
Iniciada a tramitação legal para
ativação da Estação Rodoviária

PERMISSÃO DE USO DOS BOX FOI VOTADA ONTEM NA CÂMARA

Com previsão para inauguração da nova Estação Rodoviária no dia 10 de dezembro deste ano, pouco a pouco, os trâmites para a 
instalação das empresas que irão realizar transporte de passageiros, bem como a forma como será feita a liberação dos espaços 
para negócios, vão se estabelecendo. Vereadores do município se reuniram em caráter extraordinário, a fim de analisar um 
pedido do prefeito, pela liberação dos boxes e guichês. l 4
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Assoreado
Com o rebaixamento do nível do reservatório, começaram 
os serviços preliminares para a limpeza do Lago Aratimbó, 

atendendo determinação feita pelo prefeito Hermes 
Pimentel, que decidiu amenizar a situação do lago que é um 
dos principais pontos de encontro da cidade e, há anos, sofre 
com o acúmulo de sedimentos que permitiram o avanço da 

vegetação onde antes havia apenas a lâmina d’água. Embora 
não seja um desassoreamento completo, a ação vai melhorar 
o ambiente enquanto se discute uma solução para as galerias 

pluviais que levam areia, lixo e resíduos às nascentes da 
represa, entre outras medidas ambientais. l 8

Parlamentar
irá à Justiça

baixar ICMS da
energia e internet

l 2

Isenção do
IPTU das

academias é
discutido

l 5

Transporte urbano

Empresa será
notificada
por reduzir

horários
l 6

ALEX MIRANDA

Suspeito de
homicídio é
capturado
no Piauí

l 9

Testemunhas de defesa 
do prefeito afastado 
Celso Pozzobom 
foram dispensadas da 
reunião da Comissão 
Processante que estava 
agendada para ontem. 
Esta é a segunda 
vez que a defesa do 
denunciado dispensa 
testemunhas. O prefeito 
afastado pode ser 
ouvido hoje à tarde. 
l 5

Dispensados
ALEX MIRANDA
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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 % OUT NOV ano 12m 
IPCA (IBGE) 1,25 - 8,24 10,67
IGP-M (FGV) 0,64 0,02 16,77 17,89
IGP-DI (FGV) 1,60 - 16,96 20,95

Índice OUT NOV DEZ
IGP-M (FGV) 1,2486 1,2173 1,1789
IGP-DI (FGV) 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

26/10 a 26/11 0,5000 0,3575 0,0000
27/10 a 27/11 0,5000 0,3575 0,0000
28/10 a 28/11 0,5000 0,4412 0,0000
1/11 a 1/12 0,5000 0,4412 0,0000
2/11 a 2/12 0,5000 0,4412 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +3,51% 29,47 
Vale ON +1,25% 69,50 
ItauUnibanco PN -0,66% 22,66 
Bradesco PN -0,73% 20,27 
Locaweb ON +7,13% 14,72 
Usiminas PNA +6,12% 13,70

IBOVESPA: +0,58% 102.814 pontos

Iene 113,62
Libra est. 0,75
Euro 0,89
Peso arg. 100,93

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,3% 5,6090 5,6100 -0,6%

PTAX  (BC) +0,5% 5,6112 5,6118 -0,6%

PARALELO 0,0% 5,4800 5,8900 -0,3%

TURISMO 0,0% 5,4800 5,8700 -0,3%

EURO 0,0% 6,3216 6,3228 -3,0%

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 29/11

Iene R$ 0,0494
Libra est. R$ 7,46
Peso arg. R$ 0,056
R$1: 1219,21guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 29/11 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. NOVEMBRO

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 1.241,50 -11,25 -0,6%
FARELO dez/21 347,70 -8,50 4,5%
MILHO dez/21 581,00 -5,75 2,2%
TRIGO dez/21 807,50 -18,00 4,5%

SOJA 156,60 0,0% -2,5% 156,00
MILHO 78,99 0,9% 0,3% 79,00
TRIGO 88,87 0,1% 0,4% 92,00
BOI GORDO 304,59 0,0% 9,1% 295,00
SUINO 6,62 0,5% 4,6% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 29/11 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 29/11 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 26/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 163,00 -3,0% -4,7%
SOJA Paranaguá 167,00 -0,6% -2,9%
MILHO Cascavel 88,00 2,3% 1,1%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//1122  ffííssiiccaass  1155//1122,,  ddoommééssttiiccooss  66//1122

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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PREVISÃO DO TEMPO

Terça 30/11/2021
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Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio
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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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Timemania

TIME DO ♥
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Super Sete concurso: 175C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2242Lotomania

39.615
56.949
14.270
71.716
36.928

01 14 29 41 42 51 67
PARANA/PR

28 35 45 64 72

JANEIRO

03 05 08 10 12 22 27

concurso: 5717

07 29 38 40 44 52

Sol

CRESCENTE
10/12 - 22h37

CHEIA
19/12 - 01h37

MINGUANTE
27/11 - 09h29

NOVA
04/12- 04h44

Paranaguá
max 28
min 22

max 32
min 20

Cascavel
max 28
min 14

Foz do Iguaçu
max 31
min 16

max 31
min 19

Curitiba
max 28
min 17

FASES 
DA LUA

Quarta 1º/12/2021

Sol
Quinta 2/12/2021

Sol

Lotofácil concurso: 2384

04 06 07 10 28 31 33 38 47 50
55 59 69 70 71 74 85 87 88 94

Brasília - Era para ser uma noite de ale-
gria. A festa “Agromerados” marcaria a 
formatura de cursos como Agronomia, 
Veterinária e outros, da Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio 
Grande do Sul. Mas o que aconteceu foi 
uma tragédia, uma das maiores da his-
tória recente do país.

No dia 27 de janeiro de 2013, a Boate 
Kiss, casa noturna localizada na Rua dos 
Andradas, no centro da cidade de Santa 
Maria, recebeu centenas de jovens para 
a comemoração. No palco, dois shows 
ao vivo. O primeiro, de uma banda de 
rock. Depois, foi a vez dos rapazes da 
banda Gurizada Fandangueira, de serta-
nejo universitário. A casa estava lotada: 
entre 800 e mil pessoas. A boate tinha 
capacidade para 690 pessoas.

Segundo contou na época o guitar-
rista da banda Rodrigo Lemos, o fogo 
começou depois que um sinalizador foi 
aceso. Ele disse que os colegas de banda 
logo tentaram apagar o incêndio, mas 
o extintor não teria funcionado. Um 
dos componentes da banda, o gaiteiro 
Danilo Jaques, morreu no local.

Naquele dia, as faíscas atingiram o 
teto revestido de espuma. Em instantes 
o fogo se espalhou pela pista de dança 
e logo tomou todo o interior da boate. 
De acordo com os bombeiros, a fumaça 
altamente tóxica e de cheiro forte provo-
cou pânico. Aí começou a tragédia.

Ainda sem saberem do que se tra-
tava, seguranças tentaram impedir 
a saída antes do pagamento. Houve 
empurra-empurra. Alguns consegui-
ram deixar o local. Muitos que não 
conseguiram, desmaiaram, intoxica-
dos pela fumaça. Outros procuraram 
os banheiros para escapar ou buscar 
uma entrada de ar e acabaram mor-
rendo. Segundo peritos, o sistema de 
ar condicionado ajudou a espalhar a 
fumaça. Além disso, um curto-circuito 
provocado pelo incêndio causou uma 
explosão. Morreram 240 pessoas.

COMBINAÇÃO TRÁGICA
A perícia policial apontou que uma 

combinação provocou a tragédia: o 
material empregado para isolamento 
acústico (com a espuma irregular), 
associado ao uso de sinalizador em 
ambiente fechado, a saída única, as 
falhas no extintor e a exaustão de ar ina-
dequada. Associado a tudo isso, o indí-
cio de superlotação. O caso comoveu o 
país inteiro e provocou debates sobre a 
segurança de casas noturnas e locais de 
grande aglomeração de pessoas.

Ainda em 2013, o governo do Rio 
Grande do Sul publicou a Lei Kiss, que 
estabelece normas sobre segurança, 
prevenção e proteção contra incêndios 
nas edificações e áreas de risco de incên-
dios no estado. O exemplo foi seguido 

20 mil
ao longo de 

24 anos de história,+
de

pessoas
foram beneficiadas com cerca de 
R$ 2,8 milhões destinados a projetos sociais. 

Réus por incêndio na Boate Kiss 
começam a ser julgados na quarta

por várias outras cidades. Uma audiên-
cia pública no Senado debateu a legis-
lação de prevenção e combate de incên-
dios no Brasil.

JURI POPULAR
Em fevereiro de 2013, foi criada a 

Associação de Familiares de Vítimas e 
Sobreviventes da Tragédia de Santa 
Maria, com mais de 28 mil assinaturas, 
pedindo apoio do Ministério Público 
para a busca de justiça.

Em março daquele ano, foram pre-
sos preventivamente quatro investi-
gados. Os réus são os sócios da Kiss, 
Elissandro Callegaro Spohr e Mauro 
Londero Hoffmann; o vocalista da 
banda Gurizada Fandangueira, que se 
apresentou naquela noite, Marcelo de 
Jesus dos Santos; e o produtor musical 
Luciano Bonilha Leão. 

Eles vão a júri popular neste 1º de 
dezembro, no Foro Central de Porto 
Alegre. 

Sobreviventes relembram o terror
Na rede social, uma das sobreviventes, Suzielle Requia, conta como conseguiu escapar 

da morte. Resgatada com ajuda de um amigo, ela ficou hospitalizada por dois dias, porque 
sentia muita falta de ar: “Eu ouvi um grito de uma menina: ‘abre, abre, a Kiss está pegando 
fogo’. Quando eu olhei para o palco, eu vi um clarão. Eu olhei para o meu amigo e disse: ‘a 
Kiss está realmente pegando fogo’. E nisso ele agarrou a minha mão e me puxou. Mas eu me 
perdi dele, porque a fumaça já tinha tomado conta da Kiss. Eu não enxergava um palmo na 
frente do nariz. Até eu me bati na primeira grade, consegui pular aquela grade e caí para fora 
da boate. Eu desmaiei”.

A terapeuta ocupacional Kelen Ferreira sobreviveu com sequelas graves. Ela perdeu o 
pé direito, teve queimaduras em 20% do corpo e ainda faz tratamento pulmonar: “Eu fiquei 
78 dias internada no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Quinze dias eu fiquei em coma 
induzido, mais nove na UTI, que totalizaram 24, e 54 dias no quarto. Eu revivo o 27 de janeiro 
todos os dias”.

Parlamentar irá à Justiça para baixar
ICMS da energia, telefonia e internet

O deputado estadual 
Soldado Fruet (Pros) anunciou 
que impetrará uma ação no 
Tribunal de Justiça do Paraná 
(TJPR), nos próximos dias, plei-
teando a redução das alíquo-
tas de ICMS de energia elétrica 
e de telecomunicações no 
Paraná dos atuais 29% para 
18%. Segundo ele, o pedido 
está respaldado pela decisão 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) que, na semana pas-
sada, considerou ambos os 
serviços essenciais e decla-
rou inconstitucional o ICMS 
em patamar maior que o das 
operações gerais – que, no 
Paraná, é de 18%.

A decisão do STF se refere 
a uma ação contra o alto ICMS 
da energia elétrica e das tele-
comunicações cobrados no 
estado de Santa Catarina. 
Porém, como o entendimento 
do STF tem repercussão geral 
sobre processos semelhantes 
que tramitam no Judiciário, 
o deputado recorrerá ao TJPR 
para que a medida beneficie 
todos os consumidores para-
naenses. “Se o governo não 
age, eu vou agir. Meu com-
promisso é com o povo do 
Paraná”, afirmou o deputado. 
“Para vocês terem ideia, se a 
conta de luz da sua casa é de 
150 reais, a economia é de mais 
de 15 reais. É como se você 
ganhasse uma conta inteira a 
cada dez contas pagas”, exem-
plificou em vídeo divulgado em 
suas redes sociais. De acordo 

com o parlamentar, “fiscalizar 
o governo é um dos principais 
papéis de um deputado, por 
isso minha luta para melhorar 
a vida dos cidadãos”. 

Como exemplo de ações 
vitoriosas do mandato que 
beneficiam diretamente todos 
os paranaenses, o deputado 
Sodado Fruet destacou a 
declaração cautelar de inido-
neidade das seis concessio-
nárias de pedágio do Anel de 
Integração pelo Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), que 
impediu a renovação dos con-
tratos até a decisão do mérito 
do processo, e também a 
decisão do Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER) 
de reduzir as passagens de 
ônibus metropolitanos e 

intermunicipais com o fim 
dos pedágios, após requeri-
mento à Agência Reguladora 
do Paraná (Agepar).

A Comissão de Educa-
ção da Alep se reuniu 
ontem (29) para analisar 
dois projetos de lei que 
tiveram os pareceres 
favoráveis aprovados. 
O presidente do grupo 
de trabalho, deputado 
Hussein Bakri (PSD), 
aproveitou para anunciar a 
reunião do colegiado com 
o secretário de Estado da 
Educação, Renato Feder, 

para tratar de dois temas: merenda escolar e o novo ensino médio. “Sobre 
as mudanças no ensino médio, vou acatar a sugestão do deputado Professor 
Lemos (PT) de levarmos o assunto ao secretário. Também já adianto que não 
há nenhum movimento no Governo em relação a uma possível terceirização 
da merenda escolar. A reunião deverá esclarecer essa questão”, informou. 

NAS contas de Fruet, se a conta de luz em 
qualquer casa é de R$ 150, a economia é 
de mais de R$ 15. É como se ganhasse uma 
conta inteira a cada dez contas pagas

DIVULGAÇÃO

DÁLIE FELBERG/ALEP



3Terça-feira, 30 de novembro de 2021  POLÍTICA

CSP aprova Central
de Vagas do Sistema
Socioeducativo

A Comissão de Segurança 
P ú b l i ca  d a  A s s e m b l e i a 
Legislativa do Paraná (Alep) 
aprovou, em reunião na 
manhã de ontem (segunda-
-feira, 29), parecer favorável à 
padronização dos procedimen-
tos para solicitação e oferta de 
vagas nas unidades do sistema 
socioeducativo no estado. O 
projeto de lei 427/2021, do 
Poder Executivo, também 
garante atendimento de qua-
lidade e sem superlotação aos 
menores em conflito com a lei.

A proposta institui  a 
Central de Vagas no Sistema 
Socioeducativo, responsável 
pela gestão e coordenação das 
vagas em unidades de interna-
ção, semiliberdade e interna-
ção provisória.  A solicitação de 
vaga encaminhada à Central 
de Vagas será cadastrada, 

Vizinho Solidário
A Comissão de Segurança Pública da Alep provou também um pare-
cer favorável ao projeto de lei 170/2021, do deputado Coronel Lee, 
que cria o programa Vizinho Solidário. Segundo a justificativa do au-
tor, o objetivo é incentivar a criação de uma rede nas comunidades 

para que se estabeleçam intercâmbios de comunicação para que 
vizinhos avisem aos demais sobre suspeitas de crimes. “O grupo 

de vizinhos solidários se reunirá com a finalidade de aproximar-se 
e conhecer um ao outro para resgatar a sensação e segurança por 
meio de posturas preventivas individuais e coletivas, desenvolven-

do o sentimento de pertencimento social daquele grupo”, cita o 
projeto. A iniciativa prevê que toda comunicação seja direcionada 

ao sistema de segurança pública e de socorro.

A Câmara dos Deputados 
aprovou a MP que troca o 
Bolsa Família pelo Auxílio 
Brasil, fixando metas para 
redução da pobreza e 
extrema pobreza e crian-
do incentivos adicionais 
ligados ao esporte, ao 
desempenho no estudo e à 
inserção produtiva. A MP 
será enviada ao Senado. 
Além de aumentar os pisos 
para que a família possa 
ser enquadrada na linha 
de pobreza ou extrema 
pobreza para ter direito ao 

benefício. O texto original remetia a fixação dos valores do benefício a um regulamento. Em vez de considerar 
como de extrema pobreza a renda familiar mensal per capita de até R$ 100, o texto passa para até R$ 105. 
Já a renda da situação de pobreza será de R$ 105,01 a R$ 210 contra os R$ 100,01 a R$ 200 do 
decreto. Com a nova estrutura do programa de transferência de renda, haverá quatro benefícios financeiros. O 
Benefício Primeira Infância (R$ 130 mensais), o Composição Familiar (R$ 65 mensais), também o benefício de 
Superação da Extrema Pobreza e o Compensatório de Transição.

COMISSÃO aprovou parecer favorável à padronização dos procedimentos para solicitação e oferta de vagas nas unidades do sistema 
socioeducativo no estado

DÁLIE FELBERG/ALEP

distribuída por regiões e con-
siderará a disponibilidade da 
vaga; o local do ato infracio-
nal e a proximidade familiar; a 
gravidade do ato infracional; a 
reiteração de ato infracional; e 
a data da solicitação. 

A Central de Vagas é 
atualmente uma divisão do 
Departamento de Atendimento 
Socioeducativo (DEASE) sob 

responsabilidade da Secretaria 
da Justiça, Família e Trabalho 
(SEJUF), e foi instituída em 2002 
por resolução. O objetivo é, 
segundo a justificativa do projeto, 
instituí-la por meio de Lei para 
“uniformizar as legislações corre-
latas e, garantir maior segurança 
jurídica quando da aplicação das 
normas no âmbito socioeduca-
tivo no estado paranaense”.

DIVULGAÇÃO

Com o governador
O deputado 
estadual Delegado 
Fernando Martins 
se reuniu com 
o Governador 
Ratinho Júnior, o 
deputado estadual 
Hussein Bakri e os 
prefeitos Heraldo 
Trento de Guaíra e 
Chico Brasileiro de 
Foz do Iguaçu no 
Palácio Iguaçu, em 
Curitiba, ontem 
segunda-feira 
(29), pela manhã. O grupo tratou sobre obras e projetos do 
Município de Guaíra, Município que o Delegado Fernando 
Martins representa junto ao Governo do Estado. Na ocasião, 
o parlamentar convidou o Governador para a inauguração 
do terminal rodoviário de Umuarama.

Licença ambiental
A Comissão de 
Desenvolvimento Urbano 
da Câmara aprovou um PL 
que permite a municípios 
com população inferior a 
50 mil habitantes no Censo 
2010 adotar processos de 
licenciamento ambiental 
simplificados para o 
cumprimento das exigências 
da Lei de Resíduos Sólidos. 
O licenciamento resume as 
etapas do procedimento a 
uma única fase, com apenas 
um ato autorizativo. “Em um 
país de dimensões como a do 
Brasil, onde a maioria absoluta 
dos municípios constitui-se 
de menor população, é de 
extrema importância para a 
governança pública e para 
a redução da burocracia”, 
concluiu o relator, deputado 
Gustavo Fruet.

Presidenciável
O governador de São Paulo, João Doria, venceu, neste sábado 
(27), as prévias presidenciais do PSDB por 53,99% a 44,66% 
contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. 
O terceiro concorrente, Arthur Virgílio Neto, ex-prefeito de 
Manaus, obteve 1,35%. O anúncio foi feito pelo presidente 
do PSDB, Bruno Araújo (SP). O resultado põe fim à confusão 
que começou há mais de uma semana quando a votação foi 
impedida por uma pane no aplicativo (investiga-se um ataque 
hacker) e o resultado, postergado. Cerca de 36 mil filiados 
puderam votar, no sábado, via online. No total, 44,7 mil se 
cadastraram para votar nas prévias —cerca de 3 mil votaram 
pelo app e o restante, tucanos com mandato, em urnas 
eletrônicas, no último domingo. Esses votos foram guardados 
para serem computados.

Desbloqueio de bens
A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu 
desbloquear os bens do ex-presidente Lula, por maioria de três 
votos a um. Os ministros entenderam que a Justiça Federal de 
Curitiba não poderia ter mantido o bloqueio. O julgamento 
foi iniciado em agosto com o voto do ministro Edson Fachin, 
contrário ao desbloqueio. Na ocasião, Lewandowski pediu mais 
tempo para decidir, suspendendo a análise. Semana passada 
Lewandowski e Gilmar Mendes divergiram de Fachin e votaram 
pelo desbloqueio. Na última sexta (26), Nunes Marques seguiu 
o entendimento pelo desbloqueio.

Força Nacional no PR
O ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Anderson 
Torres, autorizou o emprego 
da Força Nacional de 
Segurança Pública em 
apoio ao estado do Paraná 
e aos órgãos de segurança 
pública, prioritariamente 
nos municípios de Guaíra, 
Icaraíma, Alto Paraíso e 
Foz do Iguaçu. De acordo 
com portaria, a medida 
tem “caráter episódico e 
planejado”, em atividades 
“imprescindíveis à 
preservação da ordem 
pública e da incolumidade 
das pessoas e do 
patrimônio”. O período de 
emprego da Força Nacional 
é de 1º de dezembro de 
2021 a 5 de março de 2022 
e poderá ser prorrogado em 
caso de necessidade.

ASSESSORIA
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Câmara trata sobre
permissões de uso
na Nova Rodoviária

Com previsão para inaugu-
rar a Nova Estação Rodoviária 
no dia 10 de dezembro deste 
ano, pouco a pouco, os trâ-
mites para a instalação das 
empresas que irão realizar 
transporte de passageiros, 
bem como a forma como será 
feita a liberação dos espa-
ços para negócios vão se 
estabelecendo.

Ao final da tarde de ontem, 
vereadores do município se 
reuniram em caráter extraor-
dinário, a fim de analisar um 
pedido do Poder Executivo 
sobre a liberação dos espaços 
(box e guichês).

O texto, de autoria do 
prefeito interino Hermes 
Pimentel, pede pela auto-
rização, por parte do Poder 
Legislativo, da realização da 
Permissão de Uso, a título 
precário, de maneira remu-
nerada e por prazo determi-
nado, dos boxes e guichês 
da Nova Rodoviária em favor 
de empresa de Transportes 
Andorinha S/A, Companhias 
de Transportes Rodoviários, 
Viação Umuarama Ltda, Brasil 
Sul Linhas Rodoviárias Ltda, 
Viação Garcia Ltda, Nordeste 
Transportes Ltda, Expresso 
Maringá Ltda, Expresso Nossa 
Senhora de Fátima Ltda e 
Planalto Transportes Ltda.

Laudo
Segundo o projeto, a Secretaria de Obras, Planeamento Urbano, 

Projetos Técnicos e Habitação deverá elaborar um laudo que 
ateste as condições e características físicas do imóvel, instruído 
com os documentos entendidos pertinentes, datado e assinado 

pelo profissional responsável. Idêntica sistemática deverá ser to-
mada quando do término da permissão. No caso de descumpri-
mento de algumas condições, mediante processo administrativo 
devidamente instaurado para essa finalidade, em que se observe 

sistemática constante do parágrafo antecedente, atendido a 
ampla defesa e o contraditório, incorrerá a permissionária em 

multa no valor de 2 vezes o montante pago mensalmente como 
remuneração para utilização do bem público.

O artigo terceiro do pro-
jeto deixa claro que o texto 
trata ainda das condições e 
da comercialização e venda 
de bilhetes/tickets de passa-
gem para o transporte rodo-
viário. Os compromissos das 
empresas giram em torno da 
utilização do bem exclusiva-
mente para a composição de 
guichê de venda de bilhetes/
tickets de passagem e para o 
desenvolvimento das ativida-
des próprias das companhias. 
Ainda serão responsáveis por 
manter o espaço utilizado 
sempre limpo, respeitar o 
regimento interno da Estação 
Rodoviária, especialmente no 
que se refere à exploração do 
referido box/guichê e a toda 
a estrutura operacional do 
imóvel, permanecer em dia 
com todas as suas obrigações 
junto ao Município, não alugar, 

ceder, alienar ou sublocar, em 
qualquer modalidade, o imó-
vel objeto da permissão sem 
prévia autorização prévia e 
expressa da administração 
municipal. A empresa ainda 
deve permanecer em dia com 
o sistema da seguridade social 
e pagar, até o dia 10 de cada 
mês, o montante de R$ 1.500, 
corrigidos a cada doze meses a 
contar da entrada em vigor da 
lei, segundo o índice do IPCA-E 
ou outro que o vier a substituir, 
a título de remuneração pela 
utilização do bem público.

O descumprimento destas 
obrigações pode gerar multa 
de 10% sobre a parcela não 
cumprida, juros moratórios 
na razão de 1% ao mês e cor-
reção monetária pelo índice 
do IPCA-E, com incidência no 
dia imediatamente seguinte 
ao do vencimento.

LIBERAÇÃO feita pelo Poder Legislativo é essencial para que o município possa dar início ao trâmites para que Nova Rodoviária entre em 
funcionamento

ASSESSORIA/SECOM

Candidato tucano
Após a escolha de João Dória 
neste sábado, 27, como 
candidato tucano ao Palácio do 
Planalto, o deputado Michele 
Caputo (PSDB) será cotado como 
coordenador da campanha de 
Dória no Paraná. Doria falou em 
uma “possível” aliança com o 
ex-ministro Sérgio Moro, que 
se filiou este mês ao Podemos, 
e fez elogios aos senadores 
Simone Tebet (MDB-MS) e 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
presidente do Congresso.

Carnaval 2022
Parte dos balneários do Paraná 
confirmaram a retomada do 
Carnaval em 2022. A nova 
cepa Ômicron tem preocupado 
as autoridades municipais e 
sanitárias, por ser oito vezes 
mais contagiosa que as demais 
variantes descobertas até 
o momento. O receio é que 
com o Carnaval o número de 
casos de coronavírus voltem 
a aumentar. Guaratuba e 
Matinhos já confirmaram a 
programação. Antonina e 
Morretes ainda avaliam. 

Pacheco em Curitiba
O presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco, pré-candidato do PSD 
ao Planalto, se reuniu nesta 
segunda-feira (29), em Curitiba, 
com empresários do G7, grupo 
que representa o setor produtivo, 
logística e serviços do Paraná. “Foi 
a oportunidade de ouvir sobre o 
momento econômico do Brasil, 
projetos de lei que impactam 
o setor produtivo e reformas 
tributária e administrativa”, diz o 
presidente da Fetranspar, Coronel 
Sérgio Malucelli. 

Lupion no PP
O deputado Pedro Lupion, 
presidente do DEM no Paraná, 
deve deixar a legenda e se 
filiar ao PP. Lupion, aliado de 
Bolsonaro, está desconfortável 
com a União Brasil – fusão entre 
DEM e PSL. O partido tende 
a lançar candidato próprio 
à Presidência ou apoiar um 
candidato da terceira via. Além 
disso, a nova legenda deve ser 
comandada no Paraná pelo ex-
deputado Fernando Francischini, 
atual presidente do PSL 
estadual, que acertou a direção 
com o presidente nacional do 
PSL, Luciano Bivar. 

Plano Petrobras
A Petrobras anunciou seu Plano Estratégico para o período de 2022 

a 2026. Para o presidente da empresa, Joaquim Silva e Luna, “em 
síntese o plano prevê investimento com visão de futuro e retorno 

para a sociedade. Uma boa notícia é que a companhia venceu, 
depois de ter chegado a cerca de US$ 160 bilhões em 2014, a 

batalha contra o maior endividamento corporativo da história”.

Montadora no PR
O cenário de carros sustentáveis 
só aumenta no Brasil e agora, 
o mercado brasileiro contará 
com a primeira montadora 
nacional de carros elétricos, 
que terá sua sede em uma 
cidade paranaense, Maringá. 
A instalação da montadora 
nacional de carros elétricos 
deverá chegar na cidade em 
abril de 2022. 

BDRE e o turismo I
O Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo 
Sul (BRDE) vai disponibilizar 
mais de R$ 85,7 milhões para 
operações de financiamento 
às empresas que operam no 
setor turístico nos três estados 
do Sul. A linha BRDE Turismo 
registra uma demanda de 
financiamentos alta. 

BDRE e o turismo II
“Há uma grande procura por 
novos investimentos diante da 
retomada do setor. Quando 
falamos em turismo doméstico, 
a região sul do país tem 
grandes atrativos e o banco 
quer ser parceiro nesta 
retomada, com impulso na 
geração de novos empregos 
e investimentos para fazer a 
economia rodar”, observou 
a diretora de operações do 
BRDE, Leany Lemos.

e-Protocolo
A Receita Estadual do Paraná 
lançou o e-Protocolo para 
pedidos relacionados ao 
IPVA, como isenção para PcD, 
síndrome de Down ou autista e 
de imunidades constitucionais, 
com o objetivo de facilitar cada 
vez mais o sistema de acesso ao 
contribuinte.  Agora os serviços 
poderão ser realizados todos 
pelo novo portal do IPVA.

IPVA
O IPVA destina 50% para o 
município de emplacamento 
do veículo. Sua arrecadação é 
utilizada para custear os gastos 
públicos, como educação, 
saúde, segurança e transporte. 
A cobrança do imposto se inicia 
em janeiro de 2022 e a alíquota 
é de 3,5% ou 1% do valor do 
veículo, podendo ser quitado à 
vista (com bonificação de 3%) ou 
em até cinco parcelas.
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Ex-assessores de
Pozzobom fora
dispensados da CP-I

Os advogados de defesa 
do prefeito afastado Celso 
Pozzobom, solicitaram, pela 
segunda vez, a dispensa de tes-
temunhas de defesa de oitivas 
para as quais foram convoca-
dos. A reunião que deveria ouvir 
cinco pessoas, entre ex-asses-
sores e empresários, prevista 
para ser realizada a partir das 14 
horas, não aconteceu. Os verea-
dores membros da Comissão 
Processante I, apenas delibera-
ram sobre os assuntos futuros.

Há previsão de que o pre-
feito afastado Celso Pozzobom 
compareça hoje, mas existe a 
possibilidade de que os advo-
gados o dispensem, da mesma 
forma que feita com as demais 
testemunhas.

Estavam agendados para 
ontem (segunda-feira, 29) a 
partir das 14h, os depoimentos 
de Letícia D’avila Correa – ex-as-
sessora de Comunicação Social, 
Luiz Genésio Picoloto, ex-chefe 
de gabinete, José Antônio 
Favarão, ex-secretário, Gilmar 

Projeto que isenta IPTU das
academias volta ao plenário

Depois de sofrer pedido 
de vistas em 25 de outubro 
deste ano, pelo próprio autor, 
vereador Edinei do Esporte, o 
projeto de lei que prevê a isen-
ção da cobrança do Imposto 
Predial, Territorial e Urbano 
(IPTU) das academias e esta-
belecimentos que tem a ativi-
dade economia voltada à pra-
tica de esportes, retornou ao 
plenário na sessão ordinária 
realizada ontem.

O texto mostra o intuito de 
apoiar e incentivar a atividade 
econômica e o reequilíbrio 
financeiro das academias de 
ginástica, lutas, musculação, 
dança, esportivas e similares 
de Umuarama e prevê a soli-
citação do benefício por parte 
do interessado até dezembro 
de 2021, junto à Secretaria 
Municipal de Fazenda, para 
que tal benefício possa ser efe-
tivado no ano de 2022.

“Vale ressaltar que os refe-
ridos espaços tiveram suas 

VEREADORES membros da Comissão Processante apenas deliberaram sobre os trabalhos 
depois que defesa do prefeito afastado pediu a dispensa das testemunhas

ASSESSORIA

Carlos Garcia e Marcos Everaldo 
Navarro, ex-secretário.

A convocação das testemu-
nhas que seriam ouvidas ontem, 
foi pedido pela própria defesa 
de Celso Pozzobom, no entanto, 
tanto as cinco testemunhas que 
seriam ouvidas hoje, quanto 
às outras cinco que tinham 
depoimento agendado para 
a última sexta-feira (26), não 
foram ouvidas, por conta de 
requerimento apresentado à 
comissão pelos advogados que 
representam Celso Pozzobom, 
pedindo a dispensa.

De acordo com a procu-
radoria jurídica do Poder 
Legislativo, as análises e o 

resultado do parecer que 
eventualmente será elaborado 
pelos membros da Comissão 
Processante I, serão baseados 
apenas nos documentos que 
foram apresentados na defesa 
prévia do denunciado.

Esta comissão, denomi-
nada CP-I, tem como membros 
os vereadores Clebão dos 
Pneus (presidente), Ronaldo 
Cruz Cardoso (relator) e Pé 
Duro (membro). Estes acata-
ram a solicitação da defesa 
de Pozzobom.

A oitiva com o prefeito afas-
tado está agendada para acon-
tecer às 14h de hoje na Câmara 
Municipal de Umuarama.

atividades interrompidas no 
ano de 2020, por determinação 
dos decretos municipais e esta-
duais, estas intercorrências se 
originaram devido a Pandemia 
do Novo Coronavírus-2019, e 
hoje a realidade é que estes 
locais são obrigados a aten-
der com capacidade reduzida, 
sendo permitido somente a 
utilização de 30% diante da 
sua atual capacidade de aten-
dimento e com horário redu-
zido, isso tem gerado grandes 
perdas e prejuízos no fatura-
mento, na busca de novos 
adeptos (clientes), contrata-
ção de profissionais e estagiá-
rios”, frisa o autor.

A proposta foi apresentada 
no final de outubro deste ano e 
Retirada de pauta após o autor 
pedir vistas por 30 dias. Agora 
retorna para sua primeira fase 
de discussão e votação.

O vereador ressalta que 
a lei, se aprovada, irá bene-
ficiar proprietários destes 

estabelecimentos que estejam 
com suas responsabilidades 
fiscais, contábeis e tributárias 
de acordo com as normas do 
Município. “Para estes espaços 
que são oriundos de aluguel 
em prédios, edifícios, casas 
e outros similares, o benefi-
ciário deve apresentar junto 
à Secretaria Municipal de 
Fazenda, contrato ou algum 
outro instrumento jurídico 
que faça a previsão de que 
é de sua responsabilidade o 
pagamento do IPTU”.

AUTOR do projeto destaca que os esta-
belecimentos tiveram que ficar fechados na 
pandemia e sofreram economicamente

ALEX MIRANDA

O precavido
Nota-se um sujeito precavido 
na vida pública pela recusa de 
generosas ofertas: O governador 
afastado Mauro Carlesse, do 
Tocantins, indicou o vice para seu 
lugar na COP26. Wanderlei Barbosa 
ficou, e mandou representante. 
Não assumiria na volta.

Segredo da dupla
Valdemar Costa Neto (PL) e Ciro 
Nogueira (Progressistas), a dupla 
do momento, trabalha em sigilo 
num consórcio para emplacar o 
vice na chapa de Jair Bolsonaro.

PT sem nome 
Lula da Silva aposta muito no 
eleitorado do terceiro maior 
colégio do País. E os petistas 
do Estado do Rio de Janeiro 
sabem disso. O advogado Felipe 
Santa Cruz, que capitaneou a 
OAB com viés de oposição a 
Bolsonaro, tentou sem sucesso 
articular no PT seu nome para 
o governo. Sairá candidato a 
deputado federal. 

Dois palanques
Lula tem conversado com 
Benedita da Silva. Quer Marcelo 
Freixo (PSB) e Rodrigo Neves 
(PDT) como seus candidatos ao 
Palácio Guanabara, por mais que 
isso sacrifique o PT na cabeça de 
chapa, mas que garantam uma 
boa coalizão que lhe deixe um 
bom saldo nas urnas ao Planalto.

Em sigilo
O Ministério de Minas e Energia 
evita a publicidade sobre os 
processos administrativos da 
privatização da Eletrobras. Nem 
a Lei de Acesso à Informação 
é suficiente. A pasta responde 
que um deles, sobre valor 
adicionado pelos novos 
contratos de concessão das 
Hidrelétricas, “está em fase 
de instrução e, portanto, é 
considerado ato preparatório”. 

Sem respostas
Parlamentares e sindicalistas 
também pediram acesso, em 

PF boia à deriva 
A Marinha e a Polícia Federal continuam a boiar à deriva sobre 

o óleo derramado criminosamente no mar do Nordeste, há 
dois anos. Três navios são investigados: Tanque Bouboulina, VL 

Nichioh e City of Tokyo. Cobrados por ofício pelas autoridades do 
Brasil, os Governos das Ilhas Marshall e da Libéria, que abrigam 
as companhias de navegação, blindam os empresários e sequer 

responderam ligações ou o questionamento. E o do Brasil se afoga 
no desdém. Na cara de pau, duas navegadoras trocaram os nomes 

das embarcações: Um deles era NT Godam, depois Amore Mio, 
antes de ser City of Tokyo. Ao infrator, se descoberto, o Governo do 

Brasil prevê uma multa de US$ 50 milhões.

vão. Inconsistências nos dados 
do MME sobre a privatização 
levaram o TCU a uma série de 
recomendações.

Secreto...
Autora da ação que culminou 
na suspensão do chamado 
“orçamento secreto” pelo STF, a 
oposição também tascou parte 
dos recursos das emendas de 
relator (classificadas como 
RP9), executadas desde 
2020. Conforme dados da 
Comissão Mista de Orçamento 
do Congresso, o dinheiro 
secreto abasteceu 659 das 816 
prefeituras que pertencem a 
partidos de oposição (PDT, PSB, 
PT, PCdoB, PSOL e REDE). 

... foi geral
O levantamento do colegiado 
também expõe que os cofres 
de todos os governos estaduais 
foram irrigados pelas emendas 
de relator-geral em 2020 e em 
2021. Prefeituras do PP (634) 
e PL (316), partidos da base de 
Bolsonaro, estão no topo do 
ranking das emendas secretas 
(sem carimbo).

Aluguéi$
O reaquecimento do mercado 
imobiliário impulsionou um 
segmento milionário ligado a 
aluguéis.  O de seguro locatício, 
que dispensa caução e fiador. 
Foram negociados somente 
este ano R$ 746 milhões. Um 
crescimento de 19,3% em 
relação ao mesmo período de 
2020, segundo a Federação 
Nacional de Seguros Gerais.

Seguro cibernético
Dados da Confederação Nacional 
das Seguradoras revela o avanço 
num setor pouco explorado 
na praça. Apenas 10 empresas 
oferecem cobertura para riscos 
cibernéticos no País. Até agosto, 
o volume de prêmio foi de R$ 
63,5 milhões – crescimento de 
161,3% em relação aos oito 
primeiros meses de 2020, que 
fechou o ano com 
R$ 41,3 milhões.



6 LOCAL   Terça-feira, 30 de novembro de 2021

Empresa do transporte urbano será
notificada pela redução de horários

A Secretaria Municipal de 
Defesa Social deve notificar a 
concessionária do transporte 
coletivo urbano de passa-
geiros de Umuarama para se 
explicar sobre a suspensão de 
horários sem prévia comunica-
ção e anuência do município. 
Além disso, solicitará o retorno 
imediato do funcionamento de 
todas as linhas. O descumpri-
mento poderá resultar na apli-
cação de sanções previstas no 
contrato de concessão.

Conforme o contrato, a 
empresa teria de avisar sobre a 
suspensão das linhas (mesmo 
que de forma temporária) 
com 10 dias de antecedên-
cia, para análise do gestor/
fiscal do contrato de conces-
são – no caso a Secretaria de 
Defesa Social, em nome da 
administração municipal.

De acordo com a Secretaria 
de Comunicação, a Secretaria 
de Defesa Social soube das sus-
pensões através da imprensa 
e pelas redes sociais, pois não 
houve nenhuma comunicação 
oficial. Por isso foi decidido 
pela notificação a fim de que 

Escolas municipais e CMEIs elegem seus novos diretores
A Secretaria Municipal de 

Educação realizou ontem 
(segunda-feira, 29), eleição para 
escolha de diretores de todas as 
escolas e de alguns dos centros 
de educação infantil da rede 
municipal de ensino. A votação 
foi aberta às 8h e se estendeu 
até as 17h – com exceção na 
Escola Souza Naves, onde se 
estenderia até 18h30 para vota-
ção do pessoal da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). A con-
tagem dos votos foi planejada 
para o final da sessão e o resul-
tado será homologado nesta ter-
ça-feira, 30.

“Temos hoje 29 unidades 
educacionais passando pelo 
processo eleitoral. Há unida-
des em que houve candidatura 
única e em algumas, dois can-
didatos disputam as eleições. 
O mandato é para 2022/2023”, 
explicou a coordenadora da 
secretaria, Elisângela Reis.

As diretoras e diretores elei-
tos podem ser reconduzidos 
por até três vezes no cargo (seis 
anos). A maioria foi trocada na 
eleição anterior, portanto estão 

no primeiro mandato e boa 
parte deve continuar. “Na maio-
ria das escolas tivemos candida-
tura de consenso, um indicativo 
de que a atual equipe realiza um 
bom trabalho”, avaliou a secre-
tária de Educação, Mauriza de 
Lima Menegasso.

“A SME está feliz com o pro-
cesso democrático e deseja a 
todos os eleitos um bom man-
dato, sempre com o olhar no 
estudante, garantindo seu 
bem-estar na unidade educa-
cional e promovendo o ensino 
e aprendizagem de forma efe-
tiva. Ressaltamos que uma 
boa relação entre gestores e a 
secretaria é fundamental nesse 
processo”, completou.

A coordenadora Elisângela 
Reis destacou ainda a impor-
tância do exercício da democra-
cia nos espaços escolares, uma 
das metas do Plano Municipal 
de Educação que visa sempre 
a melhoria da qualidade. Na 
eleição votam professores e 
demais funcionários dos estabe-
lecimentos de ensino, membros 
da associação de pais, mestres e 

funcionários das escolas (APMF) 
e o conselho escolar.

Se forem vencedores, dire-
tores que buscam a reeleição já 
permanecerão nos cargos para 
os novos gestores a nomeação 
será realizada em janeiro de 
2022, pela Secretaria Municipal 
de Educação. Não haverá elei-
ção apenas nos CMEI até 50 
crianças, que contam uni-
camente com coordenação 
pedagógica. O processo foi 
feito seguindo os ritos legais, 
com cédula padronizada, voto 
secreto e ambiente isolado 
para o sufrágio. Os votantes 
confirmaram a identificação 
e assinaram lista de presença.

as linhas retornem o quanto 
antes ao funcionamento nor-
mal para atender melhor às 
necessidades dos usuários.

A Secretaria Municipal 
da Fazenda, por outro lado, 
informou que já foi assinado 
o aditivo financeiro para que, 
de acordo com o que está 
especificado na lei ordiná-
ria 4.488, de 27 de agosto de 
2021 (que autoriza o Executivo 
a conceder subsídio tarifário 
à concessionária do serviço 
de transporte público cole-
tivo urbano de passageiros no 
município), o repasse seja pago 
de acordo com a apuração do 
movimento dos ônibus no mês 
de novembro.

“A previsão de repasse 
do primeiro subsídio é 5 de 
dezembro, conforme con-
versações entre a Fazenda, 
a Procuradoria-Geral do 
município, a Defesa Social 
e a empresa concessioná-
ria”, acrescentou a secretária 
da Fazenda, Gislaine Alves 
Vieira. A secretaria de Defesa 
Social reforça que o subsí-
dio será pago com base nas 

informações apresentadas em 
planilha pela concessionária, 
com o número de passageiros 
transportados durante o mês 
de novembro (fechado) até o 
limite de R$ 70 mil.

A demora para o início do 

pagamento ocorreu em vir-
tude de trâmites burocráticos 
– foi necessário fazer um termo 
aditivo ao contrato para via-
bilizar o repasse dos recursos, 
que envolveu a criação de lei 
específica, análise e adoção de 

medidas recomendadas pela 
Procuradoria-Geral da Prefeitura, 
até a liberação do pagamento. A 
data e a forma do pagamento 
foram comunicadas ainda na 
última semana aos representan-
tes da concessionária.

A votação foi aberta às 8h e seguiu até as 17h, com exceção na Escola Souza Naves, onde se 
estendeu até às 18h30 para votação do pessoal da EJA

ASSESSORIA/SECOM

ALEX MIRANDA

INFORMAÇÃO vinda através da imprensa e pelas redes sociais levou secretário de defesa a notificar a Viação Umuarama
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VOCÊ PERGUNTA, 
O GOVERNO DO ESTADO RESPONDE.

Não, nenhuma taxa será cobrada para os usuários 
que passarem nas praças de pedágio no estado 
do Paraná. A partir da nova concessão, as tarifas 
serão muito mais baixas que as atuais.

PRECISO PAGAR 
ALGUMA TAXA PARA 
USAR A RODOVIA?

COMO VAI FICAR 
O ATENDIMENTO 
AO USUÁRIO?

E A MANUTENÇÃO 
DAS RODOVIAS 
VAI ACONTECER?

EM CASO DE ACIDENTE 
OU EMERGÊNCIA 
MÉDICA, PARA 
QUEM DEVO LIGAR?

Interrupções na pista: 190 - Polícia Militar. 
Acidentes com vítimas: 
193 - Corpo de Bombeiros e SIATE.
Problemas na pista em rodovias federais:
191 - Polícia Rodoviária Federal. 
Problemas na pista em rodovias estaduais:
198 - Polícia Rodoviária Estadual.

Sim, as estradas vão continuar recebendo 
a manutenção necessária, com a ajuda do 
Departamento de Estradas de Rodagem do 
Paraná, nas rodovias estaduais; e do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes, nas federais.

Ao transitar pelas praças de pedágio, os 
veículosnão vão mais passar pelas cancelas das 
pistas centrais e sim pelas suas laterais. As pistas 
centrais, onde fi cam as cabines, terão o tráfego 
bloqueado em ambos os 
sentidos.

Serviços como guincho e atendimento 
médico vão ser disponibilizados pelo 
Governo do Estado. 

E COMO FICA O 
FLUXO DO TRÁFEGO 
DE VEÍCULOS NAS 
PRAÇAS DE PEDÁGIO?

Chegou o momento aguardado há 24 anos. 
Resultado de um governo mais próximo, que acompanha 
o ritmo dos paranaenses: ágil, inovador e dinâmico.

PARANÁ, TERRA DE GENTE QUE TRABALHA.
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Limpeza do Lago Aratimbó tem início
com rebaixamento do nível da represa

Com o rebaixamento do 
nível do reservatório, iniciado 
na manhã de ontem (segun-
da-feira, 29), começaram os 
serviços preliminares para a 
limpeza do Lago Aratimbó, 
atendendo determinação 
feita na última semana pelo 
prefeito em exercício, Hermes 
Pimentel. Cerca de três meses 
à frente do Executivo, o pre-
feito interino quer ao menos 
amenizar a situação do lago 
– um dos principais pontos 
de encontro da cidade –, que 
há anos vem sofrendo com o 
acúmulo de sedimentos que 
permitiram o avanço da vege-
tação onde antes havia apenas 
a lâmina d’água.

Embora não seja um desas-
soreamento completo, a ação 
vai melhorar o ambiente 
enquanto se discute uma solu-
ção para as galerias pluviais 
que levam areia, lixo e resíduos 
às nascentes da represa, entre 
outras medidas ambientais. A 
situação gera justo desconten-
tamento da população e fre-
quentadores. “Este é um dos 
nossos cartões-postais, um 
ponto de encontro e contem-
plação que, em vez de encan-
tar os visitantes, gera críticas 
e reclamações”, lamentou o 
prefeito, em visita ao lago na 

Resíduos
O material removido será encaminhado ao aterro sanitário municipal 

para cobertura das células de deposição de volumosos, explicou o 
secretário municipal de Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos 
e Habitação, Isamu Oshima. Caso não ocorram chuvas fortes, o serviço 

deve ser executado em 30 dias, começando pela parte de baixo da 
passarela de madeira e avançando para a cabeceira da represa.

A intenção do prefeito Hermes Pimentel é ter o Lago Aratimbó re-
cuperado para as festas de natal e ano novo, já que o local é um dos 
preferidos para reuniões familiares e encontro de amigos em Umu-
arama. Além da beleza natural, o lago conta com grande área verde, 
quiosques, quadra de areia, parque infantil e pistas para caminhada 

e passeio com animais de estimação.

Boletim Covid informa três novos casos e nenhuma morte
O Boletim Covid divul-

gado ontem (segunda-feira, 
29), com informações acu-
muladas do final de semana, 
anuncia três novos casos 
da doença na cidade, sendo 
dois homens e uma criança. 
O total de casos ativos caiu 
de 41 para 13 e o número de 
suspeitos caiu de 255 para 
159. Desde o início da pan-
demia, em março de 2020, 
houve o registro oficial de 
19.443 casos positivos e, 
deste total, 19.107 pessoas 
se recuperaram.

Nenhuma morte foi formal-
mente confirmada e o total de 
óbitos está em 323. A Secretaria 
Municipal de Saúde esclarece 
que as mortes por covid só 
são divulgadas quando há o 
registro oficial, realizado por 
meio da Declaração de Óbito 
(D. O.), documento-base do 
Sistema de Informações sobre 

semana passada.
Com a redução no nível da 

represa, para o acesso da esca-
vadeira hidráulica, fica mais 
evidente a situação degra-
dante. Os bancos de areia 
ficaram tão grandes é possível 
caminhar onde antes havia 
apenas água e a vegetação 
cresce com facilidade, redu-
zindo a superfície a quase a 
metade das dimensões origi-
nais. Diariamente são vistas 
pessoas e até famílias pes-
cando no local, embora o con-
sumo de peixes do lago não 
seja recomendado.

Apesar da situação, o sis-
tema atrai várias espécies de 
aves aquáticas que se alimen-
tam dos peixes existentes – 
nesta segunda foram vistos 
muitos cascudos emergindo 
em busca de oxigênio, mas a 
quantidade maior é de tilá-
pia. A variedade da fauna 
deve aumentar.

“Assim que a represa esti-
ver recuperada e o nível voltar 
ao normal, planejamos inserir 
peixes nativos da nossa região, 
como lambaris, para promover 
um ecossistema mais equi-
librado e condizente com a 
nossa fauna aquática”, disse 
o diretor de Meio Ambiente do 
município, Rubens Sampaio.

Mortalidade do Ministério da 
Saúde (SIM/MS).

De acordo com Franzimar 
Morais,  coordenador de 
Vigilância em Saúde, a D. O. 
é composta de três vias auto-
copiativas, pré-numeradas 
sequencialmente, fornecida 
pelo MS e distribuída pelas 
secretarias de saúde conforme 
fluxo padronizado para todo o 
país. “Só podemos anunciar 
um óbito por covid quando 
houve o registro da D. O. no 
sistema. Quando a pessoa 
falece em outro município, 
por exemplo, pode demorar 
vários dias para o registro ofi-
cial aparecer”, relata.

No Hospital Uopeccan, 
onde o SUS (Sistema Único 
de Saúde) disponibiliza alas 
exclusivas para o tratamento 
da covid-19 na cidade, exis-
tem hoje duas pessoas de 
Umuarama internadas na UTI e 

mais três em enfermarias. Com 
os números apresentados, o 

Embora alterem o cenário, 
as obras não devem atrapalhar 
a visitação. O lago continuará 
aberto ao público, desde que 
tomados os devidos cuidados 
com o trânsito de caminhões 
e máquinas pesadas. Para a 
remoção dos sedimentos e 
limpeza da vegetação serão 
necessárias cerca de 1 mil 
horas/máquina e 3 mil viagens 
de caminhão basculante.

COM a redução no nível da represa, para o acesso da escavadeira hidráulica, fica mais evidente a situação degradante

ASSESSORIA/SECOM

município segue com a marca 
de ‘bandeira verde’, quando o 

risco de contaminação é con-
siderado baixo.

SECRETARIA de Saúde acredita que aumento no ritmo da vacinação esteja levado à queda no número de mortes

A
S

S
E

S
S

O
R

IA
/S

E
C

O
M



9Terça-feira, 30 de novembro de 2021  LOCAL

PC de Umuarama prende no Piauí
suspeito de homicídio em Perobal

A Polícia Civil de Umuarama, 
em trabalho conjunto com a 
Polícia Civil do Piauí, município 
de Oeiras, cumpriu ontem (segun-
da-feira, 29), um mandado de 
prisão temporária em desfavor 
de um homem identificado ape-
nas pelas iniciais D.D.S.D., de 39 
anos, suspeito de ter causado 
a morte da sua companheira, 
Maria Mônica Cajueiro.

A morte ocorreu no dia 13 de 
setembro de 2021, em Perobal 
e, inicialmente, o caso foi apre-
sentado à Polícia Civil como um 
possível suicídio. Contudo, evi-
dências encontradas no local 
da morte, pelos investigadores 
de Umuarama, revelaram que o 
caso poderia ser criminoso. As 
marcas deixadas no pescoço da 
vítima indicavam que ela pode-
ria ter sofrido uma agressão 

Videoconferência
O homem suspeito foi interrogado pelo sistema de videoconfe-
rência e negou a prática do crime, afirmando que Maria Mônica 

praticou suicídio. Disse que Mônica ameaçava matar sua filha e sua 
ex-esposa caso ele não assumisse o relacionamento com ela. Môni-
ca teria chegado a jogar o seu veículo contra o veículo do acusado 
enquanto ele estava com a filha no interior do carro. Esses fatos 

ocorreram no município de Perobal, no dia 21 de dezembro do ano 
passado e foram registrados em boletim de ocorrência.

O homem preso também reafirmou a todo instante que não prati-
cou o crime e, inclusive, tentou reanimar Maria Mônica, pois ele já 
havia trabalhado no SAMU por oito anos e tinha conhecimento de 

algumas técnicas de ressuscitação.

Fuga por medo
Durante o depoimento, o suspeito de ter matado Maria Mônica 

disse ainda que fugiu do município de Perobal porque foi ameaçado 
pela família da vítima. Revelou ainda que os familiares da mulher 
chegaram a invadir sua casa e reviraram seus pertences a procura 
de marcas nas roupas oriundas de uma possível briga com Maria 
Mônica instante antes da morte. Eles ainda teriam afirmado que 
iram matá-lo na rua ou, caso fosse preso, pediriam a uma facção 

criminosa que o matassem dentro da cadeia.

Laudos complementares apontam indícios de suicídio
A Polícia Civil esclarece que 

os primeiros laudos periciais 
elaborados pelo IML e pela 
Criminalística apontam que 
o estado em que a vítima foi 
encontrada no local de morte é 
compatível com a cena de sui-
cídio. Diante disso, o delegado 

Assaltantes que aterrorizaram Umuarama são presos pela PC
A Polícia Civil de Umuarama 

cumpriu na última sexta-feira 
(26) dois mandados de prisão 
preventiva em desfavor de sus-
peitos de praticar roubos na 
cidade de Umuarama. Os deti-
dos foram identificados pelas 
iniciais R.S.I (36) e H.L.D.J (44).

Eles são suspeitos dos rou-
bos praticados nos dias 05, 
24 e 27 de junho. Em todos os 
casos foi utilizado um veículo 
GM Corsa, cor prata, de pro-
priedade do suspeito R.S.I.

Na primeira ação eles 
assaltaram duas mulheres 
que andavam em via pública. 
O crime ocorreu na Av. Celso 
Garcia Cid, em Umuarama. 
Na ocasião eles subtraíram a 
bolsa de uma das vítimas, con-
tendo aparelho celular e docu-
mentos pessoais.

N o  s e g u n d o  c a s o  o 
assalto foi praticado em 
uma barbearia, localizada 
no Bairro Parque Daniele, 

diferente daquela que a cena 
do crime aparentava.

Diante disso, as investi-
gações foram conduzidas 
levando em conta a possibi-
lidade. Foram ouvidos fami-
liares e pessoas próximas da 
vítima e do suspeito.

Os depoimentos revelaram 
que homem e a vítima possuíam 
um relacionamento conturbado. 
Também foi apurado que o casal 
mantinha um relacionamento 
extraconjugal há seis anos e 
apenas recentemente o suspeito 
assumiu o seu relacionamento 
com Maria Mônica, deixando a 
ex-esposa e filhos. Apurou-se 
que haviam inúmeros conflitos 
entre a vítima e a família dele.

OUVINTE DA CONFISSÃO
Uma das testemunhas 

ouvidas na delegacia narrou que 
o suspeito confirmou a prática 
do crime em uma conversa logo 
após a morte da vítima.

De posse desses indícios, 
a Polícia Civil de Umuarama 
representou pela prisão tempo-
rária do suspeito, o que foi defe-
rido pela Justiça. O mandado de 
prisão foi expedido no dia 27 de 
outubro e, desde então a Polícia 
Civil do Paraná e a Polícia Civil 
do Piauí realizam investigações 
para localização do suspeito.

Nesse período, algumas resi-
dências foram diligenciadas na 
cidade piauiense de Oeiras, 
mas o suspeito não foi encon-
trado. Ontem, ele se apresen-
tou na delegacia daquela cidade 
para apresentar sua versão, 
momento em que foi dado cum-
primento à ordem de prisão.

de polícia que conduz o caso 
requisitou um laudo pericial 
complementar, o qual já foi 
concluído e também aponta 
que as lesões encontradas 
na vítima são compatíveis 
com suicídio. O laudo com-
plementar foi assinado em 

conjunto por dois peritos, dos 
Institutos Médico Legal e de 
Criminalística.

Conforme a Polícia Civil, a 
prisão cautelar do suspeito foi 
requerida em razão da sua fuga 
de Perobal, já que essa con-
duta prejudicou o andamento 

das investigações e o com-
pleto esclarecimento dos fatos. 
Esclarece ainda que na fase 
investigativa não há formação 
de culpa do suspeito, em espe-
cial porque os laudos periciais 
apontam compatibilidade com 
a cena de suicídio.

O suspeito segue preso 
à disposição da Justiça no 
Estado do Piauí pelo prazo 
de 30 dias, podendo sua pri-
são ser renovada ou conver-
tida em preventiva caso seja 
necessário para a continui-
dade das investigações.

em Umuarama. Aqui os indi-
víduos ingressaram armados 
no estabelecimento comer-
cial e deram voz de assalto, 
subtraindo os aparelhos celu-
lares e valores em espécie de 
quem estava no local.

O terceiro roubo também 
foi contra uma mulher que 
caminhava pela Travessa 
Sumaré, Zona VII, município 
de Umuarama. Da mesma 
forma que no primeiro caso, 
os elementos abordaram a 
vítima com o veículo Corsa, cor 
prata, e anunciaram o assalto, 
subtraindo sua bolsa, celular e 
documentos pessoais.

Todos os crimes foram pra-
ticados mediante o emprego 
de arma de fogo e no período 
noturno. Durante as investi-
gações o Grupo de Diligências 
Especiais (GDE) de Umuarama 
apurou a identidade de alguns 
suspeitos, então as vítimas 
foram chamadas até a delegacia 

e reconheceram os homens 
apontados pelas investigações, 
além do veículo utilizado.

PEDIDO DE PRISÃO
Diante disso, a Polícia Civil 

representou pela expedição 
dos mandados de prisão pre-
ventiva, que foi concedido pela 
Justiça e, em seguida, cum-
prido pelo GDE. O suspeito 

H.L.D.J já se encontrava preso 
desde o dia 03 de agosto, pois 
foi autuado em flagrante por 
tráfico de drogas.

Os detidos responderão 
pelo crime de roubo com 
pena majorada pelo emprego 
de arma de fogo e concurso de 
pessoas. Eles seguem à dis-
posição da Justiça na cadeia 
pública de Umuarama.

DIVULGAÇÃO

PMs do BPFron apreenderam perto do Parque Bomfim em Umuarama, no 
domingo (28) um caminhão carregado pneus, HD’s, copos térmicos, celula-
res, bebidas alcoólicas diversas, cigarros e relógios, entre outros. A carga foi 
avaliada em R$ 330 mil e entregue à Receita Federal. 

Homicídio elucidado
A Polícia Civil de Cruzeiro 
do Oeste elucidou os crimes 
de homicídio consumado e 
homicídio tentado praticados 
no dia 27 deste mês em 
Mariluz. As investigações 
revelaram que o autor do 
crime, qualificado como 
J.C.M.B., se envolveu em uma 
briga contra as vítimas, dois 
irmãos gêmeos, momento em 
que o autor efetuou disparos 
de arma de fogo contra eles, 
causando a morte de um e 
graves lesões no outro. Após a 
Polícia Civil diligenciar acerca 
do fato, na manhã de ontem 
(29), durante o interrogatório 
o autor confessou a prática. 
Posteriormente os policiais 
representaram pela prisão 
preventiva, que foi acolhida 
pelo Poder Judiciário.
Na tarde de ontem (29) a 
ordem foi cumprida e o acusado 
preso, permanecendo agora 
recolhido na Cadeia Pública à 
disposição da justiça.
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CRUZE LT TURBO 18/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
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
JETTA TRENDLINE 15/16 CINZA COMPLETO, AUT R$ 72.900,00
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 1.0 LT 17/18 CINZA COMPLETO R$ 49.900,00
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 PREMIER TURBO 19/20 LARANJA COMPLETO, AUT, COURO R$ 94.900,00
ONIX PLUS PREMIER TURBO 19/20 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 95.900,00
PRISMA 1.4 LTZ 19/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 74.900,00
RANGER XLS CABINE SIMPLES 13/14 BRANCO COMPLETO R$ 79.900,00
S10 2.5 LT 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 146.900,00
S10 HIGH COUNTRY 18/19 BRANCO COMPLEOT, AUT, COURO R$ 225.900,00
S10 HIGH COUNTRY 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 264.900,00
SPIN 1.8 LT 15/16 PRATA COMPLETO R$ 49.900,00
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 1.4 PREMIER TURBO 18/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 99.900,00
TRACKER 1.0 LTZ TURBO 20/21 CINZA COMPLETO, AUT R$ 119.900,00
TRACKER 1.2 PREMIER TURBO 20/21 AZUL COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 139.900,00
TRACKER 1.2 PREMIER TURBO 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 139.900,00
TUCSON GLS 12/13 BRANCO COMPLETO. AUT, COURO R$ 59.900,00
UP CONNECT TSI 21/21 PRETO COMPLETO R$ 73.900.00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

DOGIVAL CORRÊA E OUTRO, torna público que irá requerer ao IAT 
(Instituto Água e Terra), a Licença Prévia - LP para a IMPLANTAÇÃO 
de uma garagem para barcos, lavador, conveniência com P.A. de 
combustível, no Lote Urbano nº 1/2/3/4/5 da unif. dos lotes 1,2,3,4,5 
da quadra 17-A, Cidade de Porto Cobrimco, Icaraíma-Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA DE AMPLIAÇÃO

AUTO POSTO FRONTEIRA PR LTDA, CNPJ: 35.992.975/0001-28, torna 
público que irá recebeu ao IAT, a Licença Prévia de Ampliação – LPA, n°. 
246179, com validade em 08/07/2022, para COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 
instalada AVENIDA GENERCY DELFINO COELHO, 345 – Centro – CEP.; 
87.530-000, NO MUNICIPIO DE ICARAÍMA – PARANÁ.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA INSTALAÇÀO DE AMPLIAÇÃO

AUTO POSTO FRONTEIRA PR LTDA, CNPJ: 35.992.975/0001-28, torna 
público que irá requerer ao IAT, a Licença Instalação de Ampliação 
– LIA, para COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS instalada AVENIDA GENERCY 
DELFINO COELHO, 345 – Centro – CEP.; 87.530-000, NO MUNICIPIO DE 
ICARAÍMA – PARANÁ.

      EXTRAVIO DE ALVARÁ
GILDO LORENÇO SANTANA 
– ME, inscrita sob nº CNPJ 
08.351.227/0001-93, estabe-
lecido na Avenida Brasil, 794, 
CEP 87.521-000, cidade de 
Santa Eliza Estado do Paraná, 
comunica para os devidos 
fins o extravio de seu alvará, 
nº26.523/2006.  Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.   

Afsu feminino segue na 
Série Prata do Paranaense

O  U m u a ra m a  F u t s a l 
feminino não conseguiu o 
acesso para a Série Ouro do 
Paranaense 2022. O time 
foi derrotado em casa, no 

AFCA é vice no Paranaense e 
garante acesso a série prata

Enquanto o time femi-
nino profissional de futsal de 
Umuarama se manteve na 
série prata após a derrota em 
casa no segundo jogo para o 
Laranjeiras do Sul, a equipe 
AFCA Futsal de Umuarama 
ficou em segundo lugar no 
Campeonato Paranaense de 
Futsal Série Bronze e conse-
guiu subir para a Chave Prata. 
A partida aconteceu no último 
sábado (27). Mesmo com a 
derrota, os umuaramenses 
garantiram o acesso.

O jogo decisivo aconteceu 
no Ginásio Amário Vieira da 
Costa, onde a AFCA recebeu a 
equipe da AFJA Jardim Alegre 
Futsal. O time de Umuarama 
venceu a partida no tempo nor-
mal pelo placar de 2 a 1, com 
gols de Fernandinho e Bsurdo.

Com isso, o confronto foi 
para prorrogação. Os jogadores 

Ginásio de Esportes Amário 
Vieira da Costa, no domingo 
(28), e terminou a competi-
ção em 4º lugar. Apenas os 
três primeiros subiam.

Esta foi a primeira participa-
ção do time feminino em compe-
tições oficiais e, embora as atletas 
tenham que dividir o período de 
treinos com trabalhos integrais, 
foram bem e chegaram à semifi-
nal da competição.

O Laranjeiras ganhou o pri-
meiro jogo em casa por 6 a 1 
e o segundo, venceu aqu na 
cidade por um placar de ter-
minou em 3 a 0.

“Vamos seguir firmes. 
Ano que vem tem mais. 
Agradecemos a todos os tor-
cedores pelo apoio”, postou o 
time nas redes sociais.

MENINAS de Umuarama lutaram até a semifinal na primeira participação do time no 
campeonato e ficaram a uma vitória para subir para a Chave Ouro
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da Capital da Amizade tinham 
vantagem do empate para 
garantir o título. Porém, o 
Jardim Alegre venceu a pror-
rogação pelo placar de 1 a 0 e 
garantiu o título de Campeão 
Paranaense da Série Bronze.

A AFCA Futsal Umuarama 
já havia assegurado o acesso 
a Série Prata em 2022 e já 
começa a planejar a próxima 
temporada.

O time recebeu o troféu das mãos do prefeito interino de Umuarama Hermes Pimentel
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Palavras cruzadas

A Lua segue firme em seu paraíso astral, mas sina-
liza alguns perrengues no final da tarde, principal-
mente se já tem compromisso ou namora firme. 
Como não adianta se preocupar com antecedência, 
o jeito é se dedicar mais ao trabalho e agarrar qual-
quer oportunidade de evoluir, Gêmeos.

Você vai dar um show em tudo que envolva comu-
nicação, inclusive nas mídias sociais, mas saiba 
que o trabalho pede uma atenção extra no final da 
tarde, tá? Falar demais, esquecer documentos, 
arquivos ou até detalhes importantes podem trazer 
prejuízo no serviço, por isso, foque no momento 
e não se distraia. 

O mês está acabando e as estrelas avisam que será 
preciso atenção redobrada com dinheiro. Foque no 
que é importante e controle melhor os gastos, por 
mais que queira comprar tudo o que vê pela frente. 
Talvez não role a sorte grande na mega, mas o tra-
balho conta com vibes favoráveis e, aos poucos, 
pode trazer o retorno que deseja.

No trabalho, é hora de botar as mãos na massa e 
mostrar que dá conta da sua parte se quiser causar 
uma boa impressão nos colegas e na chefia. Foque 
no que é importante e aproveite hoje para finalizar 
as tarefas que vinha empurrando com a barriga.

Sol e Mercúrio colocam a relação com os amigos 
em destaque, mas foque nas tarefas primeiro e 
deixe pra sonhar acordado/a mais tarde. Hoje pode 
entrar uma grana que não estava esperando, mas 
as estrelas avisam que vai ser melhor para os seus 
interesses manter segredo sobre sua boa sorte por 
enquanto.

As estrelas avisam que vai ser preciso jogo cintura 
para se adaptar às mudanças e reviravoltas dessa 
terça. Também vale a pena prestar atenção ao seu 
sexto sentido, que estará ainda mais afiado, se qui-
ser se destacar no trabalho.

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 no dia 30 de novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Pei-
xes. Costumam fantasiar demais e viverem nesse mundo irreal, pela própria determinação e 
vontade. Seu número principal é o 39, formado de 3, Júpiter, e de 9, Marte, astros positivos e 
de influência realizadora. Juntos formam 12, cuja soma é 3, que repete as características de 
Júpiter já descritas.

Horóscopo nascido em 30 de novembro

Nessa terça, trabalhar em casa pode ser mais 
produtivo. Talvez você esteja sonhando com 
paz e tranquilidade, mas saiba que vai dar um 
show se cuidar das tarefas no seu ritmo e sem a 
presença de muita gente ao redor fazendo alga-
zarra. Seu sexto sentido estará muito afiado, mas 
ainda assim há risco ser alvo de gente fofoqueira, 
cuidado.

As estrelas sinalizam mudanças importantes nesta 
terça, tanto no trabalho quanto nas finanças. Mas 
tudo indica que você vai sair lucrando no final das 
contas, ainda que não seja lá muito fã de surpresas. 
No trabalho também, é hora de se concentrar em 
alguns assuntos práticos.

As estrelas prometem excelentes energias para 
você dar um gás em assuntos profissionais, prin-
cipalmente se pensa em mudar o rumo da carreira, 
trocar de emprego. Por outro lado, no final da tarde, 
assuntos do dia a dia vão exigir atenção extra e será 
preciso manter o foco, além de evitar tarefas que 
não domina ainda.

Hoje vale a pena sonhar mais alto e mostrar que 
possui um lado sociável e solidário. É um bom 
momento para estudar ou reunir informações, 
saindo da sua zona de conforto, e aproveite tam-
bém pra entrar em contato com os amigos e matar a 
saudade. Como nem tudo é perfeito, vá com calma 
no final da tarde e não confie tanto nos outros. 

Aproveite a manhã para resolver alguns assuntos 
em casa que estavam pendentes! Vai ser mais 
fácil botar as mãos na massa, planejar o dia e 
cuidar de tarefas que exigem praticidade e bom 
senso. Também vai dar um show nas comuni-
cações em geral, o que pode ampliar sua base 
de clientes, abrir novas portas e até te ajudar a 
conquistar um novo emprego.

Com a cabeça recheada de boas ideias e muitos 
sonhos, você não vai se contentar com pouco nessa 
terça! Aproveite o astral favorável para pensar fora 
da caixa, expandir seus contatos, conhecer gente 
nova, fazer amizades e estreitar os laços com as 
pessoas queridas que estão longe. 

 Com apoio do Município, sete alunos 
de Cascavel participaram da 14ª edição 
das Paralimpíadas Escolares Brasileiras 
que aconteceu em São Paulo de 22 a 26 
de novembro. Os alunos, liderados por 
Pollyana Bastos, coordenadora do Setor 
Paradesporto da Secretaria de Cultura e 
Esportes de Cascavel (Secesp), se desta-
caram e retornaram com várias medalhas.

Entre os alunos que se destacaram 
nas competições esportivas está Eduardo 
Alan Morais, que bateu o recorde brasi-
leiro escolar na categoria Lançamento de 
Pelota.

Alunos de Cascavel se destacam nas Paralimpíadas Escolares Brasileiras

SE
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CONFIRA A PARTICIPAÇÃO 
DOS ALUNOS DE CASCAVEL:

Caio (Síndrome de down)
2° Arremesso Peso
Eduardo Morais (Deficiência Física)
Classe T 47   F 46
2° 150 Metros
1° lançamento da Pelota (Recorde 
brasileiro escolar nessa prova).
2° 60 Metros
Juliana
Síndrome de down
2° peso

3° Salto em distância
3° 150 Metros
Enzo
Paralisia Cerebral
1° Salto em Distância
1° 60 Metros corrida
1° lançamento da Pelota
Andrey
Síndrome de down
1° 1000 Metros corrida
Eduardo Bautitz
Síndrome de down
Participação

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL
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C A L I F A H U G
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O L O C E L O
A D I A R V I M E

E A N I M A L
C A N T I C O S R E

D R I E T R I
P R E C O N C E I T O
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2/le. 3/hug — pig. 4/fall. 8/marriage. 16/abigail de andrade.

Pedido
feito na
hora da
compra

Maior
divisão do

tempo
geológico

Empresa
como
Itaipu

Boreste
(abrev.)

Antigo
chefe

supremo
do Islã

Pedro (?):
foi grão-

mestre da 
Maçonaria

O dedo
entre o

indicador
e o anelar

Vara
flexível

usada em  
artesanato

Motiva
"posts"
racistas

nas redes 

Um dos 
ingredien-

tes do
tiramisù

Forma ofi-
ciais para
o Exército

(sigla)
A esterili-
dade na 
vasecto-

mia 

(?) Out 
Boy, banda
de Patrick

Stump

Vanádio
(símbolo)

Pintora fluminense
do século XIX

Tonalidade
de azul

Relação
afetiva

Iguaria nordestina de
origem indígena

Escolhe o presidente
da República, na via
indireta"Totem e
(?)", livro de Freud

Abraço,
em inglês
O Rei do

Rock

Zinco
(símbolo)
Porco, em

inglês

Regaço
Restringir
o consu-
mo de

(?) Cordon Bleu, es-
cola de gastronomia
Casamento,
em inglês

A forma
da argola 

Prorrogar
Canções
de ação

de graças

Cada signo no
horóscopo chinês

Meio de transporte
como o Eurostar

Acusada
de crime
A pele do

rosto
"Três", em
"trilogia"
Cidade da
Colômbia

O batom
que brilha
no escuro
Má sorte

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 33

AAC
ABATIMENTO
BINACIONAL

GIPZNBE
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IOIDEMI
OLOCELO
ADIARVIME
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2/le. 3/hug — pig. 4/fall. 8/marriage. 16/abigail de andrade.

Pedido
feito na
hora da
compra

Maior
divisão do

tempo
geológico

Empresa
como
Itaipu

Boreste
(abrev.)

Antigo
chefe

supremo
do Islã

Pedro (?):
foi grão-

mestre da 
Maçonaria

O dedo
entre o

indicador
e o anelar

Vara
flexível

usada em  
artesanato

Motiva
"posts"
racistas

nas redes 

Um dos 
ingredien-

tes do
tiramisù

Forma ofi-
ciais para
o Exército

(sigla)
A esterili-
dade na 
vasecto-

mia 

(?) Out 
Boy, banda
de Patrick

Stump

Vanádio
(símbolo)

Pintora fluminense
do século XIX

Tonalidade
de azul

Relação
afetiva

Iguaria nordestina de
origem indígena

Escolhe o presidente
da República, na via
indireta "Totem e
(?)", livro de Freud

Abraço,
em inglês
O Rei do

Rock

Zinco
(símbolo)
Porco, em

inglês

Regaço
Restringir
o consu-
mo de

(?) Cordon Bleu, es-
cola de gastronomia
Casamento,
em inglês

A forma
da argola 

Prorrogar
Canções
de ação

de graças

Cada signo no
horóscopo chinês

Meio de transporte
como o Eurostar

Acusada
de crime
A pele do

rosto
"Três", em
"trilogia"
Cidade da
Colômbia

O batom
que brilha
no escuro
Má sorte
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IRLP
COMPULSIVO

DISPENSAVEL
MCCIAPRE

LUESSELIM
SOLDADODI

DOOMBASIC
ASEETICA
BRADARMAS

BOIIALI
BROCAANELO

RTUPIART
BALEOAREU

CTALARNN
HEMINENTE

MAURICERAVEL

Malvada;
desumana

Baron (?),
entidade

lasciva do
vodu

Palavra
recorrente 
no discurso
nacionalista

Assento de
bicicleta

Unido
(metal)

pelo
maçarico

Antiga
linguagem
de compu-

tadores

"(?) 
Patrol",
série de
Televisão

Cidade do
Museu do
Amanhã 

Deve reger
a conduta

no
trabalho

Conjunção
adversa-

tiva
(Gram.)

Sonda ci-
rúrgica pa-
ra desobs-
truir veias

(?) Krieger,
jogadora
de futebol
dos EUA 

Rio que
nasce nas 
Montanhas

Baikal

Romance
de Ernesto

Sábato

A garantia
legal do
contrato

de seguro

O cabelo
cortado

com
máquina 1

Instrumen-
to para
perfurar 
o solo

A origem
do mito do

boitatá

Pop (?):
consagrou

Andy
Warhol

Aranha so-
litária que
não tece
(bras.)

Cliente do
advogado
de defesa

Local da 
lavanderia
em aparta-

mentos

Naná Vas-
concelos, 
percussio-

nista

Autêntica

As questões
que geram

debates
Beijo

Prescin-
dível

Período responsável
pelo desenvolvimento
econômico da região
amazônica   

Tipo de
consumo
que ca-

racteriza a 
oneomania

1.201, em
romanos

Sífilis
(Med.)

Símbolo de antigo
alfabeto germânico

Telhado de quiosques
de clubes campestres

Reles;
ordinário

Marcha de
carros

Fundos (?), opção 
de investimento

Classe de remédio 
que difere do genérico

Gritar
Animal
como o
auroque

Christian
(?), ator 
de "Vice"
Compôs
"Pavana

para uma
Infanta

Defunta"

Que ocupa
posição
elevada

Análogo;
seme-
lhante

A letra da
cedilha

3/ali — art. 4/bale — doom — lena. 6/o túnel — samedi.

Boldo e manjericão para alegria e motivação
Uma dupla poderosa. O banho de 

boldo e manjericão é capaz de elimi-
nar as energias negativas, além de 
transmitir a energia de renovação, 
alegria e motivação.Ele cria uma 
fonte poderosa de harmonia, equi-
líbrio e felicidade e é perfeito para 
quem está muito confusa mental-
mente, precisa sair da estaca 0 e dar 
movimento aos planos, negócios ou 
mesmo no trabalho.

Quando a incerteza, tristeza e con-
fusão persegue você, tomar banho 

com o composto de banho de boldo 
e manjericão é o ideal. 

O ritual deve ser feito de preferên-
cia na sexta-feira e antes de se deitar.

Você vai precisar de um litro de 
água, um punhado de boldo e um 
punhado de manjericão. Ferva a 
água, apague o fogo, acrescente 
as ervas picadas com as mãos e 
abafe. Deixe descansar por pelo 
menos 1 hora e coe. Tome seu 
banho de higiene normalmente 
e por ultimo, jogue a água com 

as ervas sem enxaguar. 
Mentalize que as ener-
gias positivas estão sendo 
absorvidas por todas as célu-
las do seu corpo e que  ele 
está sendo totalmente har-
monizado e equilibrado.  Se 
possível deixe o corpo secar 
naturalmente, ou seque sem 
se esfregar demais com a toa-
lha. Coloque roupas claras. 

 
Fonte: Terapia das Almas
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni
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A luz que me guia é bem mais forte 
que os olhos que me cercam!

(@Reggae_e_Paz)

CONSELHO
“A menos que seja viagem de trabalho ou por razões de saúde, não é o momento mais adequado”, diz o infectologista 
Evaldo Stanislau, do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP). Ele lembra que Europa e Estados Unidos 
estão vivendo um momento de aceleração da pandemia.

PALESTRAS 
A palestra ‘Mercado 4.0: O Seu Ne-

gócio está Pronto?’, com o consultor 
de pequenas empresas com foco em 

execução estratégica Maicon Roberto, 
abriu a 5ª Semana de Gestão Aciu, na 
manhã desta segunda-feira (29). A 

programação é desenvolvida do audi-
tório do Sebrae, parceiro na organiza-
ção.As mudanças tecnológicas já são 
exponenciais em praticamente todos 
os segmentos de negócios. O grande 

diferencial destas novas tecnologias e 
tendências é a utilização de análise de 
dados. É a partir dela que as empresas 
passaram a definir suas áreas de atu-
ação, lucratividade, criação de novos 

produtos e até mesmo a prever deman-
das e comportamentos do consumidor. 

O conteúdo teve como público-alvo 
empresários e gerentes. 

***

Nesta terça (30), a palestra será 
ministrada para as equipes de aten-
dimento. Ana Paula de Lima da Silva, 
doutora em Desenvolvimento Rural 

Sustentável e mestre em Administra-
ção, abordará o tema ‘Novas exigên-

cias no atendimento’. Às 7h45 no 
auditório do Sebrae. 

FEIRA DE NATAL
Termina hoje [terça, 30] o prazo dado 

pela Prefeitura de Umuarama para 
inscrição dos ambulantes que preten-
dem participar da Feira de Natal, que 

acontece entre 10 e 31 de dezembro, à 
noite, no estacionamento em frente ao 
Paço Municipal. Serão disponibilizados 

espaços para montagem de barracas com 
gastronomia, artesanato e brinquedos 
para a criançada. O requerimento deve 

ser apresentado ao setor de Arrecadação 
e Fiscalização e os pontos serão demar-

cados pela ordem de protocolo. 

SIMPLES ASSIM
“Meu velho pai tá injuriado com o 

furdunço global que estamos vivendo 
e tem uma proposta bem razoável para 
minorá-lo”, diz Antônio Prata em sua 
crônica na Folha de SP. “Cinco anos 
sem inventarem nada. Nada. Todo 
mundo fica com o celular que tem, 
com o Android que tem, o IOS que 

tem, com os aplicativos que tem e os 
canais de televisão que tem. Quando 
a gente aprender a usar tudo, assistir 
a todas as séries, ler todos os livros, 
ouvir todos os podcasts, vê se precisa 
inventar mais alguma coisa ou para 

por aí mesmo”.

ZOOM
CAMILA RAMOS BRESSANELI DE 
OLIVEIRA, em ritmo de contagem 
regressiva, para o aniversário que 
será comemorado, em 6 de dezem-
bro. Antecipadamente a coluna ZC 
e Luci Lemes desejam Vida plena, 
muito amor e felicidade. 

LIVE APAE
Com o tema “grande conquistas” acontece uma live dia 8 de Dezembro, às 
19h diretamente do Centro Cultural Schubert. Este ano a edição é especial 

apresentada pelos professores da APAE Umuarama. Pode se conectar no You 
Tube ou Facebook para conferir o espetáculo / Apae Arte Umuarama.
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