nas 
suas Casas da Carreira e das Posses. Cuidado com julga-
mentos apressados, amigos de duas caras e pressa para 
fazer as coisas, pois talvez dê ruim. A Lua Minguante em 
Virgem pode intensificar suas emoções, mas te deixar mais 
vulnerável na conquista.

Horóscopo nascido em 8 de novembro 
Os nascidos no dia 8 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Libra. São vagarosos, reser-
vados, prudentes e discretos. São de pouca conversa e se acomodam para não se incomodarem. Não gostam de 
discussão e nem de briga. Mas também não se preocupam muito com os outros, em muitos casos. Seu número 
principal é o 16, formado de 1, Sol e de 6, Vênus, astros que representam a luz e o amor, a liderança, o poder, a 
bondade, a generosidade, a autoridade etc. Juntos formam o 7, de Netuno, que confere timidez, vida reservada, 
complexos íntimos e desejo de enriquecer o espírito, pelo conhecimento das coisas que transcendem.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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CFSVH
OPRESSIVO

TREINOAIR
ESSAISCA
SRADIOI
DMOMCOPA

GOLEPRAV
RAINHAEREI

RERITMO
CALMATIE
OIPROLZ

QUIBEARABE
RALARGEL

BIBLIOTECA
SAASOMAR

Casa do 
Congresso
Nacional

Ar, em
francês

Prepara-
ção para

o jogo

1.051, em 
algarismos
romanos

Substitui
os ossos,

nos
tubarões

Fio
inflamável

da vela

Porção
que se
bebe

Nome
da letra

"M"

Casal de
soberanos

Herói de
"As Mil e
Uma Noi-
tes" (Lit.)

O do
Carnaval

é o samba

Cuidar;
tomar
conta 

Bolinho
de carne
e trigo

Ela, em 
espanhol

Traje
para 

formatura

Ferir a
pele de

leve, arra-
nhando

O espaço
destinado
à leitura

Tirânico;
cruel

Vermelho,
laranja,
amarelo,

verde,
azul, anil,

violeta 

Salientar;
sublinhar 
Sustentam

o corpo

Cópias de
contratos

Marca 
do plural

Sessenta
minutos
Costume
nocivo

(?) coisa:
isso

Decímetro
(símbolo)  

A 1a mídia
eletrônica
Exame do 
MEC (sigla)

Para
(contração)
Consoan-
te muda

Anexo da
cozinha

Diretor de
faculdade

É usada
no anzol

O número
como o 3

Tranqui-
lidade

Saudação
popular

Em (?) de:
em favor
Idioma 
do Egito

Ácido da
aspirina
Acres-
centar 

Fixador
de cabelo

Estou
(pop.) 

(?)-sangue,
pássaro

vermelho
Escassos

3/aas — air — tiê. 4/ella. 5/quibe. 6/frisar.
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E P D E A
R E F L O R E S T A R

I E A R A R I
T R A P O A M E
O B B A N A L

E S C A P A R T
S E E R D O E R

S U P E R I O R A
P A C O L I P

D E S C E U D A T
C T C R E S P O
I S O P O R R
A O I A F I M

H I P O P O T A M O
S E P A R A A S

Marca
dos filmes
de ficção
científica 

Consumir
(o jornal) 

A música
do hip-

hop

Óleo de
(?), tipo

de lustra-
móveis

Órgão que
emite a

CNH
(sigla)

Pano
velho;
farrapo

Salvar-se
de perigo

Última ca-
sa do jogo
da amare-

linha

Vogais de
"copo"

Roubo de
pessoas

Ajuste;
acordo

Forma
da pista
sinuosa

Base de 
monta-
nhas

Fernando
Alonso,
piloto

espanhol

Pedra de
amolar

(pl.)

Grande
mamífero
africano

Sílaba de
"opção"

Afasta 
um do
outro

A mais
alta carta
no pôquer

Replantar
árvores
Hiato de
"dieta"

Queira mui-
to bem a
Astúcia;

artimanha
Simples;
vulgar
Reza;
oração

Causar 
sofrimento

De voz
áspera

Tipo de
cabelo

Papagaio
(bras.)

Fita de
áudio

Lista de
correções

Que tem
vínculo
Ou, em
inglês

Cede em
aluguel
Deborah 

Secco, atriz 

Para o;
em dire-

ção a

Tipo de
isolante
térmico

Foi para
baixo

"A Peque-
na Sereia"
(Cinema)

Olhar,
em inglês

Sucede
ao "O"

A madre
que dirige
um con-

vento

Parte
flexível do

chapéu

Escassa
A do

chocolate
é o cacau

2/or. 3/dat — see. 5/ariel. 6/detran. 10/hipopótamo. 11/reflorestar.

Domingão no Calçadão retoma as atividades nesse domingo
As atividades do Domingão no 

Calçadão, que estavam suspensas 
desde março do ano passado por conta 
da pandemia de coronavírus, estão de 
volta nesse domingo (7). Seguindo pro-
tocolos de segurança, como uso obri-
gatório de máscaras e álcool em gel, 
além de distanciamento, uma série de 
atrações prometem alegrar a tarde da 
população.

De acordo com  Júlio Cezar Raizel da 
Cruz, gerente de Esportes da Secretaria 
de Cultura e Esportes de Cascavel 
(Secesp) e coordenador das ações, as 
atividades do Domingão no Calçadão 
terão início às 13h30 e prosseguirão até 
às 17h30.

A partir de agora as atividades 
serão contínuas, com exceção do dia 

14 de novembro, data do aniversário 
do Município de Cascavel, quando as 
ações acontecerão no estacionamento 
do Teatro Municipal Sefrin Filho.

Uma série de atividades recreativas, 
culturais e esportivas serão desenvolvi-
das na Avenida Brasil onde terá diver-
sos brinquedos infláveis para as crian-
ças brincarem.

 
RUA DO LAZER

O projeto Rua do Lazer é um com-
plemento do Domingão no Calçadão, 
só que de forma descentralizada. Ao 
mesmo tempo em que as atividades 
acontecem na Avenida Brasil, entre as 
ruas  7 de Setembro e Carlos Gomes.

A Rua do Lazer terá início nesse 
domingo (7) no bairro Floresta e 

será itinerante, pas-
sado pelos bairros de 
Cascavel  e  também 
pelos ecoparques.

“O objetivo é propor-
cionar à comunidade ati-
vidades recreativas, cul-
turais, esportivas, lazer e 
sociais, em locais deter-
minados, com estrutura 
física adequada e segura. 
Cabe salientar que os 
participantes terão um 
dia alegre, saudável, 
visando sempre a ativi-
dade física, a qualidade 
de vida cultivando laços 
de amizade e respeito 
mútuo”, destaca Júlio.

SECOMRodocrosita: a poderosa pedra para  os relacionamentos 
A rodocrosita é uma pedra de colo-

ração rosada, mas também pode ser 
de cor alaranjada e com listras esbran-
quiçadas. A sua composição química 
contém carbonato de manganês – o 
que dá o aspecto da cor rosa. Ela tra-
balha a área de relacionamentos afe-
tivos, pessoais e também atrai forte-
mente a energia de almas gêmeas, 
sendo elas amorosas ou não, mas a 
alma gêmea que nos ajuda a evoluir 
espiritualmente.

Essa pedra trabalha o aspecto psico-
lógico de paranoia, ou seja, os medos 
irracionais, aqueles pensamentos que 
nos levam a adoecer e dificultar nos-
sos dias, como um exemplo atual as 
paranoias excessivas em tempos de 

pandemia, o medo de ter a doença, o 
medo de acontecer algo de negativo em 
sua vida e com sua família.

Sabemos que o que vibramos para 
o universo, sendo positivo ou negativo, 
tem grandes chances de acontecer pela 
lei de atração, e essa pedra equilibra esta 
área mental onde traz sofrimentos mui-
tas vezes desnecessários. A rodocrosita 
limpa, equilibra e traz o sentimento de 
amor para quem a usa, fazendo com que 
a pessoa seja amorosa, começando por 
ela mesma, repelindo os sentimentos 
que não fazem bem e tendo compaixão 
por outras pessoas.

Além disso, um grande segredo desta 
pedra é que ela purifica o ar, atuando 
positivamente em doenças como asma 

e outros tipos de problemas respirató-
rios, ajudando com que o pulmão receba 
um ar limpo de substâncias que irritam o 
sistema respiratório e com energias posi-
tivas. Ou seja, é uma pedra ideal para ser 
utilizada nos tempos em que vivemos 
hoje, onde aprendemos a valorizar o ar 
que respiramos.

O elemento Ar é uma grande benção 
divina. Ele nos dá vida para que todos 
os órgãos funcionem. Quantas pessoas 
passaram a valorizar o ar que respira-
mos, agradecendo e reconhecendo que 
ele é fundamental no planeta Terra? 
Sem ele não há vida!

Agradeça sempre e comece a traba-
lhar a qualidade do ar que te rodeia, 
purificando de todas as formas para 

que você tenha uma qualidade de vida 
melhor e se eleve espiritualmente com 
essa pedra que é um grande presente.

Fonte: A Bíblia dos 
Cristais, de Judy Hall
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Uma vida não examinada não 
merece ser vivida.

Platão

PASSEIO
Hoje é dia de compras e dia de levar a criançada para ver o Bom Velhinho no Shopping Palladium -, quem assina o 
décor do espaço natalino é Cecília Dale (famosa pelas decorações natalinas nos shoppings paulistanos). 

NATURAL
Em tempo de supervaloriza-
ção dos produtos naturais, 
os cosméticos fazem parte. 

O vilão da vez é o petrolato, 
substância química que pode 
provocar malefícios à saúde. 
Sinônimo de vaselina, óleo 
mineral e parafina líquida, 

por causa do seu baixo custo 
é muito utilizado também 

em remédios e produtos para 
cabelo. A saída é optar pelos 
que incluem óleos vegetais 
em suas fórmulas, já que 

são ricos em ácidos graxos, 
hidratam e podem ainda 

oferecer efeitos terapêuticos. 
Uma marca vegana famosa 
que excluiu os petrolatos da 
fabricação de seus produtos 

[a Biossance] usa, como 
base, o esqualano, ingredien-

te feito de cana de açúcar 
[que é renovável e 100% 

vegetal]. Além de não tóxico 
e sustentável, ele hidrata e 
mantém a umidade da pele, 

sem obstruir os poros.

DESACELERE!
Muito tem se falado, ultimamente, na 
filosofia slow living. Acho importante 
refletir a respeito desse estilo de vida 

que pede para darmos uma freada, para 
andarmos mais devagar, afinal estamos 

numa neurose coletiva aceleradíssi-
ma e isso não faz bem pra ninguém. 

Costumamos reclamar da correria, mas 
pouco fizemos para sair dela. Segundo 

especialistas em comportamento, a 
ordem é levar a vida aderindo a valo-
res simples e reais, com mais senso 

de comunidade e menos consumismo 
compulsivo, e sempre priorizando

 o bem-estar.

PROFISSÕES EM ALTA NO PÓS-PANDEMIA
Como sabemos, o mercado de trabalho foi bastante impactado pela pandemia da covid 19. Pesqui-
sadores da área apontam tendências em formação profissional que vieram para ficar. Áreas ligadas 
a negócios, tecnologia, marketing e comunicação são a bola da vez. Uma delas é Designer UX, im-
pulsionada pelo aumento da demanda por serviços via aplicativos. Sua função é fazer testes de uso 
e consultar os clientes para saber quais são seus objetivos, avaliando as necessidades emocionais e 

funcionais dos usuários. Especialistas em Experiência do Usuário [customer success] também serão 
bastante requisitados daqui pra frente. Eles se habilitam para prestar assistência ao cliente na com-
pra de um produto ou contratação de um serviço. O comércio digital ou e-commerce torna relevante 
o trabalho desse profissional.  Entre as clássicas que prometem ascender é a de Engenharia Ambien-
tal. As tantas e diversificadas necessidades que o planeta tem em questões relacionadas à preserva-
ção ambiental e sustentabilidade motivam investimentos e o engenheiro ambiental estará à frente, 

criando sistemas e soluções de gestão.

ZOOM
CRISTINA MADEIRA se rende às lentes 
da fotógrafa Luci Lemes e ganha o 
zoom da coluna neste começo de mês. 
Elegantérrima, ela eterniza sua beleza 
neste portrait clássico  e ao mesmo 
tempo casual. 

LUCI LEMES
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