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Vereadores discutiram detalhes do Plano
Plurianual com representantes da sociedade

TEXTO PASSA PELAS COMISSÕES ANTES DE IR À VOTAÇÃO

A Câmara Municipal, por meio da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, se reuniu com representantes de diversos 
segmentos da sociedade civil organizada para debater detalhes acerca das ações territoriais do Plano Plurianual 2021-
2023. Um projeto de lei do Poder Executivo já tramita no Poder Legislativo e, de acordo com a Lei Orgânica do Município 
(LOM), a proposta deve ser encaminhada aos vereadores no primeiro ano da legislatura. l 3

Uma equipe da 
Secretaria de 
Assistência Social 
visitou a Aldeia Rio 
das Cobras, em Nova 
Laranjeiras, origem 
dos indígenas que vêm 
a Umuarama vender 
artesanato. A intenção 
é fortaleceram vínculos 
entre os municípios, 
Funai e lideranças 
indígenas. l 8

Na AldeiaNa Aldeia

Natal de Luz
O Papai Noel chegará pedalando no dia 10 de 

dezembro, quando será iniciada oficialmente a 
programação de Natal de Umuarama. Ele não vem 

sozinho: estará acompanhado de mais de 300 ciclistas. 
Ontem, a Prefeitura Municipal divulgou a programação 

especial para as festividades, anunciando ainda a 
instalação de uma iluminação especial em toda a área 

central e também em quatro praças. l 7
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Deputado
pretende

cancelar o
Carnaval 

l 2

Educação
divulga

calendário
letivo 2022

l 3

Incentivo ao esporte

Alunos da
escolinha
de futsal

recebem kits  
l 6

Apenas 17%
do PR adotou
o “passaporte

da vacina”
l 4
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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

19/10 a 19/11 0,5000 0,3575 0,0000
20/10 a 20/11 0,5000 0,3575 0,0000
21/10 a 21/11 0,5000 0,3575 0,0000
22/10 a 22/11 0,5000 0,3575 0,0000
23/10 a 23/11 0,5000 0,3575 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,00% 26,36 
Vale ON +5,56% 67,59 
ItauUnibanco PN +0,07% 22,07 
Bradesco PN -1,70% 20,18 
Magazine Luiza ON -4,64% 8,84 
Inter Banco S/A -14,11% 35,05

IBOVESPA: -0,89% 102.122 pontos

Iene 114,75
Libra est. 0,75
Euro 0,89
Peso arg. 100,42

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,3% 5,5930 5,5940 -0,9%

PTAX  (BC) +0,5% 5,5835 5,5841 -1,0%

PARALELO -0,5% 5,4600 5,8600 -0,8%

TURISMO -0,5% 5,4600 5,8400 -0,8%

EURO -0,2% 6,2781 6,2810 -3,7%

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

DÓLAR 22/11

Iene R$ 0,0487
Libra est. R$ 7,48
Peso arg. R$ 0,056
R$1: 1223,69 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 22/11 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 1.274,25 11,00 3,5%
FARELO dez/21 370,00 -1,80 13,0%
MILHO dez/21 576,75 6,00 7,2%
TRIGO dez/21 845,75 22,75 11,9%

SOJA 157,08 1,0% -3,4% 157,00
MILHO 76,30 0,0% -7,4% 76,00
TRIGO 88,38 0,0% 0,0% 88,00
BOI GORDO 292,33 0,5% 2,9% 290,00
SUINO 6,13 0,2% -5,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 22/11 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 22/11 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 22/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 168,00 5,0% -2,3%
SOJA Paranaguá 168,00 3,7% -2,3%
MILHO Cascavel 86,00 0,0% -8,5%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

VVeenncc..::  eemmpp..  1199//1111  ffííssiiccaass  1166//1111,,ddoommééssttiiccooss  55//1111

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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PREVISÃO DO TEMPO

Muitas nuvensParcialmente nublado
com pancadas de chuva
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PREVISÃO DO TEMPO

Terça 23/11/2021
concurso: 2430Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania
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1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥
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Super Sete concurso: 172C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2239Lotomania

14.162
12.625
67.605
67.963
99.802

09 11 16 51 69 70 72
VITORIA/BA

06 14 26 33 70 

JULHO

02 03 04 09 13 20 25

concurso: 5711

19 26 39 45 46 56

Nublado

CRESCENTE
10/12 - 22h37

CHEIA
19/11 - 05h59

MINGUANTE
27/11 - 09h29

NOVA
04/12- 04h44

Paranaguá
max 30
min 17

max 36
min 21

Cascavel
max 32
min 21

Foz do Iguaçu
max 29
min 15

max 35
min 18

Curitiba
max 30
min 17

FASES 
DA LUA

Quarta 24/11/2021

Chuva
Quinta 25/11/2021

Sol

Lotofácil concurso: 2378

11 13 19 22 27 28 49 53 56 63
65 66 71 76 77 78 81 89 90 98

Rio de Janeiro – O Enem 
(Exame Nacional do Ensino 
Médio) começou a ser apli-
cado no domingo (21) para 
estudantes de todo o país. Ele 
terá sequência no próximo 
domingo (28). Apenas depois 
do fim da aplicação o Inep 
(Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira () irá divulgar o 
gabarito oficial e os Cadernos 
de Questões. A previsão é que 
a divulgação ocorra no dia 1º 
de dezembro.   

O Enem utiliza um sistema 
de correção chamado TRO 
(Teoria de resposta ao Item), 
conhecido como um método 
antichute. Mesmo com o 
gabarito em mãos, não é 
possível saber a pontuação 
final do exame. As explica-
ções detalhadas do cálculo 
da nota do Enem estão dispo-
níveis no Guia do Participante 
do Enem 2021.

Na prova objetiva do Enem, 
a nota não é calculada levan-
do-se em conta somente o 
número de questões corretas, 
mas também a coerência das 
respostas do participante ao 
conjunto das questões que 
formam a prova. A TRI estima 
a dificuldade das questões e 
avalia o conhecimento dos 
participantes. Assim, estudan-
tes com o mesmo número de 
acertos da prova poderão ter 
notas diferentes. 

PROVAS
No domingo (21), os estu-

dantes fizeram as provas de 
linguagens, ciências huma-
nas e redação. No próximo 
domingo (28), eles resolverão, 
em cinco horas, as questões 

Entenda a correção do Enem
que teve 26% de abstenção

Paraná registrou 
25% de abstenção

O primeiro dia de aplica-
ção do Enem 2021 (digital e 
impresso) teve 26% de absten-
ção. Do total de 3,1 milhões de 
candidatos inscritos, cerca de 2,3 
milhões compareceram às provas 
em mais de 1,7 mil municípios. 
Considerando apenas o Enem 
impresso, que concentra a maior 
parte das inscrições, 3.040.907, 
as faltas chegaram a 25,5%. O 
estado com a maior porcenta-
gem de faltas foi o Amazonas, 
com 40,6%. No Enem digital, 
46,1% dos 68.893 inscritos não 
compareceram ao exame. 

No Paraná, foram 134.605 
candidatos inscritos, sendo 
129.831 para versão impressa, 
ciom 25% de abstenção. Para 
versão digital, 4.141 candida-
tos se inscreveram no Paraná, 
mas apenas 54,3 % realizaram 
as provas.

Ainda não há um balanço de 
quantos estudantes tiveram inter-
corrências de aplicação, como 
falta de luz. Esses estudantes 
terão direito a reaplicação da 
prova, que será nos dias 9 e 16 
de janeiro de 2022. O período 
para pedir a reaplicação é de 29 
de novembro a 3 de dezembro.  

de ciências da natureza e de 
matemática. Com exceção 
da redação, todas são provas 
objetivas, de múltipla escolha. 
Cada uma com 45 questões. 

Na hora da correção, a TRI 
vai levar em consideração a 
coerência da prova, ou seja, 
é esperado que um estudante 
que acerte questões muito difí-
ceis, acerte também as muito 
fáceis. Se isso não aconte-
cer, o sistema pode entender 
que ele chutou a questão e, 
por isso, ele pontuará menos 
nessa questão do que candida-
tos que tenham mantido certa 
coerência esperada. 

MODELO MATEMÁTICO 
As questões do Enem são 

escolhidas a partir do BNI 
(Banco Nacional de Itens), 
acervo de questões que é fre-
quentemente abastecido com 
novas questões. Cada questão 
é testada antecipadamente 
com um grupo de estudantes 
e classificada de acordo com a 
dificuldade. Por causa disso, é 
possível compor várias provas 
do Enem, com temas diferen-
tes, mas com o mesmo nível de 
dificuldade.

Segundo o Inep, o modelo 
matemático da TRI usado no 
Enem considera três parâme-
tros: Parâmetro de discrimina-
ção: poder de discriminação 
que cada questão possui para 
diferenciar os participantes 
que dominam dos participan-
tes que não dominam a habi-
lidade avaliada naquela ques-
tão; Parâmetro de dificuldade: 
associado à dificuldade da 
habilidade avaliada na ques-
tão, quanto maior seu valor, 
mais difícil é a questão. 

Ele é expresso na mesma 
escala da proficiência. Em uma 
prova de qualidade, devemos 
ter questões de diferentes 
níveis de dificuldade para ava-
liar adequadamente os partici-
pantes em todos os níveis de 
conhecimento; Parâmetro de 
acerto casual: em provas de 
múltipla escolha, um partici-
pante que não domina a habi-
lidade avaliada em uma deter-
minada questão da prova pode 
responder corretamente a um 
item devido ao acerto casual. 
Assim, esse parâmetro repre-
senta a probabilidade de um 
participante acertar a ques-
tão não dominando a habili-
dade exigida.

Outra característica da TRI 
é não ter um limite inferior ou 
superior padrão entre as áreas 
de conhecimento. Isso significa 
que as proficiências dos parti-
cipantes não variam entre zero 
e mil. Os valores máximos e 

mínimos de cada prova depen-
derão das características dos 
itens selecionados. No Enem, 
somente a prova de redação 
tem um valor máximo (mi)l, 
já que o processo de correção  
é diferente.

ABR

MEC segue negando interferência 
Ainda no domingo, no início da noite, o ministro da Educação, 

Milton Ribeiro, voltou a afirmar que não houve interferência no Enem 
por parte da atual gestão. “Acho que os senhores que tiveram acesso a 
perguntas que foram feitas, puderam notar que eventualmente segue o 
mesmo padrão”, disse. E acrescentou: “Se tivesse interferência, poderia 
ser que algumas perguntas nem estivessem ali”. 

O Enem ocorre em meio a uma série de polêmicas envolvendo a 
atual gestão do Inep. Na véspera do exame, a Assinep (Associação 
dos Servidores do Inep) coletou, organizou e compilou as principais 
situações enfrentadas pelos funcionários da autarquia, que segundo a 
organização indicam assédio institucional. Neste mês, 37 servidores 
pediram exoneração de seus cargos, entre eles estão pessoas ligadas 
ao Enem. O documento foi entregue a uma série de órgãos e institui-
ções, como o TCU (Tribunal de Contas da União) e a Controladoria-Ge-
ral da União. O TCU negou o afastamento do presidente da instituição, 
Danilo Dupas.  

Ação parlamentar na Alep pretende
cancelar o Carnaval 2022 no Paraná

O deputado estadual Cobra 
Repórter (PSD), vice-líder 
do Governo, apresentou um 
requerimento, ontem (segun-
da-feira, 22), na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep), 
solicitando providências para 
promover o cancelamento 
do Carnaval 2022 em todo o 
Estado. O requerimento foi 
endereçado ao governador 
Carlos Massa Ratinho Junior 
e ao secretário estadual de 
Saúde, Beto Preto.

“São evidentes os tristes 
efeitos do Carnaval 2020 para 
nosso país e para o nosso 
Estado, evento que maximizou 
o número de mortes por causa 
da proliferação do novo coro-
navírus. Entendo que estamos 
vivendo um momento muito 
importante para a manuten-
ção da queda da taxa de mor-
talidade e de contaminação no 
Paraná, que não pode ser inter-
rompida”, justificou o depu-
tado em seu requerimento. 

O deputado Cobra Repórter 
ressalta ainda que conscien-
tização e responsabilidade 
são palavras de ordem para o 
momento devido ao aumento 
do número de casos em países 
da Europa, da Ásia, da África 
com fechamento de fronteiras 
e lockdown, medidas restriti-
vas que devemos, por precau-
ção, lutar para que não sejam 

novamente tomadas em solo 
paranaense. 

“Pedimos o cancelamento 
do Carnaval do ano que vem 
e uma ampla campanha de 
conscientização que atinja 
toda a população paranaense. 
Peço para todos um pouco 
mais de paciência, para que 
continuemos com o distancia-
mento social, intensificando 
o uso de máscaras e demais 
medidas sanitárias até que 
nossa população esteja total-
mente imunizada com 3 doses. 
A proliferação do vírus precisa 
estar totalmente controlada 
em solo paranaense, sendo 
afastada a possibilidade de 
novas cepas. Isso tudo para 
o bem das crianças nas esco-
las, de nossos idosos, para o 
bem da retomada econômica 

financeira, enfim para a garan-
tia do futuro de nossas famí-
lias. Conscientização e respon-
sabilidade são os objetivos do 
meu requerimento”, destacou 
o deputado Cobra Repórter.

Interrupção de uma fala, 
xingamentos, desmerecimen-
tos, chantagens, ameaças e 
assédio sexual. São algumas 
das situações vividas por vere-
adoras, prefeitas, deputadas, 
senadoras e governadoras e 

que configuram violência de gênero na política. Uma relação de poder que é cul-
tural no Brasil e no mundo, mas que pode estar com os dias contados a partir do 
vigor da Lei federal nº 14.192/2021, em agosto, que estabelece a prevenção e 
a repressão mais dura a atos de discriminação e violência contra as mulheres na política. 
Este foi o tema da audiência pública proposta pela procuradora da Mulher da Alep, 
deputada Cristina Silvestri (CDN), que aconteceu ontem (22). Por videoconferên-
cia, marcou a abertura na Casa de Leis da campanha “16 Dias de Ativismo pelo Fim 
da Violência contra as Mulheres”, que no Paraná dura 21 dias.

DEPUTADO ressalta que a responsabi-
lidade é palavra de ordem na Europa, Ásia 
e África com fechamento de fronteiras e 
lockdown

SANDRO NASCIMENTO/ALEP

DÁLIE FELBERG/ALEP



3Terça-feira, 23 de novembro de 2021  POLÍTICA

Vereadores discutiram
PPA com representantes
da sociedade organizada

A  C â m a ra  M u n i c i pa l 
Umuarama, por meio da 
Comissão de Economia, 
Finanças de Fiscalização, pre-
sidida pelo vereador Ronaldo 
Cruz Cardoso, se reuniu na 
última semana com represen-
tantes diversos segmentos da 
sociedade civil organizada 
para debater detalhes acerca 
das ações territoriais do Plano 
Plurianual (PPA)-2021-2023.

Um projeto de lei de auto-
ria do Poder Executivo está em 
tramite no Poder Legislativo e, 
de acordo com a Lei Orgânica 
do Município (LOM), a proposta 
do Plano Plurianual deve ser 
encaminhada aos vereadores 
no primeiro ano da legislatura. 
O organograma administrativo 
municipal também prevê que 
tal projeto deva ser apreciado, 
primeiro pelas comissões e 
ainda discutido com represen-
tantes da sociedade antes de 
ser encaminhado ao plenário.

Participaram do encontro, 
representantes de entidades 
como, Pastoral da Criança, 
Colégio Alfa, Unipar, União 
das Associações de Moradores, 
entre outros segmentos. Os 
participantes analisaram a 
proposta e apresentaram 

Seed divulga calendário
para o ano letivo de 2022

A Secretaria do Estado 
da Educação e do Esporte 
(Seed-PR) publicou ontem 
(segunda-feira, 22), através 
da resolução n.º 5.572/2021 - 
GS/Seed, o calendário escolar 
de 2022 para a Rede Pública 
Estadual de Ensino. As aulas 
vão começar em 7 de fevereiro. 
Os dias 03 e 04 do mesmo 
mês serão dedicados a pla-
nejamento e estudo para os 
professores.

Entre as novidades do 
calendário estão novas datas 
para estudo dos docentes e 
o aumento do recesso esco-
lar no meio do ano. “Uma das 
novidades é que os dias de 
planejamento e estudos não 
serão mais aos sábados, como 
solicitado pela rede, além do 

Tecnologia
Outras premissas do Plano Plurianual, são a implementação de ferramen-
tas de softwares, de forma integrada, com objetivo da eficiência da gestão 
pública para melhor atendimento ao contribuinte e ao cidadão e o desen-

volvimento de modelo de gestão pública eficiente e democrática.

VEREADORES e representantes da sociedade civil organizada umuaramense analisaram 
juntos o Plano e discutiram seus detalhes

ASSESSORIA

aumento do recesso em julho, 
outro pedido dos professores”, 
comenta o diretor de Educação 
da Seed-PR, Roni Miranda.

As aulas vão até 8 de julho 
e recomeçam no dia 25, com o 
momento para planejamento e 
estudo na quinta e sexta-feira 
anteriores, dias 21 e 22 de julho. 
Ou seja, há um aumento do 
recesso escolar entre os semes-
tres letivos, passando de sete 
para dez dias para os profes-
sores, enquanto os estudantes 
terão mais de duas semanas, ao 
invés de 11 dias, como foi neste 
ano. O término das aulas, garan-
tindo os 200 dias letivos, será em 
20 de dezembro.

Estão mantidos para os pro-
fessores, entre férias e recesso 
escolar, 60 dias durante o ano 

de 2022. A distribuição das 
aulas para o início do ano 
letivo será realizada entre a 
última semana de janeiro e 
o início de fevereiro, majori-
tariamente de forma remota, 
para garantir o suprimento dos 
professores do PSS (Processo 
Seletivo Simplificado) a partir 
do início de fevereiro.

Novamente o calendá-
rio está organizado em tri-
mestres para todas as esco-
las estaduais, padronizando 
os períodos de avaliação 
para toda a rede estadual de 
ensino. Os Núcleos Regionais 
de Educação (NREs) farão 
adaptações necessárias nos 
calendários das escolas devido 
a feriados municipais e situa-
ções pontuais.

sugestões que possam ser 
inseridas no plano como forma 
de fortalecer os propósitos 
sociais da empreita.

As alterações poderão ser 
feitas oficialmente através de 
emendas parlamentares, ela-
boradas pelos vereadores, con-
tendo tais sugestões apresenta-
das, também naquela reunião.

O PPA de Umuarama está 
pautado em: garantir a imple-
mentação de políticas de 

inclusão social; promoção 
do desenvolvimento econô-
mico sustentável; compro-
misso de desenvolvimento e 
crescimento urbano de forma 
harmônica e a preservar o 
ambiente natural e a quali-
dade de vida dos cidadãos; 
desenvolvimento modelo 
de gestão pública eficiente e 
democrática, tendo como prin-
cípio a austeridade na gestão 
de recursos públicos.

Reforma do IR
O presidente 
da Câmara dos 
Deputados, 
Arthur Lira, 
(PP-AL), cobrou 
mais uma vez do 
Senado a votação 
da reforma do 
Imposto de 
Renda. A proposta 
foi aprovada 
em setembro 
pelos deputados 
e aguarda 
deliberação 
dos senadores. 
Lira disse, que 
quando assumiu a presidência da Casa, após a aprovação do 
Imposto de Renda, a Câmara votaria a proposta do passaporte 
tributário, que tramitava no Senado, e os senadores votariam 
as alterações no Imposto de Renda aprovadas pela Câmara. 
Mas, segundo Lira, o acordo não foi cumprido. As declarações 
foram feitas em evento da Associação Brasileira de Atacadistas 
e Distribuidores (Abad) ontem (22).

Prévias suspensas
O PSDB anunciou na noite do 
domingo (21), em Brasília, que 
encerrou a votação em urna 
eletrônica e adiou o processo 
por meio do aplicativo depois 
de a plataforma apresentar 
falhas. O partido informou 
que nova data será escolhida 
para a reabertura do processo 
de votação aos filiados que 
não puderam registrar o 
voto no domingo. O PSDB 
montou a prévia interna para 
escolha do seu candidato à 
Presidência. Os governadores 
João Doria, de São Paulo, e 
Eduardo Leite, do Rio Grande 
do Sul, e o ex-prefeito de 
Manaus, Arthur Virgílio 
Neto, são os candidatos a 
candidato.

Chamamento
No Paraná, o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) reforçou 
a importância da participação do setor produtivo e da 
sociedade civil organizada na audiência pública da Frente 
Parlamentar sobre os Pedágios, marcada para hoje terça-
feira (23), às 9h30, na Assembleia Legislativa, quando será 
apresentado um estudo técnico sobre o fim dos contratos. 
“A qualidade do debate depende fundamentalmente da 
participação dos paranaenses. É muito importante que toda 
a sociedade organizada e o setor produtivo possam participar 
ativamente da discussão”, disse.

Novas reuniões
Romanelli explicou que será apresentando um estudo feito 
pelo Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura, da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), que levantou o passivo 
de obras e projetos não realizados pelas concessionárias que 
operam no estado. A Frente Parlamentar sobre o Pedágio 
deve realizar novas audiências públicas para debater as 
novas concessões que serão licitadas pelo governo federal. O 
processo está em análise no Tribunal de Contas da União (TCU) 
após ser encaminhado pelo Ministério da Infraestrutura e pela 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). “Temos 
muitos pontos ainda que precisam analisados e debatidos para 
que tenhamos tarifas justas com a garantia de obras”.

DIVULGAÇÃO

Instabilidade
Todos os votos registrados 
desde a abertura da votação 
serão computados, segundo 
a sigla. A reclamação não 
é de lentidão no aplicativo, 
mas de impossibilidade de 
votar. Em nota, o presidente 
do diretório de São Paulo, 
Marco Vinholi, disse que 
até 12h30, a ferramenta 
ficou mais de quatro horas 
instável. Em grupos do PSDB, 
filiados dizem que estão 
tentando votar desde cedo e 
não conseguem. “Toda hora 
trava, chego até o momento 
de escolher o candidato e na 
hora de mandar a foto para 
validar o voto, simplesmente 
trava e volta do início”, diz um 
dos comentários.
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Apenas 17% das cidades
do Paraná adotaram
o “passaporte da vacina”

Enquanto 17% dos muni-
cípios paranaenses já imple-
mentaram ou pretendem 
implementar lei que institui 
o chamado “passaporte da 
vacina” – exigindo dos cida-
dãos a apresentação da car-
teira de vacinação contra a 
covid-19 para entrar em deter-
minados locais e participar de 
eventos –, 72,4% ainda não 
adotaram um posicionamento 
sobre o tema. Os números 
foram obtidos pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná, 
ao questionar as 399 prefei-
turas sob sua jurisdição a res-
peito do assunto.

Apenas 40 – ou 10% das 
administrações locais – não 
responderam até a data-li-
mite fixada pela Corte em 12 
de novembro. A ampla maio-
ria das entidades, represen-
tada por 249 delas (62,4%), 
afirmou que ainda não definiu 
o que será feito em relação à 
questão. Por sua vez, 14 (3,5%) 
responderam já terem adotado 
a medida e 54 (13,5%) que pre-
tendem fazê-lo no futuro pró-
ximo. Finalmente, 42 (10,5%) 
negaram a intenção de edi-
tar lei com a imposição de tal 
obrigatoriedade.

Para o coordenador-geral 
de Fiscalização do TCE-PR, 
Cláudio Henrique de Castro, 
os dados refletem o atual 
momento de relativo controle 

Objetivos
O levantamento foi realizado para obter novas informações, que se-
rão cruzadas com aquelas já coletadas pelo Tribunal desde o início 
da pandemia da Covid-19, com o intuito de alcançar um conheci-

mento mais abrangente relativo à questão em âmbito estadual. Isso 
é necessário para que a Corte dê continuidade a suas atividades de 
monitoramento e orientação aos jurisdicionados sobre a importân-
cia da imunização coletiva contra o cornoavírus. Por fim, vale ressal-
tar que os municípios possuem autonomia administrativa, prevista 
na Constituição e reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), 
para decidir, com base em critérios de conveniência e oportunida-

de, a respeito da adoção de tais restrições destinadas a pessoas que 
optaram por não tomar alguma das vacinas disponíveis.

DER aciona concessionárias para
garantir segurança para os usuários

O  D e p a r t a m e n t o  d e 
Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER) ingressou na 
Justiça Federal com pedidos 
de liminar em Ações Civis 
Públicas para obrigar as con-
cessionárias de pedágio do 
Anel de Integração a implan-
tar a canalização do tráfego e 
reforço de sinalização nas pra-
ças de pedágio, a fim de garan-
tir a transposição livre e segura 
dos usuários, com o encerra-
mento dos contratos.

As concessões terminam 
na sexta-feira, 26 de novem-
bro para os lotes 1, 2 e 3, às 
23h59min; e sábado, 27 para 

OS dados refletem o momento de controle da pandemia no Brasil, com a diminuição contí-
nua dos casos e mortes e o alto índice de imunização da população

ALEX MIRANDA

os lotes 4, 5 e 6, no mesmo 
horário, sem que haja empresa 
substituta para assumir a sua 
operação, processo sob res-
ponsabilidade do Ministério 
da Infraestrutura.

Com isso, a manutenção 
do pavimento e da faixa de 
domínio das rodovias fede-
rais retorna ao Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (Dnit) e a das 
rodovias estaduais fica sob a 
administração do DER/PR.

Ante sucessivas negati-
vas das concessionárias em 
implantar a canalização de 
tráfego, o DER/PR ajuizou 

Ação Civil Pública para obri-
gar as concessionárias a exe-
cutá-las, visando estabelecer 
condições seguras aos usuá-
rios – a EcoNorte concordou 
em realizar a canalização do 
tráfego em suas praças e não 
é alvo do pedido.

A finalidade é evitar que o 
usuário da via, a partir do pri-
meiro minuto após o encerra-
mento da concessão, chegue 
com seu veículo na praça de 
pedágio (que estará desati-
vada) e se envolva em abalroa-
mentos e colisões com outros 
veículos ou com a própria 
estrutura da praça de pedágio.

da pandemia no Brasil, com 
a diminuição contínua da 
quantidade de casos e mortes 
e o alto índice de imunização 
da população. “No entanto, o 
futuro ainda é incerto quanto 
à necessidade da adoção do 

chamado “passaporte da 
vacina”, tendo em vista o recente 
aumento de contaminações em 
países europeus que contam 
com taxas expressivas de rejei-
ção aos imunizantes utilizados 
contra a Covid-19”, afirmou.
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Da Redação ADI-PR Curitiba  
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e portais asso-
ciados. Saiba mais em www.adipr.com.br

Conhecimento para 
crescer

Graças ao trabalho e à dedicação dos paranaenses, 
o Paraná é um dos maiores produtores de alimentos do 
país. Somos o primeiro lugar na produção de frangos de 
corte, segundo na produção de suínos e também segundo 
colocado nacional na produção de leite, atrás apenas de 
Minas Gerais.

Apesar da segunda colocação nacional, o Paraná abriga 
os dois municípios que mais produzem leite no Brasil; 
Castro e Carambeí, que se destacam não apenas pelo 
volume produzido, mas pela qualidade do produto.

Nesse processo, o SENAR-PR teve papel fundamental 
na capacitação e orientação dos pecuaristas, no sentido 
de obterem os melhores resultados dos seus rebanhos, 
mas sem nunca descuidar das boas práticas de bem-estar 
animal. Além dos diversos títulos de cursos voltados à 
bovinocultura de leite, o SENAR-PR é parceiro do Centro de 
Treinamento Pecuário, localizado Castro, onde existe toda 
estrutura necessária para a realização de cursos práticos 
nesta área.

Como vemos, grandes resultados econômicos – como 
é o caso dos municípios campeões de produção de leite no 
Paraná – são construídos em cima de conhecimento técnico 
de qualidade e acessível à população. É dessa forma que 
o SENAR-PR vai ajudando a construir a história do Paraná 
com mais riqueza e qualidade de vida. 

sistemafaep.org.br

Curitiba - O governador Rati-
nho Junior lançou ontem (22) o 
Paraná Solidário, pacote social 
que amplia os benefícios volta-
dos a pessoas em situação de 
vulnerabilidade social e econô-
mica do Estado. Ele torna per-
manente o programa Comida 
Boa, que permite a transfe-
rência de renda a pessoas em 
situação de pobreza e extrema 
pobreza que não são atendidas 
pelo Auxílio Brasil, do governo 
federal, além de estender o 
alcance das tarifas sociais de 
água e luz e o valor do aluguel 
social dos moradores de áreas 
que estão sendo requalificadas 
nos municípios.

A efetivação dos programas 
Comida Boa, Energia Solidária, 
Água Solidária e do Aluguel 
Social se somam a outras ini-
ciativas do Governo do Estado 
voltadas ao público mais vul-
nerável. A previsão é que mais 
de 1 milhão de pessoas sejam 
impactadas pelas ações, que 
juntas terão investimentos de 
cerca de R$ 485,6 milhões por 
ano, com recursos oriundos de 
diferentes fontes.

“Este é o maior pacote 
social do Brasil e atende uma 
cadeia ampla, para que as pes-
soas tenham o mínimo de con-
dições para ter qualidade de 
vida e ser feliz. O Paraná Soli-
dário abrange diversas áreas, 
desde a energia elétrica até a 
segurança alimentar”, afirmou 
Ratinho Junior. “Ninguém con-
segue ser feliz se tiver faltando 
comida na geladeira, se não 
tem acesso à luz elétrica e à 
água potável, para refrigerar 
esse alimento ou tomar um 
banho quente”.

O governador explicou que 
todas as ações visam às pes-
soas inseridas no CadÚnico 
(Cadastro Único para Progra-
mas Sociais), mas será feito um 
recadastramento junto com os 
Cras (Centros de Referência em 
Assistência Social) para seleção 
das famílias. “A previsão é que 
o Comida Boa comece a fun-
cionar até o final de dezem-
bro. Estamos agora fazendo 
um chamamento público para 
contratar a instituição finan-
ceira que fará esses pagamen-
tos”, disse.

“O Paraná é um dos maio-
res produtores de alimentos do 

Paraná Solidário amplia 
benefícios e alcança quem
está for do Auxílio Brasil

Brasil e do mundo e não pode-
mos admitir que tenha pessoas 
passando fome no Estado. É 
um grande pacote para levar 
mais qualidade de vida à popu-
lação de baixa renda”, comple-
tou Ratinho Junior.

100 MIL FAMÍLIAS
Levantamento da Secretaria 

de Estado da Família, Justiça 
e Trabalho, que vai coordenar 
a iniciativa junto com outras 
pastas, mostra que em torno 
de 100 mil famílias no Paraná 
estão cadastradas como em 
situação de extrema pobreza 
no CadÚnico, mas sem rece-
ber o auxílio do governo fede-
ral. Elas estão elegíveis para 
serem contempladas pelo 

Comida Boa. A lei que institui 
o programa Comida Boa foi 
sancionada em outubro pelo 
governador e deve ser regula-
mentada nos próximos dias. 

O programa, que agora tem 
caráter permanente, foi criado 
com o mesmo objetivo do Car-
tão Comida Boa, efetivado por 
alguns meses durante a pande-
mia de Covid-19 para atender 
de forma emergencial as famí-
lias vulneráveis. 

AEN

Diretoria ADI
Mesa diretora: Presidente; 
Jucelino Costa, Vice Presidente; 
Wilson Oliveira, Tesoureiro; Nery 
José Thomé, Secretário Geral; 
Eduardo Carpinski. Conselho Fis-
cal: Antonio Saad Gebran, André 
Gustavo Guarienti de Almeida 
Ferreira, Joiceli dos Santos 
Fabricio. Membros suplentes: 
Alceu Oliveira (Wenceslau Braz), 
Arno Kunzler (Marechal Cân-
dido Rondon), Mauricio Orlando 
Mosson (Curitiba e São José 
dos Pinhais). Diretor Comercial: 
Ricardo Takiguti

Audiência do 
pedágio
O deputado Luiz Claudio Roma-
nelli (PSB) reforçou a impor-
tância da participação do setor 
produtivo e da sociedade civil 
organizada na audiência pública 
da Frente Parlamentar sobre os 
Pedágios, quando será apresen-
tado um estudo técnico sobre o 
fim dos contratos. “A qualidade 
do debate depende fundamental-
mente da participação dos para-
naenses. É muito importante 
que toda a sociedade organizada 
e o setor produtivo possam parti-
cipar ativamente da discussão”, 
disse Romanelli. A audiência 
será a partir das 9h30 e poderá 
ser acompanhada pelos canais 
digitais do legislativo e pela TV 
Assembleia.

Congresso 
Paranaense
O Congresso Empresarial 
Paranaense, realizado em Foz 
do Iguaçu, recebeu o Chefe da 
Casa Civil do Paraná, Guto Silva. 
Na ocasião, Silva e o presidente 
da Faciap, Fernando Moraes, 
assinaram um memorando de 
entendimento do programa 
de capacitação em inovação 
aberta no Paraná. O documento 
tem como finalidade propagar 
atividades práticas de inovação 
e empreendedorismo. “Temos 
que focar na inovação para 
gerar empregos, mas não só 
na retórica”, disse, ao desta-
car a indústria paranaense, o 
agronegócio e os empresários 

ADI Paraná
A Associação de Jornais Diários do 
Interior do Paraná (ADI-PR) elegeu 
nesta segunda-feira, 22, a nova direto-
ria para o biênio 2022/2023. “A ADI é 
um grupo disposto a levar informação, 
de forma séria e precisa, a todos os 
cantos do Paraná, e esse continuará 
sendo o objetivo desta associação”, 
disse o presidente reeleito, Jucelino 
Costa. A associação tem 22 jornais 
parceiros, em todo o Paraná, além dos 
veículos de comunicação que ocupam 
as plataformas digitais, também faz 
parte da Associação dos Diários do 
Interior do Brasil – ADI Brasil – que 
reúne 148 jornais diários por todo país.

ADI-PR

Presidente Jucelino Costa, 
da Associação de Jornais 
Diários do Interior do Paraná

do Estado. Segundo ele, uma 
grande vantagem no Paraná é 
a economia muito focada em 
áreas industriais.

Ministra em Foz
A ministra da Agricultura Tereza 
Cristina e o Secretário Nacional 
de Aquicultura e Pesca Jorge 
Seif, estão oficialmente confir-
mados para participar do maior 
evento da cadeia de pescados 
do Brasil – o 3º International 
Fish Congress & Fish Expo que 
será realizado nos dias 24, 25 
e 26 de novembro no Maestra 
Convention – Recanto Cataratas 
Thermas e Resort, em Foz do 
Iguaçu (PR). A Ministra Tereza 
Cristina deverá fazer anúncios 
de ações e incentivos ao setor 
aquícola e pesqueiro brasileiro, 
especialmente na área de 
crédito.

Candidata
Após a filiação de Sergio Moro, 
o Podemos trabalha para lançar 
a mulher do ex-juiz, a advogada 
Rosângela Wolff Moro, como 
candidata a deputada federal 
por São Paulo. Rosângela deve 
entrar no partido quando voltar 
dos EUA, até o fim do ano. Maior 
colégio eleitoral do país, SP 
elege 70 parlamentares para 
a Câmara dos Deputados. Um 
candidato muito bem votado, 
como os correligionários de 
Moro esperam que seria o caso 
de Rosângela, pode acabar ele-
gendo alguns outros do mesmo 
partido. A análise é a mesma 
que o partido faz com a candi-
datura do ex-procurador Deltan 
Dallagnol no Paraná.

Luna no Senado
A Comissão de Assuntos Eco-
nômicos fará na terça-feira (23), 
a partir das 9h, uma audiência 
pública com o presidente da 
Petrobras, Joaquim Silva e Luna, 
para discutir os sucessivos 
aumentos nos combustíveis 
que têm marcado a política de 
preços da empresa neste ano 
Os ministros Paulo Guedes 
(Economia) e Bento Albuquerque 
(Minas e Energia) devem partici-
par da audiência.
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12ª Regional de Saúde
terá PlanificaSUS
ainda em novembro

As Regionais de Saúde de 
Maringá e Paranavaí iniciaram 
ontem (segunda-feira, 22) os 
primeiros workshops de adesão 
dos municípios ao PlanificaSUS 
no Estado. Até ao dia 16 de 
dezembro, outros 19 encon-
tros acontecerão nas demais 
Regionais, com o objetivo de 
integrar a Atenção Especializada 
e a Atenção Primária na pers-
pectiva de fortalecimento da 
Rede de Atenção à Saúde no 
Paraná. A 12ª Regional de Saúde 
de Umuarama está na lista.

A expansão do programa faz 
parte das ações da Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa) para 
a nova fase do pós-pandemia. 
“Neste momento, teremos de 
reorganizar a Atenção Primária 
e Especializada, restabelecer o 
contato com a população que 
sofre de doenças crônicas e 
que se distanciaram das unida-
des de saúde. Por meio deste 
programa, podemos aprimorar 
e qualificar ainda mais os servi-
ços”, disse o secretário de Estado 
da Saúde, Beto Preto.

A diretora de Atenção e 
Vigilância em Saúde, Maria 
Goretti David Lopes, técnicos e 
membros do Grupo Condutor do 
PlanificaSUS Paraná serão os res-
ponsáveis pelos 21 workshops de 

A Feira Agroecológica de 
Inclusão Social, Cultura e Artes 
de Umuarama (Faisca) de 
sábado (20) teve como um dos 
destaques o lançamento oficial 
da Fundação Zumbi e Dandara, 
primeira Organização Não 
Governamental (ONG) voltada à 
população negra de Umuarama.

A edição foi especial, com 
programação alusiva ao Dia 
da Consciência Negra. Além 
do lançamento da ONG, a 
Faisca contou com apresenta-
ção do rapper Coddre, roda de 
capoeira (Associação Afoxé) e 
um aulão de ‘move dance’ com 
ritmos brasileiros.

“A representatividade é um 
dos pontos fortes. Temos entre 
os membros fundadores pro-
fessores, empresários e arte-
sãos. Segundo o IBGE, pretos 

Agenda
Os próximos workshops neste mês de novembro acontecem nas Re-

gionais de Campo Mourão (11ª), Umuarama (12ª), Cianorte (13ª), 
Jacarezinho (19ª), Ponta Grossa (3ª), Toledo (20ª) e Cascavel (10ª).

NA primeira etapa, as Regionais de Saúde de Maringá e Paranavaí iniciaram os primeiros 
workshops de adesão dos municípios ao PlanificaSUS no Estado

A diretoria é formada por Bruno Camargo – presidente, Ingrid Lima é a vice, Cleiro Buriti e 
Ana Vitória são 1º e 2ª secretários, Joilson Teixeira e Edson Pompilio são os tesoureiros

ASSESSORIA

e pardos representam mais 
da metade da população do 
município. São quase 61 mil 
pessoas, muitas vezes invisibi-
lizadas”, explica o presidente, 
Bruno Camargo.

OBJETIVOS
Os principais objetivos são 

atuar contra o racismo; pro-
mover, preservar e valorizar a 

cultura afro-brasileira e africana; 
defender o povo negro em todos 
os aspectos políticos, econômi-
cos, sociais e culturais; estimular 
processos de auto identificação 
e afirmação da negritude e da 
condição do feminismo negro; 
executar projetos voltados 
prioritariamente para defesa 
e a efetivação dos direitos das 
pessoas negras.

Zumbi e Dandara é a 1ª ONG 
voltada à comunidade negra

adesão dos municípios, unindo 
equipes que atuam nos serviços 
de APS, Atenção Ambulatorial 
Especializada (AAE) e Atenção 
Hospitalar (AH).

“Será praticamente um wor-
kshop por dia nos vários muni-
cípios das Regionais de Saúde. 
Temos bastante trabalho pela 
frente ainda, mas que resultará na 
preparação das equipes de saúde 
para uma nova etapa e avançar 
na assistência para a população 
paranaense que utiliza o SUS”, 
afirmou Maria Goretti.

CONASS
O PlanificaSUS foi proposto 

pelo Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Conass) 

e tem parceria com o Hospital 
Israelita Albert Einstein (SP) e 
o Ministério da Saúde (MS). É 
composto por várias etapas, 
operacionalizadas por meio de 
workshops e oficinas tutoriais.

Esta é a 1ª etapa do projeto. 
A 4ª Regional de Saúde, em 
Irati, no Centro-Sul, já havia 
iniciado o programa em 2019 
e, por isso, não participa desta 
fase com as demais Regionais. 
Durante a implantação do 
projeto-piloto, foram feitas 
várias ações bem-sucedidas, 
principalmente na atenção 
aos idosos. Após dois anos, o 
PlanificaSUS expandiu para 
mais de 90% dos municípios 
paranaenses.

ASSESSORIA

Em cash
O braço da Samsung fabricante 
de navios desembolsou à 
vista R$ 811.786.743,49 por 
malfeitos descobertos em 
contrato com a Petrobras – 
onde a lupa do compliance 
encontrou ilícitos da Amec, que 
também quitou à vista o acordo 
de R$ 86.196.063,32.

Grande família 
O Senac DF não é apenas o 
abrigo de antigos amigos do 
presidente da Fecomércio-DF, 
José Aparecido. Como a Coluna 
informou, lá ele colocou o ex-
secretário do PT Vitor Correa, 
processado pelo MPDF, para 
chefiar orçamento de mais de R$ 
100 milhões. 

Genro 
A instituição também emprega 
outros próximos. A área de 
engenharia do sistema é chefiada 
por Emanuel Fuscald de Almeida, 
genro do vice-presidente da 
Fecomércio, Édson de Castro. 
Sob os cuidados de Emanuel 
também repousa um orçamento 
milionário. Casos de nepotismo 
no sistema S são fiscalizados pelo 
TCU e pelo MPF. 

Outro lado 
A Confederação Nacional do 
Comércio tergiversa e diz que 
as Federações são entidades 
autônomas: “A CNC foca sua 
atuação na representação 
dos interesses do comércio 
de bens, serviços e turismo, 
não tendo ingerência em 
decisões administrativas das 
Federações”. Procurada, a 
Fecomércio não se manifestou 
até o fechamento da edição. 

Consórcios de 
médicos...
Há um setor que lucra muito 
e entrega tão pouco. A ANS 
contabiliza, hoje, 9.986 planos de 
saúde de coparticipação (o cliente 
paga a mensalidade, e cobre 
também eventuais consultas, 
exames e cirurgias). Autorizados 

Tesouro 
O Tesouro já viu a cor de mais de R$ 900 milhões no caixa em 2021 e 

tem outros R$ 800 milhões garantidos parcelados, de cinco acordos de 
leniência firmados pela CGU e pela AGU com envolvidas em ilícitos. É 

o saldo positivo apresentado ao Palácio do Planalto. São elas: Samsung 
Heavy Industries; SICPA e CEPTIS; Amec Foster Wheeler; Statkraft  e 

Rolls-Royce. Envolvidas na Operação Vícios, da Polícia Federal e do MP 
Federal, que desbaratou bilionário esquema de corrupção na Casa da 
Moeda, a SICPA e a CEPTIS ainda não pagaram os R$ 762.736.310,10.

com a desculpa de reduzir preços, 
estão nas mãos de sociedades de 
médicos nas pequenas cidades.

...viram uma farra
A maioria deles atende mal 
– e nas instalações do SUS. 
Sem gente para fiscalizar in 
loco a máfia, a ANS depende 
das denúncias. Foram 3.285 
reclamações em 2020 e são 
3.128 até esta semana. Desde 
janeiro de 2020, 180 multas 
foram aplicadas e 34 operadoras 
liquidadas por irregularidades.

PO ao Senado
Novo presidente do PSD do 
Distrito Federal, com aval de 
Gilberto Kassab, o empresário 
e ex-senador Paulo Octávio vai 
voltar à política. Apostará na 
candidatura ao Senado, na única 
vaga aberta para 2022.

Café & Código
Presidente do STM, o General 
Luís Mattos visitou Arthur Lira na 
residência oficial do presidente 
da Câmara para tratar do avanço 
do Novo Código de Processo 
Penal Militar.  O Código vigente é 
de 1969. O relator é o deputado 
General Peternelli.

Ano perdido 
Cerca de 20% dos alunos que 
cursavam o Ensino Médio na 
rede pública no Brasil perdeu 
pelo menos um ano letivo desde 
o início da pandemia – o dobro 
do percentual registrado na rede 
particular, no período de 2020 
até julho deste ano. Essa é uma 
da conclusões de uma pesquisa 
divulgada pelo Instituto de 
Estudos Socioeconômicos (Inesc). 

Amor pelo Rio
A entrada do Park Jacarepaguá, o 
20º shopping da Multiplan, ostenta 
a palavra “amor” logo na entrada. 
A escultura em frente a fachada 
foi ideia do próprio CEO, José Isaac 
Peres. Durante a cerimônia de 
inauguração com o governador 
do Rio, ele declarou seu amor 
pela região e diz que vai continuar 
investindo no Estado.
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Alunos de projeto social de futsal
receberam kits para mais um ano

Cerca de 500 kits esporti-
vos com camiseta, short, tênis 
e mochila foram distribuídos 
para crianças e adolescentes 
do projeto social da Associação 
de Futsal de Umuarama (Afsu) 
com a presença do prefeito 
interino Hermes Pimentel e 
demais autoridades no último 
sábado, 20, no Ginásio de 
Esportes Professor Amário 
Vieira da Costa. O projeto social 
existe há 18 anos para fortale-
cer valores sociais, esportivos 
e educativos – para participar 
é necessário estar matriculado 
e frequentando a escola.

“Tem de ser bom de bola e 
bom de nota. O treinamento 
dos nossos alunos atletas 
está ligado ao desempenho 
e à frequência escolar, para 
que o desenvolvimento seja 
pleno”, apontou o presidente 
da Afsu, Edvanilson Lopes 
Romero, o Nil, agradecendo ao 
apoio do prefeito Pimentel, do 
deputado estadual Delegado 
Fernando – presente à soleni-
dade – e da Câmara Municipal, 
representada no ato pelos 
vereadores Fernando Galmassi 
(presidente), Ednei do Esporte 
e Cris das Frutas.

O dirigente destacou ainda 
o apoio dos pais dos atletas, 
que acreditam no projeto e 

Smel Verão teve torneio de malha no último domingo
No último domingo, 21, 

a Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer (Smel) reali-
zou o Torneio de Malha Capital 
da Amizade, que reuniu várias 
duplas na cancha de malha do 
município – ao lado do Ginásio 
de Esportes Professor Amário 
Vieira da Costa. A competição 
faz parte da programação do 
Smel Verão, um conjunto de 
atividades esportivas e recrea-
tivas organizadas pela secre-
taria que iniciou no último dia 
15 e se estenderá até março do 
ano que vem.

A dupla campeão foi Dorval 
e Ziza, que na final derrotaram 
Brás e Cidão (vice-campeões) e 
em terceiro lugar ficou a dupla 
formada por Jair e Cido Chorão. 
“Em nome do prefeito interino 
Hermes Pimentel, parabeniza-
mos os atletas que disputaram 
o torneio de malha. Esse esporte 

estimulam a participação dos 
filhos, dos deputados esta-
duais Tião Medeiros e Márcio 
Nunes, secretário de Estado do 
Desenvolvimento Sustentável 
e do Turismo, e do secretário 
municipal de Esporte e Lazer, 
Jeferson Ferreira.

O prefeito Hermes Pimentel 
disse ser um orgulho ver cen-
tenas de crianças e adolescen-
tes envolvidas com o esporte 
e parabenizou o presidente da 
Afsu e todos os envolvidos no 
projeto, que tem cerca de 500 
atletas em Umuarama e outros 
250 em Douradina. “Reconheço 
a credibilidade dos pais que 
apoiam essa iniciativa e permi-
tem a participação dos filhos. 
Por causa de projetos como esse 
Umuarama é uma das cidades 
mais desenvolvidas no esporte. 
Temos o apoio do governo, por 
meio do deputado, e a dedica-
ção do secretário Jefinho para 
fazer muito mais pelo esporte”, 
completou.

O vereador Ednei do Esporte, 
em nome do Legislativo, desta-
cou projeto de lei de sua auto-
ria que institui o Programa de 
Incentivo Bolsa Atleta e Bolsa 
Técnico no âmbito do municí-
pio, além de autorizar abertura 
de crédito adicional especial 
para o pagamento do benefício. 

“O esporte é uma área que 
precisa de investimento pelo 
grande retorno que propor-
ciona”, comentou. O delegado 
Fernando se colocou à dispo-
sição para as demandas espor-
tivas locais junto ao governo e 
destacou o trabalho do secretá-
rio Jefinho e sua equipe.

Após a distribuição dos 
kits, os alunos se trocaram e 
posaram para a foto oficial do 
projeto social com as novas 
camisas e tênis de cor laranja. 
As aulas de futsal acontecem 
em vários núcleos espalhados 
pela cidade, distritos e municí-
pio de Douradina.

rende momentos de muita 
descontração e lazer, além 
da convivência, tudo muito 
importante para a qualidade 
de vida da população. Em 2022 
teremos muito mais”, disse o 
secretário do Esporte e Lazer, 
Jeferson Ferreira.

O Smel Verão já teve pas-
seio ciclístico, torneio de 
futebol de salão, o evento 
Life Dance, agora o torneio 
de malha e a entrega de kits 
esportivos para crianças e 
adolescentes do projeto social 
da Associação de Futebol de 
Salão de Umuarama (Afsu). “O 
objetivo é movimentar a comu-
nidade com esporte, ativida-
des físicas e lazer para todos 
os gostos”, completou Jefinho.

No próximo domingo, 28, 
será a vez do 1º Longão da 
Smel – uma corrida onde os 
competidores inscritos largam 

juntos, respeitando distancia-
mento, e buscam cumprir o 
desafio. Ao final não há prê-
mios aos vencedores, mas 
todos recebem medalhas de 
participação. Acompanhe 
no site e redes sociais da 
Prefeitura e da Smel a progra-
mação para os próximos dias.

A dupla campeão foi Dorval e Ziza, que na 
final derrotaram Brás e Cidão (vice-cam-

peões) e em terceiro lugar ficou a dupla 
formada por Jair e Cido Chorão

Incentivo ao esporte
O deputado estadual delegado Fernando 

Martins participou da solenidade de entrega 
dos kits e ressaltou a importância do trabalho 
político de incentivo ao esporte em todas as 
categorias. Ele que foi um dos idealizadores 
do projeto Nadando na Frente, implantado 
em várias cidades do Paraná, inclusive em 
Umuarama, e ainda conseguiu, através de 

indicação, cadeiras de rodas especiais para os 
atletas do time de basquete sobre cadeiras 
de rodas Tigres e kits esportivos que foram 

entregues à Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer (Smel). “O esporte pode transformar 
vidas. Participei da entrega de uniformes do 

Projeto Social da Associação de Futsal de 
Umuarama (Afsu), que tem uma iniciativa 

atuante nos bairros de vulnerabilidade social 
oferecendo a prática desportivas para mais de 500 crianças e adolescentes. Sou um grande incentivador 

do esporte e vou sempre buscar novos investimentos nesta área”.

OS jovens alunos da escola de futsal receberam uniformes, chuteiras, meião e mochila, que 
serão usados em treinamentos e competições

FOTOS ASSESSORIA/SECOM

VEREADOR Edinei, prefeito interino Hermes Pimentel e deputado estadual Delegado 
Fernando, são incentivadores do esporte no município
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Prefeitura divulga programação
especial e chegada do Papai Natal

A pandemia de coronavírus 
afastou as famílias e os amigos, 
além de impossibilitar a reali-
zação de eventos públicos no 
Natal de 2020. E ontem (22) a 
Prefeitura anunciou que vai ilu-
minar a área central da cidade 
e mais quatro praças, além de 
uma programação cultural com 
espetáculos musicais e festa 
especial para o Papai Noel.

A abertura oficial será no 
dia 10 de dezembro (uma sex-
ta-feira) com a chegada do 
Papai Noel, que vem de bici-
cleta acompanhado de uma 
turma de mais de 300 ajudan-
tes, cada um com sua bike. 
“O movimento dos ciclistas é 
muito forte em Umuarama e 
nada melhor que colocarmos 
o Papai Noel junto dessa galera 
animada”, resumiu o prefeito 
interino Hermes Pimentel.

Além dos grupos de ciclis-
tas já oficialmente formados 
na cidade, qualquer pessoa 
que tenha uma bicicleta e 

Já programado
A programação para o Natal, apresentada pela Fundação Cultural de Umuarama, terá apresentação no 
sábado, dia 11, do Coral Municipal Infantil, das 20h às 21h, e da Cia Musical Schubert, das 21h às 22h. 

No domingo (12) é a vez da apresentação do músico Sandro Luiz, às 20h. Na segunda-feira (13), quando 
o comércio começa a ficar de portas abertas até às 22h, haverá apresentação da Orquestra de Sopro do 
Conservatório Santa Cecília, às 21h. Na terça-feira (14), artistas amadores e profissionais do Espaço Mu-
sical Allegro comandam o show das 20h às 22h. Na quarta-feira (15) tem apresentação do Coral OAB das 
20h às 21h e do Coral Municipal de Umuarama das 21h às 22h. Na quinta-feira (16), alunos e professores 

da Escola de Música Soares de Azevedo apresentam repertório variado das 20h às 22h. Na sexta-feira 
(17) é a vez do coral da Igreja Adventista, às 20h às 22h. A festa continua no sábado, dia 18, com apre-
sentação da Academia Musical Schubert, das 20h às 22h, e no domingo, dia 19, com apresentação da 

Orquestra de Viola das 20h às 21h e da dupla sertaneja JB e Sylvinho, das 21h às 22h. Na segunda-feira 
(20) vêm os músicos do Instituto Black Soul, das 20h às 21h.

Na terça-feira (21) a Banda Arcade apresenta seu pop-rock das 20h às 22h. Na quarta-feira (22) o 
violeiro André Brasil, de Cidade Gaúcha, se apresenta das 20h às 21h e logo após, das 21h às 22h, a 
Orquestra Filadélfia, da Igreja Assembleia de Deus de Perobal encerra a noite. A festa será encerra-
da no dia 23 pela Banda Pétalas, que apresenta rock cristão das 20h às 22h. “Vale destacar que ain-
da podemos ter mais grupos, duplas e músicos incluídos nessa programação, já que estamos apenas 

aguardando a confirmação”, finalizou Rosana.

queira participar do evento 
será muito bem-vinda, como 
informa o secretário municipal 
de Esporte e Lazer, Jeferson 
Ferreira. “A Prefeitura já enco-
mendou gorro vermelho para 
todos os participantes e as 
pessoas interessadas podem 
ligar para a Smel e confirmar 
a participação”, disse.

Papai Noel sai da praça 
Miguel Rossafa às 19h e deve 
chegar na Hênio Romagnolli 
por volta das 20h. Todos serão 
recepcionados por grupos 
vocais e bandas compostas 
por cantores dos Corais da 
Fundação Cultural. Também 
haverá queima de fogos. “Uma 
via da avenida Rio Branco, no 
trecho entre a Prefeitura e a 
Fundação Cultural, será inter-
ditada diariamente a partir das 
18h, para a instalação de uma 
praça de alimentação e brinque-
dos infláveis para a criançada. A 
Casinha do Papai Noel é sempre 
uma atração especial é mágica 

para as crianças e esse ano não 
deve ser diferente”, observa 
Rosana Palhoto Dias, diretora 
da Fundação Cultural.

Ela observa que o prefeito 
indicou que não queria que 
o Natal passasse em branco 
em Umuarama. “Dentro das 
possibilidades financeiras, 
administrativas e as restrições 

impostas pela pandemia que 
ainda está por aí, temos cer-
teza de que vamos conseguir 
oferecer um Natal muito espe-
cial para todas as famílias que 
vivem em Umuarama e que 
vêm nos prestigiar de toda a 
região”, pontuou.

A Prefeitura anunciou que vai 
investir na decoração natalina 

de árvores da avenida Paraná, 
iniciando na rodoviária (Praça 
da Bíblia) e terminando na 
praça Miguel Rossafa. “Além da 
Miguel Rossafa, também vamos 
ter iluminação especial nas pra-
ças Arthur Thomas e Santos 
Dumont, além, claro, de toda 
a estação montada na Hênio 
Romagnolli”, relata Rosana.
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Conhecimento para 
crescer

Graças ao trabalho e à dedicação dos paranaenses, 
o Paraná é um dos maiores produtores de alimentos do 
país. Somos o primeiro lugar na produção de frangos de 
corte, segundo na produção de suínos e também segundo 
colocado nacional na produção de leite, atrás apenas de 
Minas Gerais.

Apesar da segunda colocação nacional, o Paraná abriga 
os dois municípios que mais produzem leite no Brasil; 
Castro e Carambeí, que se destacam não apenas pelo 
volume produzido, mas pela qualidade do produto.

Nesse processo, o SENAR-PR teve papel fundamental 
na capacitação e orientação dos pecuaristas, no sentido 
de obterem os melhores resultados dos seus rebanhos, 
mas sem nunca descuidar das boas práticas de bem-estar 
animal. Além dos diversos títulos de cursos voltados à 
bovinocultura de leite, o SENAR-PR é parceiro do Centro de 
Treinamento Pecuário, localizado Castro, onde existe toda 
estrutura necessária para a realização de cursos práticos 
nesta área.

Como vemos, grandes resultados econômicos – como 
é o caso dos municípios campeões de produção de leite no 
Paraná – são construídos em cima de conhecimento técnico 
de qualidade e acessível à população. É dessa forma que 
o SENAR-PR vai ajudando a construir a história do Paraná 
com mais riqueza e qualidade de vida. 

sistemafaep.org.br

Assistência Social visita Aldeia Rio
das Cobras, em Nova Laranjeiras

Uma equipe da Secretaria 
Municipal de Assistência Social 
visitou na última semana a 
Aldeia Rio das Cobras, em Nova 
Laranjeiras, de onde provém 
a maioria dos indígenas que 
vêm a Umuarama vender arte-
sanato. A chefe da Proteção 
Social Especial, Sandra Prates, 
e o coordenador do Centro Pop, 
Roger Brambilla Giopato, fortale-
ceram os vínculos estabelecidos 
desde 2017 entre os municípios, 
a Funai e lideranças indígenas, 
e discutiram sobre a criação 
da casa de apoio para acolher 
melhor às famílias durante a esta-
dia na cidade.

“Discutimos políticas públi-
cas possíveis para atendi-
mento à população indígena, 
respeitando suas origens e 
tradições”, explicou Sandra, 
que foi recebida pelo secre-
tário de Assistência Social de 
Nova Laranjeiras, Francisco 
Altair Fernandes e equipe, 
pelo dirigente local da Funai, 
Adir Veloso, e por represen-
tantes das secretarias de 
Saúde e Educação, da Câmara 
de Vereadores e pelo cacique 
Ângelo, responsável pelas nove 
aldeias daquele município.

AMPLIANDO 
ATENDIMENTO

O objetivo da visita foi dis-
cutir propostas para ampliar 
os serviços e o atendimento à 
população indígena que vem a 
Umuarama, fortalecer e buscar 
parcerias entre os dois muni-
cípios e órgãos que represen-
tam os povos, como a Funai, o 
Sistema Único Descentralizado 
de Saúde (Suds) e o Governo do 
Estado. “Propusemos organizar 
fluxos de encaminhamento dos 

Boletim Covid traz números
acumulados de quatro dias

Depois que o sistema 
Notifica Paraná, da Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa), apre-
sentou problemas na última 
sexta-feira (19), a Secretaria 
de Saúde de Umuarama vol-
tou a divulgar o Boletim Covid 
ontem (segunda-feira, 22). 
Os novos casos acumula-
dos em quatro dias totalizam 
13, sendo oito mulheres, dois 
homens e três crianças.

Não houve nenhuma morte 
registrada oficialmente dentro 
deste período e o total de óbi-
tos permanece estabilizado 
em 323. O total de casos ati-
vos caiu de 77 para 56 e o de 
suspeitos de 301 para 198. Os 
casos positivos confirmados 
na cidade desde o início da 
pandemia, em março de 2021, 
está em 19.431 e, desse total, 
19.052 se curaram.

O SUS (Sistema Único de 
Saúde) disponibiliza alas 
exclusivas para tratamento da 
covid-19 no Hospital Uopeccan 
e, segundo o relatório de trans-
parência de ocupações de leitos, 
há três pessoas de Umuarama 
internadas na UTI e mais quatro 
em enfermarias. A cidade segue 
com ‘bandeira verde”, quando o 
risco de contaminação é consi-
derado baixo.

indígenas para Umuarama, a 
fim de conhecermos as famílias 
indígenas que nos visitam para 
conscientizar as lideranças a 
aderirem aos serviços oferta-
dos pela nossa rede de apoio”, 
acrescentou Sandra.

OFICINAS EDUCACIONAIS
O coordenador do Centro 

Pop, Roger Giopato, planeja 
inserir crianças e adolescentes 
indígenas em oficinas educa-
tivas e culturais, atividades de 
recreação e esporte nos espa-
ços do Centro Pop e no Centro 
da Juventude, já no primeiro 
trimestre de 2022, para promo-
ção, prevenção e segurança, 
diminuindo os riscos sociais 
aos quais as famílias – prin-
cipalmente as crianças – se 
expõem diariamente.

CASA DE APOIO
Municípios e o Estado tam-

bém vão unir esforços para criar 
uma casa de apoio, um local 
onde os indígenas possam guar-
dar seus pertences e permane-
cer por até 10 dias, para haver 
rotatividade entre as famílias 
das aldeias. “Desta forma eles 
não ficariam expostos em locais 
públicos. A rodoviária e o termi-
nal urbano serão desativados 
em breve, o que inviabilizará a 
permanência das famílias na 
Praça da Bíblia e no terminal a 
partir de dezembro”, lembrou 
Sandra Prates.

Ao final da visita ficou 
agendada uma reunião em 
fevereiro, para avançar na 
definição de fluxos e encami-
nhamentos. Responsáveis por 
crianças e adolescentes preci-
sam de declaração das escolas 
para abonar as faltas, justifi-
cando as saídas das famílias 
para não ocorrer o bloqueio 
do programa de transferên-
cia de renda Auxílio Brasil, do 
governo federal, que para mui-
tas famílias indígenas é a única 
fonte de recursos.

RECURSOS FINANCEIROS
Outra reunião foi marcada 

para Curitiba, com o governa-
dor Ratinho Júnior, para discu-
tir a liberação de recursos aos 
municípios que planejam criar 
casas de apoio aos indígenas. De 

Cacique em Umuarama
O cacique, o representante da Funai e o secretário de Assistência 

Social de Nova Laranjeiras também visitarão Umuarama no início de 
2022 para um contato com o prefeito Hermes Pimentel e lideran-
ças que atuam na causa dos povos indígenas, além de atualizar as 
tratativas com o Estado sobre políticas públicas para a população 

indígena e criação da casa de apoio.

ASSISTENTES sociais se encontraram com cacique da aldeia que prometeu para tratar dos problemas dos índios que vêm à Umuarama

acordo com o cacique Ângelo, 
Umuarama é uma das referên-
cias pela qualidade no atendi-
mento à população indígena e 

demais serviços disponibiliza-
dos pelas entidades socioassis-
tenciais, como a Casa da Sopa, 
a Apromo e o Centro Pop.

ASSESSORIA/SECOM
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Governador autoriza promoção de
carreira de 724 policiais civis no PR

O governador Ratinho 
Junior autorizou ontem 
(segunda-feira, 22), o paga-
mento de promoção para 724 
policiais civis. Essa valorização 
no quadro de funcionários da 
Polícia Civil do Paraná terá um 
impacto financeiro de R$ 556 
mil por mês para a Secretaria 
estadual de Segurança Pública. 

“Temos uma série de 
ações em andamento para 
a segurança pública e essa 
é mais uma delas. Esse reco-
nhecimento dos profissionais 
é muito importante. As pro-
moções viabilizam o cresci-
mento do policial na carreira 
e traz reflexos positivos no dia 
a dia”, destacou o governado 
Ratinho Junior.

“A Polícia Civil agora conta 
com extrajornada, não cuida 
mais de presos e está sendo 
reequipada com novos equi-
pamentos e estruturas físicas, 
como as Delegacias Cidadãs. 
E, para fechar, realizamos 
neste ano o concurso público 

Progressões
Em agosto, o governador já tinha autorizado o pagamento de 

promoções e progressões de 9.860 profissionais da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública. Na ocasião, foram atendidos 1.546 

profissionais da Polícia Civil.

Um homem foi agredido 
pela sua esposa com chinela-
das no fim da manhã do último 
domingo (21) em Goioerê (57 
quilômetros de Umuarama). O 

Homem é agredido à chineladas pela mulher
fato aconteceu na Vila Guaíra 
e quando era agredido, a 
vítima dizia que a esposa ia 
ser enquadrada no crime de 
“Zé da Penha”, em alusão à 

Lei Maria da Penha, que pro-
tege as mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Conforme pessoas que 
assistiram à cena, o motivo 

da agressão teria sido porque 
ele saiu cedo de casa e voltou 
embriagado e sem os produtos 
que teria que ter comprado, 
que era para fazer o almoço.

O caso chamou atenção dos 
moradores vizinhos, porém o 
homem (agredido) não acio-
nou a equipe da PM para regis-
trar o boletim de ocorrência.

A Polícia Civil de Umuarama 
cumpriu um mandado de busca 
e apreensão em uma residência 
no Parque dos Bandeirantes no 
último sábado (20). Na ocasião, 
foram apreendidos um veículo 
Hyundai i30, cor prata, e dois 
aparelhos celulares.

Ontem (segunda-feira, 22), 
o delegado responsável pelas 
investigações, Gabriel Menezes, 
informou que o carro apreen-
dido é de propriedade do mora-
dor, que é suspeito de integrar 
o grupo envolvido em roubos, 
que extorquia as vítimas, obri-
gando-as a realizar transferência 
de valores via PIX.

Conforme a Polícia Civil, as 
investigações apontam que 
tal veículo havia sido utilizado 
para levar os autores do crime 

até a residência das vítimas no 
roubo do dia 18 de novembro, 
praticado na rua Marialva.

A Polícia também investiga as 
transferências via PIX. De acordo 
com o delegado, nos crimes os 
valores extorquidos das vítimas 
são transferidos para a conta de 

Polícia Civil fecha o cerco
contra quadrilha do PIX

uma mulher. No entanto, a polícia 
está apurando ainda se a conta foi 
criada em nome de laranja e que 
talvez esta pessoa nem saiba que 
seu nome está sendo usado. Os 
valores arrecadados pelos crimi-
nosos ultrapassaram a soma de 
R$ 50 mil.

APÓS a apreensão do carro, a polícia agora investiga as transferências via PIX, que foram 
feitas através de transferidos para a conta de uma mulher

DIVULGAÇÃO

A Polícia Militar de Tapejara prendeu ontem (22) um homem e apre-
endeu um veículo carregado com 500 quilos de maconha na rodovia 
PR-323. A apreensão aconteceu por volta das 8h30 quando os 
policiais realizavam patrulhamento pela rodovia e avistaram o condutor 
de um Jeep/Renegade realizando uma ultrapassagem em local proibido. 
A equipe fez a abordagem do veículo. O condutor, um homem de 
53 anos, foi questionado sobre o que estaria carregando no carro. Ele 
disse que estava transportando maconha e que receberia R$ 10 mil 
para levar o entorpecente de Terra Roxa até o estado de São Paulo. 
A carga somou meia tonelada de maconha. O motorista, a droga e o 
carro foram encaminhados para os procedimentos de polícia judiciária.

DIVULGAÇÃO

para 400 novos profissionais, 
melhorando o nosso quadro”, 
acrescentou.

S e r ã o  b e n e f i c i a d o s , 
segundo os decretos assina-
dos, agentes em operações 
policiais, papiloscopistas, 
escrivães, investigadores e 
delegados de polícia. A promo-
ção na carreira é a mudança 
de classe para outra imedia-
tamente superior. Ela ocorre 
pelos critérios de antiguidade 
e merecimento.

“É um ato importantíssimo. 
Mais uma vez as promoções 
foram excepcionalizadas den-
tro do contexto e das restri-
ções orçamentárias decorren-
tes da pandemia. Com esse ato 
se reconhece o grande traba-
lho que vem sendo executado 
pelos policiais civis em todo 
o Estado. São 724 pessoas. É 
muito importante. Eles espe-
ram o ano todo e ela foi efe-
tivamente executada”, disse o 
delegado-geral da Polícia Civil, 
Silvio Jacob Rockembach.

Segundo o secretário da 
Segurança Pública, Romulo 
Marinho Soares, a valorização 
do profissional da área é priori-
dade para o Governo. “Há pou-
cos meses autorizamos as pro-
gressões e agora promoções. 
É um trabalho que valoriza o 

nosso pessoal. Servidores moti-
vados nos ajudam a trabalhar 

cada dia mais em prol da popu-
lação paranaense”, disse.

ESSA valorização no quadro de funcionários da Polícia Civil terá um impacto financeiro de R$ 556 mil por mês para a Secretaria estadual 
de Segurança Pública

JONATHAN CAMPOS/AEN
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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
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$ 84.900,00
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

 

 

SÚMULA DE LICENÇA PRÉVIA 
DHM SERVICE - EIRELI. inscrito no CNPJ. 15.127.902/0001-60, torna 
público que requer do IAT a Licença Prévia, para o empreendimento de 
Comércio, manutenção e reparo de veículos automotores, peças e 
acessórios a ser implantado na Rua Jamil Helú, 6999, Fundos - 87507-
015, Umuarama-PR. 
 
 

 

Escola invadida pela 
3ª vez em 20 dias

Um importante patrimônio 
público de serviço à comuni-
dade, a Escola Municipal Dr. 
Ângelo Moreira da Fonseca, 
que fica no Parque Dom Pedro, 
foi novamente invadida no 
último final de semana. É a 
terceira vez que a instituição é 
furtada em menos de 20 dias 
e desta vez os ladrões arran-
caram a fiação elétrica de oito 
salas de aula. Mesmo com o 
grande prejuízo, as aulas não 
foram interrompidas.

Um boletim de ocorrência 
foi registrado ontem (22) na 
Delegacia de Polícia pela dire-
tora Vera Lúcia da Silva, que 
se disse ‘extremamente preo-
cupada’ com a onda de crimes 
registrados contra a escola. “É 
algo que nos deixa realmente 
atordoados, porque a escola 
é um bem de todos, de todas 
as famílias, de toda a comuni-
dade. É uma situação realmente 
decepcionante”, lamentou.

Ela conta que os ladrões 

não entraram nas salas de 
aula. “Eles conseguiram arran-
car a fiação pela área externa. 
Ainda não calculamos o pre-
juízo, porém, de acordo com 
um levantamento prévio de 
um eletricista, serão necessá-
rios seis rolos de fio de 6 mm 
e mais dois de 35 mm, além 
de conectores, disjuntores e 
outras peças elétricas”, resu-
miu a diretora, relatando que 
também foram arrancados os 
fios dos ares-condicionados e 
de cantoneiras.
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Palavras cruzadas

A Lua envia energias maravilhosas para você 
conquistar algo que desejava há um tempo, mas 
nada vai cair de presente no seu colo. Pode se 
preparar para ralar dobrado hoje, meu bem. Ava-
lie se é o caso de mostrar mais serviço ou de 
assumir um trabalho extra.

Embora o astral não seja dos mais animados para 
o seu signo hoje, aposte na sua força interior pra 
dar conta de qualquer coisa que a vida jogar no seu 
colo. Talvez as coisas não aconteçam da maneira 
ideal, mas cada um se vira com o que tem e há 
chance de se surpreender com o resultado se ouvir 
seu sexto sentido. 

Você vai chegar mais longe se apostar na parce-
ria com os amigos e colegas que têm interesses 
parecidos com os seus. Estender a mão para ajudar 
alguém pode aquecer seu coração e, de quebra, 
também aumenta as suas chances de receber o 
mesmo em troca, Virgem!

A disposição para atuar em equipe pode abrir novas 
oportunidades no trabalho. É hora de ouvir opiniões 
diferentes e buscar o equilíbrio na convivência com 
os colegas e outras pessoas do serviço. Se pintar a 
chance de fazer uma parceria ou sociedade, avalie 
a oportunidade com a cabeça fria.

Nesta terça, nada vai desviar o seu foco do tra-
balho! Se estiver precisando de uma grana extra, 
saiba que terá que se dedicar em dobro, pois nada 
vai cair de bandeja no seu colo. Mas seu esforço 
será recompensado! Se você mergulhar nas tarefas 
e terminar tudo rapidinho, ainda vai sobrar tempo 
pra cuidar da saúde. 

No trabalho, vai ser mais fácil se destacar se lida 
com pessoas mais jovens ou que tenham um cargo 
que exige criatividade, iniciativa e bom relaciona-
mento com as pessoas. Além disso, é um bom dia 
para fazer planos ou participar daquele sorteio nas 
redes sociais, a sorte vai sorrir pra você.

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 23 de Novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Leão. 
Costumam ser francos, diretos, sinceros e leais. Podem exagerar em franqueza e às vezes 
sem querer, magoam ou ofendem as pessoas. Seu número principal, do dia do nascimento, 
na Astrologia Cabalística é o 32, formado de 3, Júpiter e de Lua, 2, respectivamente. Juntos 
formam o 5, de Mercúrio, que confere simpatia e comunicação excelentes, jovialidade e oti-
mismo, entre outras coisas.

Horóscopo nascido em 23 de novembro

Vai sobrar energia para correr atrás dos seus inte-
resses, mas faça um esforço para direcionar esse 
pique para o trabalho também. Você pode se des-
tacar ao lidar com clientes de fora, ou trocar ideias 
e compartilhar novidades com os colegas.

Com Lua e Marte se entendendo logo cedo, o astral 
fica mais descontraído e você pode fazer conta-
tos importantes ou influenciar os outros com suas 
ideias. Se não der pra se encontrar pessoalmente 
com colegas ou clientes, aposte na tecnologia para 
chegar até as pessoas que desempenham um papel 
importante nos seus planos.

O dia começa a mil por hora e você pode ter 
milhões de ideias interessantes logo cedo. Com-
partilhar isso com os colegas pode ser o início 
de um projeto interessante e totalmente novo, 
ou até mesmo o primeiro passo para formar uma 
sociedade.

Há sinal de segurança e aconchego na compa-
nhia da família, mas talvez não seja possível ficar 
trancado/a dentro de casa o dia inteiro, Áries. 
Em compensação, o astral é favorável para ini-
ciar uma reforma ou terminar tudo o que ficou 
pendente em casa.

Com pique de sobra pra mergulhar no trabalho, 
você vai encher o bolso graças ao seu esforço, 
além de causar uma ótima impressão na chefia! 
Bora lá focar na sua ambição e desenvolver o seu 
lado sociável. Se está em busca de uma nova vaga, 
pode ter sorte.

Mudanças estão a caminho e prometem tacar fogo 
no parquinho nesta terça, mas não se preocupe. 
O astral é favorável para fazer alguns ajustes em 
casa, procurar um novo lar se pensa em se mudar, 
trocar os móveis de lugar ou arrumar o seu canto 
para deixar tudo do seu jeito.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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KMC
AVILTANTEO
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PANDEMONIO

TENSORTND
FRIOVEAVO

MRANOMIA
BAITAEXPOR

PSEUDOLT
TOMOTOBALI

DAORTAIC
ESTEREOTIPO

Amontoa-
do; porção

Código de
"Holanda"
no endere-
ço da web

(?)
Luciani: o
papa João

Paulo I

Forma da
régua do
arquiteto

Proteína do
trigo que
pode cau-
sar alergia

Letra que
indica o
infinitivo
verbal

Marca
alemã de

carros
esportivos

Estado
de

inspiração

Shaquille
O'(?), ex-
jogador 
da NBA

Atribuição
de alma a 
fenômenos
naturais

Diz-se de
caminho 

intransitá-
vel

Perda dos
valores na
sociedade
(Sociol.)

Palavra
aposta ao
valor da
fração

O "pai"
de um

romance
(Lit.)

"Falso",
em "pseu-
dônimo"

Morcego,
em inglês

Lábio, 
em inglês

"(?) breve",
forma de

despedida

Região da
Indonésia
que atrai
surfistas 

Divisão edi-
torial de
uma obra
impressa

Maior
artéria do 
organismo

(Anat.)

Letra-
símbolo

do itálico

Conceito-
base da
piada

racista

Que
desonra

Filósofo
de "A

Sociedade
Aberta e
os Seus

Inimigos"

Santo
(abrev.)
Senhor
(abrev.)

O anfíbio
como a
cobra-
cega

Cabo (?), 
cidade (RJ)

Enorme
(pop.)

Tropa
nazista
Gás de

letreiros

Oeste
(abrev.)

Sufixo de 
"condessa"

Que se foi; passado
(?)-doce, planta cujo
chá é indicado para
bebês com cólica

Letra que identifica 
o rei no baralho

Cada parte de um
processo judicial

Apresentar
Gustave

(?), ilustra-
dor francês

1.001, em
romanos
Relativo 
a bronze

Nathália
Dill, atriz
brasileira
Espaçosa

Músculo
como o 

do palato
(Anat.)

Mistura
confusa de

pessoas
(fig.)

Última
ópera de
Puccini

Órgão composto por oito nações,
desenvolve políticas

para o polo Norte
E, em francês

2/et. 3/bat — lip. 6/anomia. 8/turandot. 13/litisconsorte.
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Feira Internacional do Livro segue com 
programação cultural até o dia 27 de novembro

A noite do último sábado (20) deu 
início a uma diversificada programação 
literária e cultural da 16ª Feira Interna-
cional do Livro de Foz do Iguaçu, no 
Clube Gresfi. O evento, que neste ano 
entrou pro calendário oficial do muni-
cípio, segue até o dia 27 de novembro.

Este ano, além dos mais de 30 estan-
des do Salão de Expositores, oficinas, 
músicas e mostras culturais, a feira 
ainda reúne a 1ª Mostra de Cultura Afro-
-Brasileira de Foz do Iguaçu, com expo-
sições de artes plásticas, literatura, 
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A S A
E T T A J A M E S B
C R E D U L I D A D E

I N D N I L A R
E S T I A G E M I T O

T A L H O E C A D
M E L U R A N O A

S M I S T I C A
T O T A L A S U

B O R D U N A R A T O S
O L I I E M T
P R E T E N S A R

V I ME A L I S P A
C O R R E C I O N A L
O O I I N I I
S A L A M A N D R A

Cantora 
de blues e
jazz dos

EUA

Livro de
Claude
Lévi-

Strauss
Flor orna-
mental de

cores
variadas

Fator de
que se

aproveita o
charlatão

O mais
forte de
todos os
primatas

Reúne as 
associa-
ções de
músicos

Bomba (?):
artefato
lançado 
no Japão 

Adoçante
natural

vedado a
bebês

O tipo
menos

comum de
eclipse

(?) Jones, 
persona-
gem de
Fielding

Carrega
programa
(Inform.)

Animal de
carga

comum no
Nordeste

Cumpri-
mento
entre

amigos

Cifra equi-
valente à
nota ré
(Mús.)

Serviço prestado 
pela Cruz Vermelha
em países atingidos

por catástrofes 

Bacias (?): são essen-
ciais no processo de
formação do petróleo 

Debilite (fig.)

Conquista do tenista
Novak Djokovic em

2019 Complexo
com oito vitaminas

Sufixo de
"cabrito"
(?)-feita:
bruxaria

Na moda
(gíria)

Domicílio
familiar

Seca pro-
longada
Corte na

pele

Nada, nas
redes

sociais
Análogo

A poesia de
São João
da Cruz

Tecido de
fantasias 

de Carnaval

Bela;
formosa

O 3º maior
planeta 

do Sistema Solar 

Carta do
baralho

Dissemina-
ram a pul-
ga causado-
ra da Pes-
te Negra,
na Europa 

A institui-
ção para 
reabilita-
ção de
jovens

infratores

Anfíbio 
indestrutí-
vel pelo

fogo
(Folcl.)

Arma de
indígenas 
brasileiros

Material
de móveis
de jardim

Fictícia; 
imaginária

Clínica de
estética

Estalagem,
em inglês

Sucessor
de Maomé

Lista;
relação

Raio
(abrev.)
Par, em
francês

Compaixão
Esporte

disputado
em lagoas

Aquele
indivíduo
"Master",
em MBA 

 2/in. 3/inn. 4/pair. 7/borduna. 9/etta james. 11/credulidade.

moda e beleza, e gastronomia. 
“Por ser uma feira já tradicional e que 

agora faz parte do calendário oficial, em 
respeito aqueles que fazem cultura e aos 
que apreciam a literatura, mesmo diante 
de um curto espaço de tempo para a rea-
lização do evento, em virtude das dificul-
dades causadas pela pandemia, fizemos 
questão de promover a edição de 2021”, 
ressalta o prefeito Chico Brasileiro. 

VALE-LIVRO
A  S e c r e ta r i a  M u n i c i p a l  d e 

Educação distribuiu mais de 20 mil 
vale-livros para os alunos matricula-
dos na rede municipal de ensino, que 
podem fazer as trocas no estande da 
pasta na feira. “Vale-livros não são 
gastos, é um importante investimento 
do município na educação. Vimos o 
encantamento nos olhos das crian-
ças, na hora da escolha dos livros. 
Elas não sabiam qual escolher. Que 
esse encantamento permaneça, esse 
é o motivo da feira do livro”, ressalta 
a secretária municipal de Educação, 

Maria Justina da Silva. 
 

ATRAÇÕES
A curadoria da Feira do Livro pre-

parou uma lista de grandes atrações 
para todos os dias do evento. Além 
dos autores convidados, a semana 
será repleta de lançamentos de livros 
com autores locais, shows com artis-
tas da região, estandes de livreiros e 
de exposições. Confira a programação 
completa no site da Fundação Cultu-
ral (culturafoz.pmfi.pr.gov.br).

Alecrim com canela: a dupla perfeita para levantar seu astral
O alecrim é considerado uma erva 

bastante valiosa segundo as tradições 
religiosas pois purifica nosso campo 
energético, nosso organismo; protege 
contra os males e proporciona saúde 
mental por meio dos banhos e chás. 
O alecrim é conhecido como “erva da 
alegria”, portanto, sua autoestima, seu 
padrão vibratório se elevará, conside-
ravelmente, com a magia desta erva.

Já a canela é uma das especiarias 
mais antigas de que se tem registro e 
foi tão valorizada na história que era 
considerada um item de presente a 
reis e outras personalidades. Possui 

atributos mágicos como poder de 
cura, atração de dinheiro, emprego, 
proteção física, espiritual, atrai 
sucesso, prosperidade, bênçãos infi-
nitas, saúde psíquica.

Os dois ingredientes podem ser uti-
lizados de maneira simples, mas ofere-
cendo muitos benefícios, experimente:

Numa vasilha, coloque dois litros 
de água, um punhado de alecrim, um 
pedaço de canela em pau e ferva tudo 
por uns cinco minutos. Retire do fogo, 
deixe amornar e coe. Antes de dormir, 
tome banho normalmente e depois 
jogue a mistura do pescoço para baixo.  
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VA
CI

N
E-

SE
Quando vires um homem bom, tenta 
imitá-lo; quando vires um homem 

mau, examina-te a ti mesmo.
Confúcio

EXTRAS
Dia 30 de novembro é o prazo limite 
para as empresas realizarem o pa-

gamento da primeira parcela do 13º 
salário. Esse dinheiro extra no bolso 
dos trabalhadores deve injetar R$ 

232,6 bilhões na economia brasileira 
segundo estimativa do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese). Sondagem 
da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Paraná (Feco-

mércio PR) revela que os paranaenses 
vão utilizar o abono principalmente 

para o pagamento de dívidas (43,5%) 
e para fazer uma reserva ou investi-

mento financeiro (42,3%). 

***

A compra de presentes ficou como ter-
ceira opção, com 30,1%. Essa remune-
ração adicional também será utilizada 
para o pagamento de impostos e taxas, 
com 28% das menções. Como a ques-
tão era de múltipla escolha, os entre-
vistados poderiam mencionar mais de 

uma resposta.

Dia Nacional de Combate Câncer (27) ressalta que a doença  é um grupo de mais de 200 doenças que correspondem 
à proliferação descontrolada de células anormais no organismo. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, atualmente, 
o câncer é a quarta principal causa de morte prematuras no Brasil.  Estima-se que, entre 2020 e 2022, o país registre 
mais de 625 mil casos novos de câncer, devido ao envelhecimento, crescimento populacional e as mudanças na pre-
valência dos fatores de risco de câncer da população. 

FELIZ DA VIDA!
Natyele Fernanda Pedroso Leite é a ganhadora da primeira moto 

Honda Biz zero quilômetro da campanha Natal de Esperança Aciu. 
Ela retirou o cupom sorteado na extração de sábado (20) da Loteria 
Federal após realizar uma compra no Foto Ideal.Diversos consumi-
dores já foram contemplados com vales-compra. Até o final da pro-
moção, a maior do Paraná, esta modalidade distribuirá R$ 100 mil. 
A campanha ainda reserva três automóveis e outras quatro motos.

ACIU e você neste Natal Esperança.

João Barreto, Carol Amanda, Ivanildo Coutinho e Francielly Amaral, os anfitriões. 

THIAGO CASONI

EXCELÊNCIA EM VINHOS! 
Mais uma noite  de vinhos & encontro de ami-

gos, no Rancho do Cavalo. Em torno de um 
delicioso carneiro harmonizado com os vinhos 

chilenos da  Viña Vik Wine: uma vinícola 
luxuosa e super sustentável que fica no Chile, 

os ‘Parceiros do Vinho’ estiveram reunidos.  O  
vinhos degustados -,  o  La  Piu Belle considera-
do uma obra de arte. ( a garrafa foi pintada por 
um artista  plástico chileno chamado   Gonzalo  
Cienfuegos), o outro vinho da noite foi o Milla 
Calla.. Ambos  vêm da vinícola  chilena que se 
destaca não só por ser vinícola -,  é um concei-
to,  uma galeria de arte, design e arquitetura. 

Cliques de TC/ Coluna ZC.
Os vinhos degustados é o LA PIU BELLE e o MILLA 

CALLA./ Safra 2018 
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