
Edição 2859 - Ano VIII - R$2,00
UMUARAMA,19/11/2021

PM aposentado liderava bando
que extorquia vítimas por PIX

CRIMINOSOS COMETERAM ASSALTOS EM UMUARAMA E REGIÃO

A Polícia Civil de Umuarama prendeu ontem dois homens, um deles ex-policial militar, envolvidos em assaltos, onde as 
vítimas eram extorquidas e efetuavam pagamento via PIX. Segundo os investigadores, ex-policial que chefiava o bando 
criminoso, foi capturado na cidade de Mariluz. O comparsa foi localizado ontem à tarde em Umuarama. No último crime 
praticado pelo bando, ontem pela manhã, quatro pessoas foram rendidas, entre elas uma criança de um ano de idade. 
A transferência via PIX, na ocasião, foi feita pelas vítimas no valor de R$ 6 mil.

PR-323
pode ganhar
passarela em
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l 2
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Bebê solidário

Ação arrecada
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vulnerabilidade  
l 7

Treinamento
Todo efetivo da Guarda Municipal de Umuarama passou 

por uma qualificação profissional que tem duração de 
40 horas, recebendo aulas especial sobre a utilização, 
manuseio e tiro com armas longas, especificamente 

espingardas calibre 12 da Gauge. O curso anual 
de atualização é ministrado por um instrutor de 

Armamento e Tiro credenciado pela Polícia Federal. l 6

A gerente do Instituto 
Nossa Senhora 
Aparecida, a sócia da 
empresa Sampaio Dias 
e Vasques de Souza 
Serviços de Enfermagem 
e um médico, sócio da 
empresa MGM (estas 
citadas pelo Gaeco na 
Operação Metástase), 
foram ouvidos ontem na 
comissão. l 5

CPI da CovidCPI da Covid
ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

ASSESSORIA/SECOM

Tabacarias
surpreendidas
com proibição

do narguilé
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 1,25 8,24 10,67
IGP-M (FGV) -0,64 0,64 16,74 21,73
IGP-DI (FGV) -0,55 1,60 16,96 20,95

Índice SET OUT NOV
IGP-M (FGV) 1,3112 1,2486 1,2173
IGP-DI (FGV) 1,2821 1,2343 1,2095
* 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

16/10 a 16/11 0,5000 0,3575 0,0000
17/10 a 17/11 0,5000 0,3575 0,0000
18/10 a 18/11 0,5000 0,3575 0,0000
19/10 a 19/11 0,5000 0,3575 0,0000
20/10 a 20/11 0,5000 0,3575 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -0,15% 26,54 
Vale ON -4,11% 62,33 
ItauUnibanco PN -1,66% 22,47 
Bradesco PN -0,96% 20,55 
Magazine Luiza ON -3,02% 8,99 
Meliuz ON +10,22% 4,10

IBOVESPA: -0,51% 102.426 pontos

Iene 114,30
Libra est. 0,74
Euro 0,88
Peso arg. 100,41

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,8% 5,5690 5,5700 -1,3%

PTAX  (BC) +0,9% 5,5464 5,5470 -1,7%

PARALELO +0,3% 5,4300 5,8300 -1,4%

TURISMO +0,3% 5,4300 5,8100 -1,4%

EURO +1,3% 6,2935 6,2964 -3,4%

R$/m2 SET OUT %m %ano %12m
Paraná 1.978,27 1.987,39 0,46 15,55 18,39
Norte 2.110,26 2.097,17 -0,62 18,98 22,69
Oeste 2.020,24 2.027,94 0,38 15,31 18,18

DÓLAR 18/11

Iene R$ 0,0485
Libra est. R$ 7,48
Peso arg. R$ 0,055
R$1: 1232,89 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 18/11 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 jan/22 1.265,25 -11,75 2,9%
FARELO dez/21 370,40 -4,30 16,5%
MILHO dez/21 573,00 -2,25 7,6%
TRIGO dez/21 820,00 -2,25 11,4%

SOJA 155,34 1,3% -3,2% 155,00
MILHO 76,28 -0,2% -9,5% 76,00
TRIGO 88,38 0,0% 0,1% 88,00
BOI GORDO 288,96 0,7% 0,0% 285,00
SUINO 6,16 2,5% -6,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 18/11 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 18/11 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 18/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 165,00 4,4% -1,2%
SOJA Paranaguá 166,00 2,5% -0,6%
MILHO Cascavel 85,00 -1,2% -7,6%

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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Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
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Nova
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Cheia
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PREVISÃO DO TEMPO

Muitas nuvensMuitas nuvens
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Loterias
Megasena

04 05 08 11 12 13 14 17
18 19 20 21 22 23 25Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Sexta 19/11/2021
concurso: 2429Megasena

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
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TIME DO

Lotomania
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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 ♥

07 05 05 09 02 00 02

Super Sete concurso: 170C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2237Lotomania

41.990
89.203
14.541
07.325
12.753

07 20 22 37 38 47 71
SANTOS-SP

02 04 33 52 65

ABRIL

03 05 08 16 19 23 30

concurso: 5708

11 37 53 55 56 60

Sol

CRESCENTE
10/12 - 22h37

CHEIA
19/11 - 05h59

MINGUANTE
27/11 - 09h29

NOVA
04/12- 04h44

Paranaguá
max 23
min 20

max 31
min 20

Cascavel
max 28
min 16

Foz do Iguaçu
max 29
min 17

max 28
min 19

Curitiba
max 22
min 15

FASES 
DA LUA

Sábado 20/11/2021

Sol
Domingo 21/11/2021

Sol

Lotofácil concurso: 2375

02 06 13 22 24 27 29 40 41 45
47 51 69 76 77 78 79 80 83 93

Rio de Janeiro - Primeiro, 
pare tudo que estiver fazendo. 
Depois, sente-se em um local 
silencioso. Preste atenção na 
respiração. Inspire em quatro 
segundos, segure o ar por dois 
segundos e solte o ar em qua-
tro segundos. Repita essa res-
piração algumas vezes. Preste 
atenção em cada parte do 
corpo, começando pelo dedo 
do pé, e, devagar, vá subindo 
até o topo da cabeça. Pense 
que cada parte está relaxando. 
Por fim, imagine uma luz dou-
rada envolvendo todo o corpo. 

Quem ensina o exercício, 
que pode durar 5 minutos, 
é a diretora escolar Georgya 
Correa. O objetivo é acalmar e 
compensar as emoções. Algo 
essencial na reta final para 
o Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio), que começa 
a ser aplicado no próximo 
domingo (21). “Tem momen-
tos que os estudantes estão 
mais descompensados, com 
ansiedade e nervosismo. É 
sabido que quando a pessoa 
está nervosa e mais agitada, 
a parte intelectual dela está 
menos conectada. Ela está 
mais no lugar das emoções for-
tes. Consegue pensar e racioci-
nar menos. Trazer esse estado 
de calma [é importante] para 
conseguir conectar com o 
que precisa, que é o racional, 
no momento do exame”, diz 
Georgya. 

Georgya conta que os exer-
cícios com os alunos seguiram 
mesmo em meio a pandemia, 
nas aulas remotas. A prática 
que ela descreveu pode ser 
feita tanto em momentos de 
nervosismo, em intervalos de 
estudos, antes de começar a 

 De acordo com o profes-
sor José Tavares, é impor-
tante que os estudantes 
tenham um ritual de prova, 
ou seja, que separem na vés-
pera todo o material neces-
sário, como duas canetas 
esfereográficas, documento 
de identidade, máscara, lan-
che e água. No dia do exame, 
colocar uma roupa confortá-
vel. “Se ele tiver um ritual de 
prova, ele consegue ficar mais 
tranquilo”, diz.

Na hora de fazer a prova, o 
professor orienta os estudan-
tes a lerem todo o exame e a 
assinalarem as questões que 
têm mais facilidade. 

No primeiro dia, próximo 
domingo (21), quando os can-
didatos farão as provas de 

linguagens, ciências humanas 
e redação, a dica é começar 
pela redação. “Alguns deixam a 
redação para o final, eu sou um 
pouco temeroso com essa estra-
tégia, porque se a prova estiver 
pesada, ele não vai ter cabeça 
para fazer a redação. Então, 
[oriento para] deixar a redação 
ao menos rascunhada, já na pri-
meira hora de prova”. 

Outra dica é conhecer o 
local que fará o exame, se 
possível, fazer o caminho 
alguns dias antes para conhe-
cer e calcular o tempo de des-
locamento. Os locais de prova 
estão disponíveis no Cartão 
de Confirmação, na Página do 
Participante. Também é reco-
mendado chegar com antece-
dência no dia da prova.  

Como lidar com o nervosismo e
ter bom desempenho no Enem

prova do Enem e até mesmo 
antes de dormir, para acalmar 
a mente e o corpo. Outra dica 
é, antes de começar o exercí-
cio, beber água e comer um 
pedaço de chocolate, para o 
corpo entender que foi alimen-
tado e hidratado e, assim, sair 
do estado de nervosismo.   

Em setembro, enquete rea-
lizada pelo Fundo das Nações 
Unidas para a Infância - Unicef 
com 4 mil adolescentes de 15 
a 19 anos de todo o Brasil sobre 
saúde mental na pandemia e 
acolhimento psicológico mos-
trou que 72% dos respondentes 
sentiram necessidade de pedir 
ajuda em relação ao bem-estar 
físico e mental durante a qua-
rentena. Ainda assim, 41% não 
recorreram a ninguém. 

FAZER O QUE GOSTA 
Segundo a psicóloga e neu-

ropsicopedagoga Alessandra 
Augusto, não é preciso se 
assustar, pois ter um pouco 
de ansiedade, mão gelada, frio 
na barriga, antes de um exame 
como Enem é normal. “Vou 
sentar, fazer uma respiração 
mais longa e começar a prova”, 
orienta.  Se, no entanto, já 
nessa reta final, o nervosismo 
for grande e vier acompanhado 
de sintomas como taquicardia, 
dor no peito, angústia, o ideal 
é procurar um profissional de 
saúde para obter as orienta-
ções necessárias. “Procurar 
profissional antes, conversar 
com um profissional de saúde 
mental. [Precisamos] tirar o 
estigma de procurar um psi-
quiatra”, diz. 

Para a reta final de prepara-
ção para o Enem, Alessandra 
também dá algumas dicas 

que podem ajudar no nervo-
sismo. De acordo com ela, o 
ideal um dia antes da prova 
é relaxar e fazer algo que se 
gosta e deixar os estudos um 
pouco de lado. “Não adianta 
intensificar os estudos na 
semana anterior ou alguns 
dias antes, isso só aumenta 
a angústia e a ansiedade, tra-
zendo a sensação de que está 
faltando alguma coisa”. 

Uma rotina de alimentação 
leve e de boas noites de sono 
também ajudam o candidato 
a ficar mais tranquilo na hora 
do exame. “Com isso, consigo 
equilibrar minhas emoções, 
quando durmo bem, fico tran-
quilo, quando consigo ter uma 
alimentação equilibrada, regu-
larizo os hormônios que me 
trazem sensação do prazer, vou 
estar mais preparado para gati-
lhos que possam me irritar, tra-
zer impaciência”, diz Alessandra.  

AGÊNCIA BRASIL

O importante “ritual de prova”

Governo dá início ao estudo para a
construção de passarela na PR-323

Após reunião na Secretaria 
de Infraestrutura e Logística 
do Paraná (SEIL), em Curitiba, 
o Governo do Estado se com-
prometeu a destinar recur-
sos para a inclusão de uma 
passarela para pedestres 
no projeto de duplicação da 
PR-323. A obra solicitada pelo 
deputado estadual Delegado 
Fernando Martin por meio 
de ofício protocolado em 
maio deste ano, deve ser 
realizada no trecho entre o 
Trevo do Gauchão e o Trevo 
Mariluz, em frente ao Campus 
Umuarama do Inst i tuto 
Federal do Paraná (IFPR).

O deputado estadual dele-
gado Fernando Martins levou a 
solicitação ao secretário Sandro 
Alex juntamente com o diretor 
do IFPR Carlos Dalla Nora, o 
diretor executivo Nelson Castro 
Neto e o reitor Antonio Zanatta. 
As obras na PR-323 estão em 
fase de execução, mas no tre-
cho solicitado não estava pre-
vista a instalação de uma pas-
sarela para pedestres, em uma 
extensão de 4 quilômetros fora 
da área onde acontece a cons-
trução do novo viaduto.

De acordo com o Delegado 
Fernando Martins, a passa-
rela vai garantir segurança 
aos estudantes, funcionários 
da instituição e de outras 
empresas da região. Cerca 

UBS no Bomfim
Em reunião na Secretaria de Saúde do Paraná (SESA), Dele-

gado Fernando esteve com o secretário Beto Preto e discutiu 
detalhes sobre demandas da saúde na região Noroeste. O 

parlamentar havia solicitado investimentos para a construção 
de um posto de saúde em Umuarama. Pedidos foram feitos 

por moradores do Parque Bonfim. Assim, Martins encaminhou 
as solicitações à Secretaria e aproveitou para solicitar o enca-
minhamento de recursos que serão utilizados na compra de 

equipamentos para hospitais.

ACOMPANHADO do diretor do IFPR Carlos Dalla Nora, do diretor Nelson Castro Neto e 
do reitor Antonio Zanatta, Martins apresentou o pedido ao secretário Sandro Alex

ASSESSORIA

de 1200 estudantes circulam 
pela região diariamente.

CIDADE GAÚCHA
Além disso, o deputado 

estadual Delegado Fernando 
Martins acompanhou o pre-
feito Henrique da Farmácia 

e  o  vereador  Claudinei 
Paranavaí em uma reunião na 
SEIL para discutir a respeito 
de projetos para o Município 
e o andamento da manuten-
ção da PR-082, no trecho que 
liga o município de Cidade 
Gaúcha à Nova Olímpia.
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Análise feita pela Alep
encontra problemas
deixados pelo pedágio

Um estudo contratado 
pela Assembleia Legislativa 
do Paraná será apresentado 
na próxima terça-feira (23), às 
9h30, durante uma audiência 
pública da Frente Parlamentar 
sobre o Pedágio. Técnicos 
do Instituto Tecnológico de 
Transportes e Infraestrutura, da 
Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), realizarão a apresenta-
ção do documento que mostra 
um diagnóstico dos problemas, 
passivos estruturais e possíveis 
litígios das atuais concessões 
nas rodovias paranaenses. 
Os deputados que integram 
a Frente Parlamentar sobre 
os Pedágios da Assembleia se 
reúnem há mais de um ano 
com a população para discutir 
a nova modelagem de conces-
sões rodoviárias proposta pelo 
Governo Federal.

A audiência pública será 
transmitida ao vivo pela TV 
Assembleia, site e redes sociais 
do Legislativo paranaense.

A cobrança nas praças de 
pedágio do Paraná se encerra 
na próxima semana, no dia 28 
de novembro. Por cerca de 
um ano, não haverá recolhi-
mento de valores nas estra-
das paranaenses. De acordo 
com um cronograma elabo-
rado pela ANTT e divulgado 
pelo Governo do Estado, a 
previsão é que o lançamento 

‘Fim do pesadelo’ paranaense
com preço de pedágio abusivo

O primeiro secretário da 
Assembleia, Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) avaliou que 
era necessário encerrar a pri-
meira fase do debate sobre as 
concessões com um estudo do 
passivo das atuais concessões. 
“Os paranaenses, depois de 
um pesadelo de 24 anos, esta-
rão livres das atuais concessio-
nárias, com o fim de cobrança 
de pedágios abusivos. Elas, no 
entanto, deixam um rastro de 
obras não realizadas. Então, o 
que faremos é apresentação 
deste estudo técnico contra-
tado pela Assembleia para 
que todos tenham um docu-
mento mostrando aquilo que 
se deixou de ser cumprido”. 
Para Romanelli, esta é apenas 

Nova modelagem
O governo estadual informou que o modelo de leilão escolhido é o de me-
nor tarifa, sem limite de desconto e com a garantia de obras a partir de um 
seguro-usuário, que será proporcional ao desconto tarifário apresentado 
no leilão. A concessão para a iniciativa privada é de 30 anos, prorrogáveis 
por mais cinco. Com a nova modelagem proposta pelo governo federal, 

estão previstas 15 novas praças de pedágio, sendo quatro no Oeste, três no 
Sudoeste, três no Noroeste, duas no Norte e três no Norte Pioneiro. A nova 
concessão rodoviária do Paraná terá 3,3 mil quilômetros – destes, cerca de 
1,1 mil quilômetros são de trechos estaduais. Serão investidos cerca de R$ 
44 bilhões. De acordo com o Executivo, o programa vai contar com tarifas 

mais baixas e obras distribuídas em mais de mil intervenções especiais 
como viadutos, trincheiras, terceiras faixas e passarelas. O Executivo 

informou ainda que a tarifa terá 30% de redução no início da concessão, 
permitindo uma queda maior durante o leilão.

O documento mostra um diagnóstico dos problemas, passivos estruturais e possíveis litígios 
das atuais concessões nas rodovias paranaenses

GERALDO BUBNIAK/ALEP

do edital de licitação seja rea-
lizado no primeiro trimestre 
de 2022. O leilão deve ocor-
rer no segundo trimestre. Já a 
assinatura do contrato pelas 
empresas vencedoras está 
prevista para o terceiro tri-
mestre do ano que vem.

A Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 
já enviou o plano de outorga 
para análise do Tribunal de 
Contas da União (TCU). A ANTT 
aprovou o edital no dia 4 de 
novembro. A análise do TCU é 
a última etapa prevista antes 
de o projeto ir a leilão na Bolsa 
de Valores. O documento enca-
minhado contempla os estu-
dos de viabilidade técnica e 
econômica para a exploração 
dos serviços de infraestrutura e 
prestação de serviços de trans-
porte terrestre dos seis lotes.

Todo este trâmite inspira 
preocupações nos deputados 
estaduais paranaenses, assim 
como o passivo deixado pelas 
atuais concessionárias de 

pedágio. Por isso, o trabalho 
da Frente Parlamentar sobre 
o Pedágio da Assembleia irá 
continuar acompanhando o 
desenrolar das concessões no 
Estado, tanto da que está ter-
minando quanto a que se inicia 
em 2022. É o que diz o presi-
dente do Legislativo, deputado 
Ademar Traiano (PSDB) “A 
Assembleia contribuiu desde 
o primeiro momento na ques-
tão do pedágio. A Frente 
Parlamentar defendeu os 
interesses do consumidor. 
Demovemos o Governo Federal 
de iniciativas que entendíamos 
ser prejudicial ao Estado. Por 
outro lado, tivemos uma reu-
nião no Palácio Iguaçu onde o 
governo fez uma explanação 
do estágio em que se encontra 
a nova concessão, além do que 
ocorrerá nesse tempo em que 
as cancelas serão liberadas, 
mostrando o que se pretende 
fazer no sentido de manuten-
ção da malha viária e no aten-
dimento ao usuário”, explicou.

parte do problema. “Ao mesmo 
tempo, iniciaremos a discus-
são sobre a nova modelagem 
de contrato. Há temas con-
troversos no que foi protoco-
lado no TCU, principalmente 

a falta de audiências públicas 
nos municípios cortados por 
estas rodovias. Não sabemos 
quais obras estão previstas e 
isto pode gerar custos ainda 
maiores no degrau tarifário”.

Carta branca á Bolsonaro
Depois de reunião na sede do partido, em Brasília, os 
dirigentes do Partido Liberal (PL) informam que Valdemar 
Costa Neto terá “carta branca” para negociar a filiação do 
presidente Jair Bolsonaro. O presidente tem exigido fidelidade 
nos Estados para fechar um acordo e se filiar. O assunto 
dividiu o partido nas últimas semanas, especialmente em 
Estados do Nordeste, em que havia um potencial de alianças 
com partidos de esquerda em 2022. O senador Wellington 
Fagundes (MT) disse que “dificilmente” haverá coligação 
com adversários, mas que isso só será decidido de fato 
após Bolsonaro assinar a filiação. Segundo ele, pode haver 
um debate em casos específicos. A decisão é que onde o 
presidente Bolsonaro tiver a necessidade de um apoio do PL 
de forma direta, ou mesmo que seja uma coligação, de forma 
indireta, ele terá”, afirmou.

Presidente autorizado
Fagundes disse ainda que a reunião serviu para conversar sobre 
todo o Brasil. “Todos os Estados brasileiros foram analisados 
e chegamos a um consenso de que o presidente Valdemar 
tem toda a autorização do partido para conduzir todos os 
entendimentos com o presidente Bolsonaro. De parte do PL, 
está tudo harmonizado e queremos receber o presidente 
Bolsonaro o mais rápido possível, até para que cada um possa 
organizar as campanhas nos Estados”, afirmou.

Barros nas Amarelas
O líder do governo na Câmara 
dos Deputados, Ricardo 
Barros (PP-PR), foi convidado 
para ser entrevistado no 
Amarelas On Air, programa 
da revista Veja. No sexto 
mandato na Câmara, Barros 
é um dos um dos principais 
interlocutores do presidente 
Jair Bolsonaro no Congresso 
Nacional. A entrevista será 
transmitida na segunda-feira 
(22), a partir das 19h, em 
todos os canais digitais de 
Veja. Com apresentação da 
jornalista Clarissa Oliveira, o 
Amarelas On Air é inspirado 
nas tradicionais Páginas 
Amarelas, da edição impressa 
de Veja, e recebe a cada 
semana um convidado 
relevante da cena política e 
econômica. A entrevista é 
feita por uma bancada 
de jornalistas.

Veículos à Saúde
Em um encontro 
com Beto Preto, 
o deputado 
Estadual 
Delegado 
Fernando 
Martins reforçou 
o pedido do 
repasse de 
mais de 40 
veículos que 
serão utilizados 
na área compreendida pela 12ª Regional de Saúde, em 
Umuarama. São 46 carros Volkswagen Gol, que irão reforçar 
o atendimento das equipes de saúde nos 21 municípios que 
integram a Regional. “Desde o início do meu mandato tenho 
trabalhado por melhorias para a saúde de todo o Noroeste 
e não vou parar. A população merece um atendimento de 
qualidade e precisamos lutar por isso”, afirmou o parlamentar.

AEN

PSB e PCdoB
Segundo o vice-presidente 
do PSB-PR, deputado 
estadual Luiz Claudio 
Romanelli, o PCdoB pode 
compor uma frente ampla 
nas eleições de 2022. 
Recebeu no seu gabinete 
a vice-presidente estadual 
da sigla, Alzimara Bacelar 
e o presidente do diretório 
municipal de Curitiba, Rafael 
Sallet. “Estamos unidos na 
construção de um programa 
suprapartidário para o Paraná 
e o Brasil”, destacou. O PCdoB 
integra o grupo de partidos 
que articulam a construção de 
uma frente ampla, junto com 
PSB e PV, para disputar as 
eleições de outubro de 2022. 
Nesta data, serão eleitos 
54 deputados estaduais, 
30 deputados federais, um 
senador, o governo do Estado 
e o presidente da República.
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DER divulga o
final da licitação do
Anel de Integração

O  D e p a r t a m e n t o  d e 
Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER/PR) publicou 
ontem (quinta-feira, 18) o 
resultado final da licitação 
da conservação das rodo-
vias estaduais após o tér-
mino dos pedágios do Anel de 
Integração. O aviso, disponível 
em Diário Oficial e no portal 
Compras Paraná, dá início a 
prazo de cinco dias úteis para 
recursos e outros cinco dias 
para contrarrazões, casa haja 
algum recurso interposto.

O Consórcio Conserva 
Paraná, composto pelas empre-
sas Gaissler Moreira Engenharia 
Civil Eireli e Compasa do Brasil 
Distribuidora de Derivados 
de Petróleo Ltda, foi o ven-
cedor dos lotes 1, 2 e 5, 
enquanto a empresa Asphalt 
Pavimentação Asfáltica Eireli 
venceu os lotes 3 e 4.

Ambos apresentaram a 
proposta de preço mais van-
tajosa para a administração 
pública, nos respectivos lotes, 
e tiveram sua documenta-
ção de habilitação aprovada 
pela comissão de julgamento. 
Concluído o período de recur-
sos, e caso não haja alterações 
nos resultados, terá início o 
trâmite interno para a assina-
tura dos contratos.

Lotes
Estão contemplados 964,52 quilômetros de rodovias, incluindo pistas 

simples e duplicadas. O lote 1 abrange a Região Metropolitana de 
Curitiba e Litoral, com 153,75 quilômetros de rodovias. O lote 2, fica na 
região dos Campos Gerais, com 306,48 quilômetros de pista. Já o lote 3 
é o da região Norte, com 230,29 quilômetros. O lote 4 abrange a região 
Noroeste do Paraná, em 200,99 quilômetros de rodovias e o lote 5, é o 

da região Oeste, com 73,01 quilômetros de pista.

Canalização do tráfego nas
praças de pedágio é definida

O DER/PR se reuniu com 
representantes do Dnit , 
Polícias Rodoviária Federal e 
Estadual para discutir os pla-
nos de canalização do tráfego 
nas praças de pedágio, com o 
fim dos contratos do Anel de 
Integração.

Cada praça deverá ser 
adaptada para garantir a 
passagem dos veículos sem 
gerar congestionamentos e 
com segurança. Isso inclui o 
bloqueio das cancelas que 
não serão mais utilizadas, 
retirada de equipamento nas 
passagens que ficarão libe-
radas, instalação de ampla 
sinalização informando e 

orientando o usuário quanto 
às novidades,  e  demais 
mudanças necessárias.

“Os governos estadual e 
federal estão alinhados para 
garantir a fluidez do tráfego de 
veículos e, principalmente, para 
preservar a segurança dos usuá-
rios nesta transição. Não vamos 
medir esforços para garantir que 
a canalização do tráfego seja 
realizada de modo tranquilo e 
ordenado, especialmente nos 
primeiros dias após o fim dos 
pedágios”, afirma o diretor-geral 
do DER/PR, Fernando Furiatti.

A canalização nas praças 
de pedágio é um dos procedi-
mentos operacionais que teve 

seus trabalhos intensificados 
nos últimos 30 dias dos contra-
tos de pedágio, conforme pro-
gramação do DER/PR, com os 
serviços necessários devendo 
ser executados pelas próprias 
concessionárias.

Os contratos da Econorte, 
Viapar e Ecocataratas encer-
ram às 23h59min do dia 26 
de novembro, enquanto os 
contratos da Caminhos do 
Paraná, Rodonorte e Ecovia 
terminam no dia seguinte, 
às 23h59min do dia 27 de 
novembro. A partir de 28 de 
novembro não haverá qual-
quer cobrança nas rodovias 
do Anel de Integração.

O valor total dos cinco lotes 
ficou em R$ 93.491.447,26 para 
execução de serviços ao longo 
de 730 dias (dois anos). Como há 
perspectiva de lançamento do 
novo programa de concessões 
rodoviárias do governo federal 
no ano que vem, o valor execu-
tado pode ficar abaixo do total, 
devido à supressão dos serviços. 
Para estes casos, está prevista a 
possibilidade de rescisão con-
tratual, sem penalidades para 
as partes envolvidas.

Os serviços rotineiros de 
conservação do pavimento 

incluem remendos superfi-
ciais e profundos, reperfila-
gem e microrrevestimento. 
Já nos serviços de conserva-
ção da faixa de domínio, será 
realizado o controle da vege-
tação próxima ao pavimento, 
limpeza e recomposição de 
elementos de drenagem, e 
limpeza e recomposição da 
sinalização e dispositivos de 
segurança viária.

Serão atendidas as rodo-
vias principais e de acesso que 
competem à administração 
pública estadual.

O valor total dos cinco lotes ficou em R$ 93.491.447,26 para execução de serviços ao longo 
de dois anos
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Adesão
O Regime de Previdência 
Complementar é destinado 
aos servidores públicos civis 
do Paraná, titulares de cargos 
efetivos, inclusive para os 
membros do Poder Judiciário, 
Ministério Público, Tribunal de 
Contas e Defensoria Pública. Ele 
será oferecido automaticamente 
aos servidores que ingressarem 
no serviço público estadual 
após a aprovação do plano de 
benefícios. Os efetivos que 
ingressaram antes da data de 
aprovação do plano poderão 
solicitar a adesão ao novo 
regime.

Agroturismo
Foi aprovado Comissão de 
Turismo da Câmara dos 
Deputados o Projeto de Lei 
5167/2019 do deputado federal 
Pedro Lupion (DEM). A proposta 
permite uso de notas fiscais 
eletrônicas ou talão rural com 
uso do CPF do produtor, e 
não de um CNPJ de empresa, 
para serviços e produtos do 
agroturismo – conjunto de 
atividades praticadas dentro 
de propriedades rurais e 
que colocam os visitantes 
em contato com os hábitos 
locais. A matéria segue para 
a Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural 
(CAPADR).

Fiscalização ambiental
O secretário do 
Desenvolvimento Sustentável 
e do Turismo, Marcio Nunes, 
apresentou uma solução 
tecnológica que desburocratiza a 
emissão de Autos de Infração em 
casos de desmatamento ilegal, 
pesca irregular ou licenciamento 
ambiental. Os fiscais do Instituto 
Água e Terra contarão agora 
com um celular dedicado com 
um aplicativo emissor de 
autos de infração digitais, 
além de impressoras térmicas 
portáteis para levar a campo. 
“Esse é um passo importante 
para agilizar e modernizar a 
fiscalização ambiental no nosso 
Estado”, disse.

RPC sancionado
O governador Ratinho Junior (PSD)sancionou a Lei que institui 

o Regime de Previdência Complementar para os servidores 
públicos do Estado do Paraná. Trata-se de uma segurança 

previdenciária adicional àquela oferecida pela previdência pública, 
cujas contribuições dos servidores são obrigatórias. No regime 

complementar a adesão é facultativa. Aqueles que aderirem terão os 
proventos de aposentadoria e pensão pagos pela Paranaprevidência 

e um benefício adicional, a ser pago pelo Regime Complementar.

Vamos esperar!
O secretário estadual de Saúde, 
Beto Preto, afirmou que ainda 
não é o momento para que 
a obrigatoriedade do uso 
de máscaras seja revogada. 
Beto Preto lamentou que 
algumas cidades paranaenses 
definiram pela liberação do 
uso da proteção. “Devemos 
esperar. Vamos chegar a 85% 
dos adultos vacinados com 
duas doses no Paraná e, depois 
de 10 a 15 dias, vamos avaliar 
os números diariamente e 
verificar se não houve subida 
de casos e óbitos. O uso da 
máscara, é um utensílio, que às 
vezes incomoda, mas eu peço 
paciência a todos, mais um 
pouco”, disse.

Defensoria
Um novo posto de 
atendimento da Defensoria 
Pública do Estado do Paraná 
(DPE-PR) foi criado na 
Assembleia Legislativa do 
Estado (Alep) para atender 
a população que não tem 
condição financeira de pagar 
por assistência jurídica. O 
atendimento é exclusivo para 
pessoas que têm renda familiar 
de até três salários mínimos ou 
que não possam pagar os custos 
dos honorários advocatícios sem 
prejuízo do sustento familiar.

Riquezas do PR
Informações das Contas 
Regionais, divulgadas nesta 
semana, indicam que o Paraná 
pode se tornar a quarta maior 
economia do Brasil, posto 
ocupado atualmente pelo Rio 
Grande do Sul. A economia 
paranaense atual aparece 
como a quinta maior do país, 
respondendo por 6,3% do 
PIB brasileiro. Apenas São 
Paulo (31,8%), Rio de Janeiro 
(10,6%), Minas Gerais (8,8%) 
e Rio Grande do Sul (6,5%) 
possuem uma economia mais 
forte e uma participação mais 
expressiva na produção de 
riquezas do país. Nos últimos 
anos o PIB do Paraná cresceu 
44%, enquanto o Rio Grande 
do Sul acumula alta de 33,9%.
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CPI da Covid
ouviu ontem mais
três testemunhas

O médico Eduardo dos 
Santos Gonçalves, que é 
um dos sócios da empresa 
MGM Saúde (investigada 
pela Operação Metástase) foi 
ouvido na manhã de ontem 
(quinta, 18) na reunião da CPI 
da Covid. Além dele, também 
falaram Amanda Nascimento 
Vasques de Sousa (sócia da 
Sampaio Dias e Vasques de 
Souza Serviços de Enfermagem 
Ltda – empresa também inves-
tigada pela operação) e Tânia 
Mara Santos Silvera, gerente 
administrativa do Instituto 
Nossa Senhora Aparecida.

Dr. Eduardo foi o primeiro 
a prestar depoimento, escla-
recendo acerca da sua fun-
ção administrativa junto a 
MGM. Ele disse ter sido res-
ponsável pelo acompanha-
mento do serviço prestado 
pela empresa e confirmou 
ter estabelecido contato com 
Renata Comagnole (ex-dire-
tora municipal de Saúde) e 
Cicília Cividini (ex-secretária 
municipal de saúde) quanto a 
determinados critérios relati-
vos aos serviços junto à Tenda 
do Covi (A MGM foi contra-
tada por dispensa de licitação 
para Secretaria Municipal de 
Saúde para fornecer serviços 
de médicos no atendimento 
aos pacientes acometidos pela 
covid em Umuarama).

CONTRATOS
O médico esclareceu acerca 

dos dois contratos firmados com 
o município no ano passado, o 
primeiro deles para a contra-
tação de dois médicos para a 
prestação de serviços por 24h, 
divididos em turnos de 12 horas 
cada. Por esse mesmo contrato, 
pouco tempo depois, mais um 
médico foi inserido.

Meses depois, por conta 
do aumento ainda maior da 
demanda, outro contrato foi 
celebrado, pelo qual foram 
requeridos mais profissionais. 
Nos meses de pico foram dis-
ponibilizados seis médicos 
com plantões de seis horas, 
dois médicos com 12h e outro 
médico atendendo quatro 
horas por dia.

SÓCIA
A segunda testemunha 

ouvida foi a sócia da Sampaio 

A partir da próxima 
segunda (22), a UBS 
Posto Central passa a 
atender a população 
em nova sede, ao 
lado do PA24Horas. 
A unidade funciona 
provisoriamente em 
prédio na avenida Rio 
Grande do Norte 

(Tamoyo/Jardim Tropical) há um ano e vai ficar fechada hoje sexta (19) 
para a mudança e instalação. As pessoas que tiverem agendamentos para essa 
data terão suas consultas transferidas e remanejadas. “Os casos de urgência 
serão recepcionados na UBS Bem-Estar, que fica na avenida Goiânia n° 
3604. Fizemos toda a programação da mudança para ser feita da forma mais 
ágil possível, para não prejudicar em nada o atendimento que ofertamos à 
população. E na segunda-feira a UBS Posto Central já estreia de casa nova”, 
comenta Simony Rodrigues Bernardelli Rosa, coordenadora de Atenção em 
Saúde Primária (APS) de Umuarama.

GERENTE do INSA, sócia da Sampaio e médico sócios da empresa MGM forma ouvidos 
pelos vereadores na comissão

ALEX MIRANDA

Dias e Vasques de Souza 
Serviços de Enfermagem Ltda; 
Amanda Nascimento Vasques 
de Sousa. Ele disse que se 
associou à empresa atendendo 
a uma solicitação da então 
amiga, Lúcia Sampaio (sócia 
majoritária da empresa) como 
forma de auxiliar no gerencia-
mento dos serviços.

A Sampaio Dias e Vasques 
d e  S o u za  S e r v i ço s  d e 
Enfermagem Ltda firmou con-
trato com o Município para 
manter funcionários espe-
cialistas no atendimento às 
demandas do ambulatório de 
síndromes gripais. Ocorre que 
o Gaeco e MP, por meio da ope-
ração metástase, encontraram 
indícios de desvio de dinheiro 
quando do pagamento dos 
valores referentes ao contrato.

“NÃO SEI DE NADA”
Em se tratado destas situa-

ções, Amanda Nascimento 
Vasques disse que não teve 
conhecimento de nenhum dos 
fatos e que, tampouco atuou 

no provável esquema, uma vez 
que não possuía nenhuma fun-
ção administrativa na empresa. 
De fato, ela sequer é citada nas 
investigações da Metástase. A 
defesa de Amanda estuda, inclu-
sive, abertura de processo con-
tra Lúcia Sampaio.

GERENTE DO INSA
Por fim, Tânia Mara Santos 

Silvera, gerente administrativa 
do Instituto Nossa Senhora 
Aparecida (INSA), se compro-
meteu a falar somente sobre 
dados posteriores ao mês 
de junho deste ano, quando 
passou a ocupar o cargo de 
gerente administrativa. Dessa 
forma, pontuou-se em ape-
nas discorrer sobre a situa-
ção atual da entidade, que, 
de acordo com ela, passa por 
um momento delicado, prin-
cipalmente pelo instituto não 
estar recebendo emendas par-
lamentares que subsidiem sua 
manutenção. Ela conclamou 
os parlamentares para cola-
borarem com a entidade.

ASSESSORIA/SECOM

Seu dinheiro voa
Só em diárias o grupo gastou 
R$ 156 mil. As passagens 
também custaram caro: R$ 
137.923,30. Outros R$ 16 mil 
foram para o “adicional de 
embarque e desembarque”. 

12 dias 
Com exceção de Agostinho, 
que ficou oito diárias, todos 
os outros ficaram 12 dias na 
cidade escocesa, segundo 
informações via Lei de Acesso 
à Informação à Coluna. 

Tem mai$
A reportagem ainda não 
conseguiu os dados da 
comitiva do Senado, que 
foram solicitados via Lei de 
Acesso à Informação. 

Cerco ao Padre
A Polícia Federal pediu na 
quarta-feira a prisão do Pe. 
Robson Pereira, o líder religioso 
do Santuário Pai Eterno, em 
Trindade (GO). A informação 
foi confirmada à Coluna pelo 
advogado de defesa, Cléber 
Lopes, de Brasília.

Nas mãos
Lopes questinou o pedido na 
PF e no Superior Tribunal 
de Justiça, ao relator do 
processo, ministro Benedito 
Gonçalves. Mas até ontem 
não impetrou habeas corpus 
preventivo. E o ministro não 
se decidira pela prisão ou 
não-acolhimento do pedido.

Cestinha dos bilhões
Fontes da Coluna informam 
que o padre já sumiu de 
Goiânia desde ontem de 
manhã, ciente do cerco da 
PF. Pe. Robson, conhecido 
nacionalmente pelo trabalho 
no Santuário e na TV, é 
alvo desde ano passado de 
investigação sobre suspeita 

Na sua conta
Os custos de bilhetes aéreos e hospedagem dos 13 deputados 

federais que participaram da COP26, em Glasgow, entre 31 
de outubro e 12 de novembro, somaram mais de R$ 309 mil. 
Tudo bancado com dinheiro público. Nessa conta ainda não 

entraram as despesas com alimentações – eles já apresentam 
notas fiscais das refeições em hotéis e restaurantes à Mesa 

da Câmara. Embarcaram Carla Zambelli (PSL-SP), Carlos 
Veras (PT-PE), José Airton (PT-CE), Gaguim (DEM-TO), Zé Silva 

(Solidariedade-MG), João Carlos Bacelar (PL-BA), Zé Rocha (PL-
BA), Paulo Bengtson (PTB-PA), Aliel Machado (PSB-PR), Arthur 
Maia (DEM-BA), Joenia Wapichana (Rede-RR), NiltoTatto (PT-

SP), Rodrigo Agostinho (PSB-SP) – que ficou 8 dias.

de um esquema bilionário 
de lavagem de dinheiro de 
doações, por anos.

BRB parte 1
Marcando gols no campo do 
marketing e no saldo com o 
Flamengo, o Banco de Braília 
anda dando canelada em 
cliente na capital com débito 
não programado. 

Alerta ignorado 
Antes da segunda onda da 
pandemia de Covid-19, que 
ceifou a vida de mais de 
600 mil de brasileiros até 
agora, a Fundação Oswaldo 
Cruz emitiu alertas sobre a 
“tendência de retomada do 
crescimento no número de 
novos casos”. As projeções 
científicas foram ignoradas 
e a onda avassaladora se 
espalhou pelo Brasil após as 
festas de fim de ano.

Novo alerta
Agora, a Fiocruz reforça a 
preocupação com o cenário 
agravante na Europa. “A 
doença ainda representa um 
grande desafio”, sublinha o 
boletim: “Os indicadores de 
distanciamento físico mostram 
que no Brasil, desde julho, 
o índice se encontra abaixo 
de zero. A população tem 
circulado nas ruas de forma 
mais intensa do que antes”. 

Rachadinha & 
sabatina
Chegou ao Conselho de Ética 
do Senado pedido para que 
o presidente da CCJ, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), seja 
investigado pelas denúncias 
de “rachadinha”. A petição foi 
protocolada pelo advogado 
Arthur Hermógenes. O PTB 
também ingressou com 
representação por ele segurar 
a sabatina do indicado ao STF 
André Mendonça. 
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Guardas Municipais passaram por
treinamento de tiro com arma longa

Todo efetivo da Guarda 
Municipal de Umuarama 
esteve inserido no grupo de 
treinamento, dentro do está-
gio anual de qualificação pro-
fissional, que tem duração de 
40 horas. Os guardas recebe-
ram treinamento especial em 
utilização, manuseio e tiro com 
armas longas, especificamente 
espingardas calibre 12 da 
Gauge. O curso anual de atuali-
zação é realizado pelo inspetor 
Thiago Mota Neri, instrutor de 
Armamento e Tiro credenciado 
pela Polícia Federal.

N a  ta r d e  d a  ú l t i m a 

quarta-feira (17) o treinamento 
exigido pela Polícia Federal foi 
realizado na Associação de Tiro 
Umuarama (Atum), que pos-
sui estantes e toda a estrutura 
necessária para que as aulas 
sejam cumpridas à risca. “Em 
cumprimento às normas da 
PF, as corporações armadas 
como nossa Guarda Municipal 
precisam realizar cursos de 
reciclagem anualmente. O 
treinamento – com o total de 
80 horas de atividades – é com-
posto por cursos de primeiros 
socorros, polícia comunitá-
ria, trânsito e defesa pessoal, 

porém a maior parte da carga 
(52 horas) é cumprida com tiro 
prático”, detalha o inspetor.

D i r e t o r  d a  G u a r d a 
Municipal, Valdiney Rissato 
observa que todos os 28 guar-
das municipais estão fazendo o 
curso. “São 100 disparos. Além 
de cumprir a norma, a atualiza-
ção também objetiva melhorar 
a eficiência dos agentes, em 
caso de necessidade de utilizar 
o armamento. O treinamento 
é anual e obrigatório a partir 
da concessão de porte de arma 
para os guardas. Vale destacar 
que todo nosso efetivo possui 

O treinamento exigido pela Polícia Federal foi realizado na Associação de Tiro Umuarama

A
S

S
E

S
S

O
R

IA
/S

E
C

O
M

16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres
A campanha “16 Dias de 

Ativismo pelo Fim da Violência 
Contra as Mulheres” será aberta 
hoje (19), em Umuarama, às 
8h30 no Centro da Juventude 
Agnaldo Mackert Barbosa 
(Avenida Goiânia, 3536, Zona 
VI). A organização é do Conselho 

porte de arma na modalidade 
institucional e podem utilizá-la 

tanto em serviço quanto fora 
dele”, detalha.

Municipal dos Direitos da Mulher 
(CMDM), com a coordenação da 
presidente Jôze Kelly Fator.

Nesse período de 16 dias cos-
tumam ser realizadas em todo 
o país (desde 2003) ações para 
conscientizar a população sobre 
a necessidade de erradicar 

a violência contra a mulher, 
divulgação de mecanismos 
legais para coibir a violência de 
gênero e avaliação dos avan-
ços e retrocessos nas políticas 
públicas de enfrentamento à 
violência, bem como promo-
ção da saúde e divulgação da 

Lei Maria da Penha.
Em Umuarama a programa-

ção de atividades inclui, além 
do evento de abertura, palestra 
em parceria com o Ambulatório 
de Infectologia de Umuarama 
em alusão ao Dia Mundial de 
Combate a Aids – dia 24/11 às 

8h15, no Centro Pop, para usuá-
rios do serviço – e a 2ª Caminhada 
pelo Fim da Violência contra a 
Mulher, com saída às 19h do dia 
25/11, na Praça Miguel Rossafa. 
O convite é aberto a toda popu-
lação e sugere-se o uso de cami-
seta na cor preta.
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Transforma  
o futuro de  
jovens em 
jovens de 
futuro.

O PARANÁ TEM O MAIOR PROGRAMA
DE 1º EMPREGO DO BRASIL.

CADASTRE SUA EMPRESA: WWW.CARTAOFUTURO.PR.GOV.BR OU LIGUE (41) 3210-2818

Fonte de recurso: Fundo da Infância e Adolescência (FIA) e Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop).

R$ 58 MILHÕES
INVESTIDOS

35 MIL JOVENS
BENEFICIADOS

O EMPRESÁRIO GANHA UM AUXÍLIO MENSAL 
DE ATÉ R$ 450,00 POR MÊS.

Ação conjunta arrecadará fraldas
para crianças em vulnerabilidade

A Pastoral da Criança da 
Diocese de Umuarama, com 
apoio da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), inicia hoje (19), a 
Campanha Bebê Solidário para 
arrecadar fraldas descartáveis 
e de tecido e auxiliar gestan-
tes, mães de recém-nascidos 
e bebês. A arrecadação se 
estenderá até 20 de dezembro 
e os pontos de coleta serão a 
Catedral do Divino Espírito 
Santo, a sede da Assistência 
Social (antigo fórum) e a sub-
seção da OAB de Umuarama.

A coordenadora diocesana 
da Pastoral da Criança, Maria 
Alves Benevenuto, informou 
que a organização atende 
hoje cerca de 1.200 crianças 
com equipes voluntárias em 
43 paróquias de 18 municí-
pios da região.

“Temos 312 líderes que 
acompanham a gestação e 
o desenvolvimento físico, 

intelectual e social das crian-
ças (até os seis anos) e suas 
famílias, levando orientações 
gerais sobre qualidade de 
vida, alimentação saudável 
e promoção da saúde em 
encontros e visitas mensais. 
O trabalho é bem abrangente 
e diariamente nos deparamos 
com as dificuldades de mui-
tas famílias”, explicou.

Uma das grandes carências 
é a fralda. “Famílias em situa-
ção de vulnerabilidade social 
priorizam a alimentação, 
remédios e outras urgências 
com os poucos recursos dis-
poníveis e muitas vezes falta 
dinheiro para necessidades 
básicas como fralda e higiene 
pessoal. Em alguns casos são 
necessárias muitas unidades 
por dia”, comentou a secretária 
de Assistência Social, Adnetra 
dos Prazeres Santana.

A arrecadação será centra-
lizada no escritório da Pastoral 
da Criança, na Catedral, e a 

distribuição iniciará pelas 
seis paróquias atendidas em 
Umuarama. Havendo dispo-
nibilidade, fraldas serão enca-
minhadas também para outros 
municípios. “Nós vemos a 
ansiedade e aflição das gestan-
tes a caminho da maternidade, 
que já precisam levar fraldas. 
A campanha chega em boa 
hora”, disse Maria Alves.

Adnetra parabenizou a 
Pastoral da Criança pela ini-
ciativa, destacou o suporte 
da igreja católica e garantiu o 
apoio do município.

A arrecadação será centralizada no escritório da Pastoral da Criança, na Catedral, e a distri-
buição iniciará pelas seis paróquias atendidas em Umuarama

ASSESSORIA/SECOM
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Tabacarias pegas de surpresa com
a proibição do POD e do narguilé

Depois que foi divulgado 
que em todo o território para-
naense estaria proibido o uso 
de cigarros eletrônicos (conhe-
cidos pod) e narguilé em 
ambientes fechados, empresá-
rios do ramo, em Umuarama, 
ficaram preocupados, pois 
uma lei federal regulamenta 
o uso, nas tabacarias, apenas 
dentro dos estabelecimentos.

Existe também uma Lei 
Municipal, que regulamenta o 
uso, apontando algumas nor-
mas que devem ser seguidas, 
principalmente na estrutura, 
pelos estabelecimentos.

Em 2018, por exemplo, 
a Vigilância Sanitária do 

DEFINIÇÕES deixaram empresas apreensivas e, mesmo regulamentadas esperam defi-
nições legais

DIVULGAÇÃO

município, em conjunto com 
o Ministério Público, adotou 
medidas administrativas para 
disciplinar o funcionamento de 
tabacarias na cidade.

Na época, a Secretaria 
Municipal da Fazenda regis-
trava 27 estabelecimentos 
cadastrados que comerciali-
zam produtos desta natureza 
(como atividade primária ou 
associada a outros produtos 
e serviços), ocasião em que 
foram encontrados indícios 
de outras empresas atuando 
de forma clandestina.

LEIS E DIRETRIZES
A Diretoria de Arrecadação e 

Fiscalização apresentou as leis 
federais, estaduais e municipais 
que regem o setor e a diretora 
Gislaine Alves Vieira – hoje secre-
tária de Fazenda do Município –, 
havia destacado alguns pontos 
que nem sempre são observa-
dos pelas tabacarias. “É proi-
bido o consumo de cigarros, 
narguilé e outros fumígenos em 
ambientes coletivos fechados, 
onde haja comercialização de 
outros produtos”. Outra negli-
gência comum era a comerciali-
zação de essências importadas, 
sem registro na Anvisa.

O ambiente e as condições 
sanitárias para os trabalhado-
res, bem como a contratação 

de menores, será alvo de fis-
calização. “Precisamos con-
siderar especificações técni-
cas, isolamento, exaustores, 

ventilação e área mínima por 
pessoa para os locais onde 
há consumo dos fumígenos”, 
acrescentou.

‘Febre’ do uso do cigarro eletrônico 
poderá gerar novas regulamentações

A reportagem procurou a 
proprietária de uma das maio-
res tabacarias de Umuarama. 
Ana Carolina do Nascimento, 
é dona da tabacaria e Lounge 
Monte Verde. Ela relatou que 
a empresa sofreu um golpe 
no faturamento quando 
houve a proibição do funcio-
namento, seguindo as restri-
ções no período de combate 
à covid, através de decretos 
municipais e estaduais.

Agora foram novamente 
pegos de surpresa com a deter-
minação estadual, mas acredita 
que isso tenha sido definido, 
devido ao aumento da utiliza-
ção dos cigarros eletrônicos, os 
conhecidos PODs. “O que vimos 
recentemente, é que a procura 
pelo cigarro eletrônico aumen-
tou muito e muito rápido. Os 
usuários utilizam o produto em 

lanchonetes e baladas, ou seja, 
fora dos ambientes pré-determi-
nados, que seriam as tabacarias. 
Espero que novas regras possam 
vir a ser definidas”, comenta.

Ana ainda explica que 
sua empresa segue todas as 
determinações legais, sejam 
elas municipais, estaduais ou 
federais. “Em nosso projeto, 
possuímos material apro-
priado nos sofás, seguimos 

as determinações de espa-
çamento, temos instalados 
exaustores que filtram e reti-
ram a fumaça do interior da 
tabacaria”, ressalta. “Não 
acredito que venha a inter-
ferir no sistema implantado 
pelas tabacarias que seguem a 
lei. Mas vamos aguardar, para 
que possamos analisar melhor 
todos os detalhes do projeto e 
da nova lei estadual”, conclui.

VS retoma fiscalização após
mudança de foco da covid-19

S e g u n d o  F r a n z i m a r 
Siqueira Moraes, chefe de 
Divisão de Vigilância em Saúde 
de Umuarama, as tabacarias 
possuem uma regulamentação 
específica, por isso não deve-
rão ser afetadas pela proibição 
determinada pela legislação 
estadual. “O consumo destes 
produtos nestes espaços está 
liberado, desde que os esta-
belecimentos estejam regu-
lamentados, com isolamento 
definido por lei, equipamen-
tos de exaustão e desde que 

também não estejam mani-
pulando de alimentos em 
seu interior”, explica Moraes, 
ressaltando que dentro das 
tabacarias o cliente pode 
fazer uso de cigarro, charuto, 
cigarro eletrônico e narguilé 
normalmente.

De acordo com o chefe da 
divisão, antes da pandemia, a 
Vigilância em Saúde realizava 
um trabalho de fiscalização 
com o intuito de acabar com 
as tabacarias clandestinas, 
fazendo com que as empresas 

se regularizassem, mas pande-
mia os obrigou a mudar o foco.

“A pandemia obrigou a fis-
calização a encerrar as fiscali-
zações e, em prol do combate à 
covid, foram pautadas, tempo-
rariamente, novas ações. Agora, 
com a queda dos números da 
doença e com a flexibilização, 
devemos retomar os trabalhos 
que foram pausados, tanto que 
já estamos programando novas 
fiscalizações, não somente em 
tabacarias, mas em açougues, 
supermercados, etc...”, ressaltou.

USO do cigarro eletrônico é que pode ter gerado nova regulamentação no Estado do Paraná
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O Centro de Formação 
Profissional São Francisco de 
Assis – do Hospital Cemil, está 
formando sua primeira turma 
de alunos do Curso Técnico em 
Enfermagem. Além da alta qua-
lificação, o diferencial é que 
todos os alunos já estão inse-
ridos no mercado de trabalho, 
atuando no Cemil e em outros 
estabelecimentos de saúde. A 
entrega oficial dos convites de 
Paraninfo e Patrono da turma 
foi realizada na última terça-
-feira (16), no hospital. A for-
matura acontece no próximo 
dia 11 de dezembro.

As enfermeiras Mayara 
Rodrigues Piassa e Nalú Lima 
de Brittos, professoras da 
turma desde o início do curso, 
receberam o convite para 
serem Paraninfa e Patrona, 
consecutivamente.

Os convites foram entre-
gues pelas alunas Maria 
e Denise e contou com a 

presença de todos os forman-
dos. “A escola de Técnico em 
Enfermagem era o sonho do 
Cemil, o nosso sonho. Os for-
mandos dessa primeira turma 
são a materialização de tudo 
isso”, disse emocionada a 
Gerente de Enfermagem e 
professora da turma, Mayara, 
Paraninfa da turma.

A professora e enfermeira 
responsável pela Comissão 
de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH), Nalú, é a 
Patrona da turma. Ela agrade-
ceu aos alunos pela homena-
gem e ressaltou a importância 
dos enfermeiros e técnicos. 
“Como patrona, serei a prote-
tora dessa turma. É uma honra 
imensa ter participado da for-
mação de cada um de vocês e 
tê-los como colegas de traba-
lho agora. Nunca se esqueçam 
que todos nós somos os patro-
nos dos nossos pacientes”, res-
saltou Nalú.

O diferencial é que todos os alunos já estão inseridos no mercado de trabalho, atuando no 
Cemil e em outros estabelecimentos de saúde
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Escola de Técnico em 
Enfermagem  do Cemil 
forma primeira turma
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Pesquisadores encontram fósseis de
dinossauro raro em Cruzeiro do Oeste

Pesquisadores apresenta-
ram ontem (quinta-feira, 18) a 
descrição de uma nova espé-
cie de dinossauro, batizada de 
Berthasaura leopoldinae. De 
porte pequeno, com aproxi-
madamente 1 metro de com-
primento, viveu no período 
Cretáceo, em Cruzeiro do 
Oeste (27 quilômetros de 
Umuarama).

O artigo dos pesquisa-
dores do Museu Nacional 
da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), 
do Instituto Alberto Luiz 
Coimbra de Pós-Graduação 
e Pesquisa de Engenharia da 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (Coppe/UFRJ) e 
do Centro Paleontológico da 
Universidade do Contestado 
– Celempao (Mafra, SC) – 
sobre o assunto foi publicado 
ontem (18) na revista cientí-
fica Nature.

O esqueleto de Berthasaura 
leopoldinae foi encontrado 
em escavações conduzidas 
pela equipe de paleontólogos 
do Centro Paleontológico da 
Universidade do Contestado 
e do Museu Nacional, em um 
corte de estrada rural em 
Cruzeiro do Oeste.

“Na última década, dezenas 

de fósseis foram coletados 
nessa região, o que levou à 
descrição de novas espécies, 
particularmente de pterossau-
ros. Essa nova descoberta de 
um dinossauro, o segundo da 
região, mostra a importância 
daquele sítio fossilífero que 
chamamos de Cemitério dos 
pterossauros”, disse o geólogo 
do Celempao, Luiz Weinschütz, 
que coordenou as escavações.

“Os materiais fósseis são 
muito bem preservados e, por 
isso, têm fornecido várias infor-
mações importantes a respeito 
desse ecossistema que repre-
senta um oásis no meio de um 
deserto do Cretáceo”, afirmou 
o pesquisador Everton Wilner, 
também do Celempao. A idade 
dos depósitos ainda é incerta, 
devendo se situar entre 70 e 80 
milhões de anos.

DINOSSAURO SEM DENTES
A maioria dos dinossauros 

encontrados no Brasil podem 
ser divididos em dois gran-
des grupos: os saurópodes e 
os terópodes. Berthasaura é 
um terópode pertencente aos 
abelissaurídeos, importan-
tes componentes das faunas 
do hemisfério sul no período 
Cretáceo, disse o diretor do 

Museu Nacional, Alexander 
Kellner, que participou de algu-
mas escavações em Cruzeiro 
do Oeste e é um dos autores 
do artigo. “Temos restos do 
crânio e mandíbula, coluna 
vertebral, cinturas peitoral e 
pélvica e membros anterio-
res e posteriores, o que torna 
Bertha um dos dinos mais 
completos já encontrados no 
período Cretáceo brasileiro”. 

Mas, segundo Kellner, o que 
torna esse dinossauro genui-
namente raro, é o fato de ser 
um terópode desprovido de 
dentes, o primeiro encon-
trado no país.

Segundo o aluno de dou-
torado do Programa de Pós-
Graduação em Zoologia 
do Museu Nacional/UFRJ, 
Geovane Alves Souza, que 
desenvolveu a pesquisa como 

parte de sua tese de douto-
rado, “além da Berthasaura 
não possuir dentes, a espé-
cie também não apresentava 
qualquer sinal da existência de 
cavidades portadoras de den-
tes (alvéolos) na mandíbula e 
no maxilar e a microtomografia 
da mandíbula confirmou que 
não era apenas um artefato de 
preservação, mas, sim, uma 
feição desse novo dinossauro”.

PF faz buscas em Umuarama contra bando contrabandista
A Polícia Federal de Santo 

Ângelo, no Rio Grande do 
Sul, deflagrou na manhã 
de ontem (18) a Operação 
Carcinoma, para desarti-
cular organização crimi-
nosa especializada em con-
trabando de cigarros do 
Paraguai, com atuação em 
toda Região Sul do Brasil.

Na ação, 80 policiais fede-
rais e 10 policiais rodoviários 
federais cumpriram dez man-
dados de prisão preventiva e 
19 de busca e apreensão, nas 
cidades gaúchas de Tenente 
Portela e Três Passos, em 
Santa Catarina nos municípios 
de Chapecó, São Miguel do 
Oeste e Cordilheira Alta, e no 
Paraná, em Guaíra, Cascavel, 
Umuarama e Floresta.

Também são executadas 
ordens judiciais para sequestro 
de veículos e valores em con-
tas bancárias em virtude da 
prática de lavagem de dinheiro 

pela organização criminosa.
Em Umuarama foi cum-

prido um mandado de busca 
e apreensão e outro de pri-
são. Não foram repassados 
detalhes.

A investigação teve início 
em 2018 e apurou a atuação 
de grupo, baseado na região 
noroeste do Rio Grande do Sul, 
especializado no contrabando 
de cigarros paraguaios em 

larga escala. Nesse período, 
em 29 flagrantes, foram 
apreendidos cerca de 12 
milhões de maços de cigarros 
estrangeiros, 33 caminhões, 
oito automóveis e presas 44 

pessoas. O valor estimado da 
mercadoria apreendida é de 
aproximadamente 60 milhões 
de reais, com aproximada-
mente 30 milhões em tribu-
tos sonegados.

A Polícia Rodoviária Federal em 
ação integrada com a Polícia 
Federal no âmbito da Missão 
Redentor, apreendeu mais 966 
quilos de cocaína, na tarde de 
ontem (18), em Marialva, no 
Norte do Paraná. Essa é a maior 
apreensão de cocaína da história 
da PRF no Paraná. Por volta das 
13h, uma equipe da PRF locali-
zou um caminhão suspeito esta-
cionado no pátio de um posto 
de combustíveis na BR-376. 
Foi encontrado um fundo falso 
no teto do baú. Com o auxílio 
do Corpo de Bombeiros de 
Maringá o compartimento foi 
aberto. La estavam centenas de 
tabletes de cocaína. Ninguém 
foi preso.

DIVULGAÇÃO

FÓSSEIS com detalhes do crânio foram encontrados no sítio denominado pelos pesquisadores como “Cemitério dos pterossauros”

DIVULGAÇÃO
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CRUZE LTZ TURBO 17/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 98.900,00
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 LS 19/20 PRATA COMPLETO R$ 64.900,00
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 LTZ TURBO 20/21 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 86.900,00
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 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 259.900,00
SPIN 1.8 LT 16/16 BRANCO COMPLETO R$ 54.900,00
TRACKER 1.8 LTZ 14/14 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 73.900,00
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

Venda de espaço publicitário
Visita a clientes cadastrados
Prospecção

contato

Experiência em Vendas Externas
Apaixonado por Vendas
Foco em Resultados
Boa Comunicação
Veículo próprio

ATIVIDADES

VAGA
Vendedor Externo

vendas@tribunahoje.jor.br

       EXTRAVIO DE ALVARÁ
F. R. CASTELLINI, inscrita sob 
nº CNPJ 11.831.367/0001-73, 
estabelecido na Rua Dr. Cassio 
Gastão Vidigal, 3196 – Zona 
VII, CEP 87.503-500, cidade de 
Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos 
fins o extravio de seu alvará, 
nº28.821/2010. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.    

EXTRAVIO DE ALVARÁ
LINDALVA MARIA SILVA DE 
ARRUDA & CIA LTDA, inscrita 
sob nº CNPJ 76.887.488/0001-
82, estabelecido na Avenida 
Liberdade, 3183,  Jardim 
Panorama, CEP 87.501-460, 
cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de seu 
alvará, nº11.913. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.     

ORIENTADOR DE ATIVIDADES
Pilates Estúdio

Vaga nº  219/2021  para Umuarama 

Pré-requisitos: Superior completo Bacharelado 
em Educação Física, curso reconhecido e 

concluído em instituição de ensino superior 
credenciada pelo MEC, Carteira de Habilitação 

Profissional: Registro ativo no CREF/PR e 
experiência conforme consta em edital. 

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco
verifique os pré-requisitos e inscreva-se . 

Inscrições até  29/11/2021

‘Copa Cirrose Feminina’ 
de futsal acontece sábado 
no Jabuticabeiras

A c o n t e c e  n o  p r ó -
ximo sábado (20) a ‘Copa 
C i r r o s e  F e m i n i n a ’,  n o 
ginásio  de esportes  do 
Parque Jabuticabeiras, em 
Umuarama. As inscrições cus-
tam apenas R$ 20 por time e 
podem ser feitas no Instagram 
da Petiscaria To Na Aula.

O torneio é organizado pelo 
próprio bar e apenas maiores 
de 18 anos podem participar. 
Isso porque, além das tradicio-
nais regras do futsal, também 
há algumas especificidades.

Antes das partidas os times 
irão tomar uma dose da pinga 
canelinha. A cada gol sofrido, 
as atletas também serão 
‘penalizadas’ com outra dose. 
O torneio acontece das 17h às 
19h e terá premiação.

Os times podem ter atletas 

reservas e está permitida a 
presença de público no local.

Torneio de malha
A Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer (SMEL) está 
com uma grade de atividades 
esportivas e recreativas para 
interação com a comunidade 
umuaramense. Uma série de 
atividades serão realizadas ao 
longo dos meses na cidade.
No próximo domingo (21) 
acontecerá o Torneio de Malha 
Capital da Amizade. As disputas 
começam às 13h.
As inscrições são gratuitas 
e as duplas devem se 
inscrever na SMEL ou pelo 
telefone (44) 3906-1090. A 
disputa será realizada no 
domingo no campo de malha 
do Complexo Esportivo 
Amário Vieira da Costa.
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Palavras cruzadas

Sua intuição estará tinindo e você pode usar isso 
a seu favor, Gêmeos. No trabalho, será fácil per-
ceber quem anda mentindo ou quem não merece 
confiança. Redobre o cuidado para não ser pego de 
surpresa com essa turma falsiane. Aproveite para 
tirar esse povo da sua vida de uma vez por todas.

Se depender das estrelas, você vai fechar a 
semana com um pique impressionante no tra-
balho! Logo cedo, a dica é focar na carreira e 
deixar seu lado ambicioso dar as cartas. A saúde 
e os cuidados com o corpo também ganham 
destaque positivo hoje. 

Aproveite a manhã para fazer contatos, planejar 
uma viagem ou pesquisar um novo curso. Vai ser 
mais fácil se destacar em vendas ou em uma área 
que envolva tarefas em colaboração com os cole-
gas de equipe. À tarde, a Lua muda para Gêmeos 
e avisa que sua ambição vai bater no teto! 

Tudo vai correr com mais facilidade logo cedo, 
por isso, aproveite para resolver problemas mais 
complicados, fechar um acordo ou lidar com qual-
quer coisa que possa incomodar. No trabalho, sua 
habilidade de convencer os outros se destaca, a 
sorte está do seu lado.

A família e o lar devem ocupar a maior parte da 
sua atenção nesta manhã. Um antigo segredo ou 
até um caso escondido com um amor do passado 
podem ser descobertos hoje, mas no que depen-
der dos astros, você vai lidar de boas com todas 
essas surpresas. 

A comunicação será sua melhor arma nesta sexta, 
seja para resolver mal-entendidos, apresentar 
novas ideias no trabalho ou até colocar o papo 
em dia com os amigos. Aliás, com o apoio dos 
amigos, grandes sonhos e raciocínio rápido, nada 
será capaz de ficar no seu caminho nesta 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 em 19 de Novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Sagitário. São 
expansivos, progressistas, francos, leais e positivos, otimistas, confiantes e donos de si. Preferem 
mandar e dirigir a receber ordens ou serem pressionados. Gostam de ler, de aprender, de experimen-
tar e enriquecer seus conhecimentos. Mas também de se imporem e de se sobressaírem, liderar e 
comandar. Podem exagerar e se excederem em autoridade e franqueza. Muitas vezes magoam os 
outros sem querer. Mas, se precisar pedem desculpas. Seu número principal, do dia do nascimento 
é o 27, formado de 2, Lua e de 7, Netuno. Juntos eles formam o 9, de Marte, que lhes confere grande 
combatividade, espírito de luta, confiança em si, otimismo e positividade.

Horóscopo nascido em 19 de novembro

Sextou, e suas habilidades de comunicação prometem 
dar um show nesta manhã. Vale a pena tirar proveito 
para trocar ideias com colegas e clientes, marcar 
reuniões ou esclarecer mal-entendidos. Mas adiante 
o cronograma e marque esses contatos logo cedo, 
porque o astral vai mudar no final da manhã.

Hoje você começa o dia com muito pique para 
pensar fora da caixa no trabalho. A colaboração 
será a chave para o sucesso, mas se ainda está 
trabalhando em casa, tente dar conta do serviço 
de maneira remota. É melhor adiantar tudo o que 
for possível pela manhã. 

Você começa esta sexta com mais disposição pra 
sair da rotina e até se aventurar um pouco por 
aí, algo raro para o seu signo. Qualquer inves-
timento em conhecimento, mesmo um curso 
online, ajuda a turbinar o currículo e melhorar 
sua competitividade. 

Sextou, e as estrelas continuam enviando excelen-
tes energias para você cuidar da sua grana. Mas é 
preciso ter cautela e manter seus interesses em 
segredo por enquanto. Se surgir uma boa oportu-
nidade de negócios, analise os riscos antes de se 
jogar de cabeça, tá? 

Pode se preparar para uma sexta pra lá de movi-
mentada em casa e no trabalho, Libra. A boa notícia 
é que será mais fácil mergulhar no serviço e cuidar 
de algumas tarefas que ficaram pela metade antes 
de dar a semana por encerrada, e se tiver que tra-
balhar em casa, com produtos ou serviços para o 
lar, melhor ainda

A semana está chegando ao fim, mas se você redo-
brar os esforços no trabalho, pode até conseguir 
uma grana extra. As estrelas avisam que o dinheiro 
virá diretamente do seu esforço, então, nada de 
ficar enrolando. As coisas devem correr bem logo 
cedo, preste atenção também na saúde. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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DALA
JEFFBEZOS

EUFEMISMOS
TREMTENUE

ISOEZEN
SARAMPOT
PAMIREO

GRALOESTE
UCPMAJ

INDIFERENTE
EDDDIAT

ENOCITRUFA
CSGEARV
IAREDARE

MARDECORAL

Sistema de
emergência
de caças
militares 

Região do
minuano
no Brasil
(abrev.)

Veículo no
qual se

viaja toda
a Europa

Fólico e
retinoico
(Quím.)

Elemento 
inexisten-
te no ver-
so branco

Direção
mais bem
tolerada

no "jet lag"

Cálice da
Última
Ceia 

Linha de
ancestrais

de cães
de raça

O autista,
quanto à
reação a
estímulos

Código da
Alemanha,
no endere-
ço da web

Unidade
da Fede-

ração
(sigla)

Região 
Adminis-
trativa

(abrev.)

Função do
leucócito
Veia da

coxa

O volante
do barco

Tonto;
grogue

El. comp.:
igual

Doença
viral

preve-
nida pela
vacinação

Como deve
manter-se
o membro

do AA

O Budismo
praticado
no Japão
Planejado

Tipo de
exame de

fezes

Amplitude
Modulada

(sigla)

Fraco;
débil

Tesla
(símbolo)
Estado, 

em francês

Cogumelo
aromático

Primeira 
informação

da data 
Expressão

da arte
bizantina

Trecho do
oceano

Pacífico a
nordeste
da Aus-
trália

Orvalhar
(gelo)

Preposi-
ção latina

Ashley
Judd, atriz 
Contar (a
história)

Ousadia,
em inglês
100, em
romanos

Medida
agrária
"Real",
em RAF

Interpretação da lei 
baseada em decisões

de julgamentos
anterioresEx-CEO da

Amazon
"Partiu", 

no lugar de
"morreu"

"Para", no
WhatsApp

3/mif. 4/dare — état. 9/jeff bezos. 10/mar de coral. 11/indiferente.
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R B R G
G U A R N E C E R

Q U I T AR S E X T A

C A R O CA T C O
R M A D A M E
D A B A N A N A

TR A T O R T T G
R O T I N E I R O

E S A G A S I R
E T A P I O C A

A G R A D A L I
R M O F A D A

V E R BO B O A T
A D O R M E C I D O

O L I M O V E L

A região 
do Distrito

Federal
(abrev.)

Já;
neste

instante

Alimento
preferido

do
macaco

Material
sintético
que imita
o couro

Separa
dos

outros 

Relativo
ao dia a

dia

Instrumen-
to musical

como o
bumbo

Título 
nobre

britânico

Principal 
ingrediente
do cuscuz

doce
Fator que
possibilita
a nitidez 
da foto

(?) das
Rocas,
reserva
natural

A terceira
nota

musical

4, em
alga-

rismos
romanos

Mergu-
lhado no

sono

Bem nego-
ciado pela
corretora

Cair; desabar 
Tarefa difícil para o
tagarela que ouve
uma confidência
Munir;

abastecer 
Pagar

(dívida) 

Cosmético
para os lábios

Extensão de arquivos 
compactados (Inform.)

Aquilo
que sobra

Gato, em
inglês

Acolhido;
protegido

Sininho
(Lit. inf.)
Opõe-se
a "mal"

Mulher ri-
ca (pop.)
Sem fazer

nada

Sucede 
a quinta

Um, dentre
vários

Marisa
Orth, atriz
Relação 

(de coisas)

Nome da
letra "C"

Agradecido
Extrava-

gância; es-
quisitice 

O produto
de preço
elevado

Veículo
usado em
lavouras

Concede;
outorga

Contenta;
satisfaz

Palavra co-
mo "andar"

Essa, 
em

espanhol
A 2a vogal

3/cat — esa — rar — sir. 7/tapioca.

 Você sabia que a folha de louro 
ajuda a ter sabedoria se usada como 
marcador de livros? Que cinzas de 
incenso resultam em um poderoso 
sal negro? Que o dente de alho 
absorve o mal?

Várias plantas, flores, folhas podem 
ser utilizadas para proteger sua casa e 
proporcionar harmonia e felicidade na 
sua vida. Elas podem ser usadas para 
simpatias, banhos e rituais. 

 CONFIRA ALGUMAS DICAS:
l Camomila pode ser borrifada em casa para quebrar maldições lançadas (tanto em você quanto na casa).
l A água de flor de laranjeira é ótima para evitar o mal e todas as formas de má sorte.
l O cacto pode ser usado para proteção e banimento (pode ser misturado com outros símbolos de banimento/proteção). 
l Coloque um dente de alho debaixo da cama/cadeira, ele tira e absorve o mal, o mesquinho e o desagradável.
l Queime alecrim fresco ou seco em sua casa para proteção, purificação, habilidades psíquicas e cura.
l Plante alecrim na porta da frente para promover e convidar o amor em sua casa.
l Guarde as cinzas do incenso e use para fazer sal negro.
l Use folhas de louro como marcadores em livros, assim você obtém sabedoria e conhecimento sobre o que lê.
l Amarre uma chave, de preferência daquelas bem antigas, numa fita vermelha e pendure atrás da porta. Isto ajudará 
    você a guardar a entrada da sua casa, garantindo-lhe proteção a cada saída. 

Plantas, folhas e rituais protegem sua casa, 
proporcionando harmonia e felicidade
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni

IN
SP

IR
E-

SE
Se quiser derrubar uma árvore na 

metade do tempo, passe o dobro do 
tempo amolando o machado.

Provérbio Chinês

COMEMORAÇÃO
 A Prematuridade e todas as questões 
que envolvem essa condição, integram 
a rotina da Maternidade e UTI Neona-

tal da NOROSPAR, que é referência para 
todos os municípios da 12ª Regional 
de Saúde. Acompanhar o desenvolvi-
mento dos recém nascidos prematuros 
inclui conviver com a insegurança dos 
pais. Inclui dividir momentos e reco-
nhecer a troca de energia que cada 

mãe e cada pai tem com seus bebês. E 
são momentos geralmente carregados 
de muita emoção, com fases difíceis, 

mas também com muita alegria.

*** 
Foi o que aconteceu na quarta-feira (17), 
Dia Mundial da Prematuridade. Os pais dos 
bebês internados na UTI Neonatal foram 

homenageados. Todos receberam uma pla-
ca de gesso, gravada com o pezinho, cons-
tando o nome do seu bebê. No presente 

haviam outros mimos como, um sabonete 
de glicerina em formato de pezinho, além 
de mensagens especialmente preparadas 

pelas equipes assistenciais para a ocasião. 
De acordo com a coordenadora da UTI 

Neonatal da NOROSPAR, Carla Narvaes, ao 
longo do ano são realizadas diversas ações 
envolvendo os pais dos prematuros, não 
somente em datas comemorativas. “Além 
de toda assistência aos prematuros, reali-
zamos um trabalho de orientação aos pais. 
Também promovemos ações de integração 
e humanização para proporcionar momen-
tos de leveza e ajudar esses pais a supera-
rem esses momentos difíceis”, ressaltou.

VOCÊ SABIA?
As provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, ocorrem nos dois próximos domingos, 21 e 28 de novem-
bro. Acontece uma vez por ano, tem milhões de participantes e serve para conseguir uma bolsa em faculdade 
particular, entrar na universidade pública sem fazer vestibular, obter financiamento estudantil. 

APLAUSOS
A Fecomercio faz homenagens nesta 
sexta-feira, Dia Mundial do Empreen-
dedorismo às mulheres atuantes no 

Estado -, e coube a Câmara da Mulher 
de Umuarama homenagear as mulheres 

umuaramenses através de um grupo 
que terá os holofotes na manhã de 

hoje, no Sesc;. O evento sob o coman-
do de Elisangela Mello ( presidente da 
CMEG) e de Thais Santos (SESC)  reúne 
homenageadas para um Café Especial, 
às 8h30. Integrantes da CMEG e convi-
dados engrossam os aplausos neste dia 

tão significativo.  

ZOOM
DENISE CONSTANTE FREITAS ganha o zoom da coluna, nesta sexta-feira (19). 
Ela é funcionária da Prefeitura Municipal e atual vice-presidente da Câmara da 

Mulher Empreendedora de Umuarama. 

 LUCI LEMES

SEBRAE & CAFÉ DELAS! 
Uma manhã animada, prestigiada e recheada de conhecimentos 
marcou o encerramento do Sebrae Delas -,  que teve Coffee espe-
cial e individual,  Palestra sobre tendências e gestão de mudanças 

por Ricardo Botelho, Rodada de Negócios e dinâmica de cone-
xão com Sirley Batatinha. Também aconteceu a apresentação da 
CACIER e FACIAP do projeto Multiplica-se por Renata Silva 
e Ireni Cardoso, além de um  momento inspiração com Victor 

Augusto - um depoimento de um filho homem que cuida da mãe 
com Alzheimer. Ao final:  sorteio de brindes A frente do evento 

Jane Panaro Queiroz (gestora do Sebrae), Sirley Fátima de Souza 
( consultora credenciada Sebrae) e  Renata Cristiane da Silva 

(consultora Cacier e Faciap) 

As empreendedoras no Café Delas 2021

Sirley Batatinha e Jane Queiroz

FOTOS : ARQUIVO PESSOAL
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