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CPI pede indiciamento de Celso 
Pozzobom e de mais 12 pessoas

EX-SECRETÁRIA DE SAÚDE TAMBÉM FOI CITADA NO PEDIDO

Foi lido e aprovado ontem, o relatório final da CPI da Covid, que se iniciou em maio na Câmara de Umuarama. Nos 180 dias de trabalho foram 
ouvidas 45 testemunhas em 36 reuniões ordinárias e extraordinárias. Com quase 50 páginas, o texto detalha todo o conteúdo apurado durante as 
oitivas e demais investigações. Foi pedido o indiciamento do prefeito afastado Celso Pozzobom pelo crime de falso testemunho, peculato e crime de 
responsabilidade de prefeitos. O indiciamento de ex-assessores e de empresários, também foi pedido no relatório final da comissão.

Natal de 
Reencontros

Foi aberta oficialmente na noite de ontem a programação de Natal em Umuarama. O Papai Noel desceu a Avenida Paraná, saindo da Praça Miguel 
Rossafa até a Praça Henio Romangnolli (praça oficial do Natal), em uma bicicleta multicolorida, acompanhado de mais de 300 ciclistas. O Bom 
Velhinho receberá as crianças em sua “Casinha”, que tem um presépio e uma novidade, a Fábrica de Brinquedos, com atrativos que emocionam 
crianças de todas as idades. O primeiro dia da programação foi coroado com uma apresentação de corais no Centro Cultural Vera Schubert. 

Umuarama deu mais 
um passo decisivo 

para firmar-se como 
cidade polo do 

Noroeste e referência 
no Paraná na manhã de 

ontem. A inauguração 
da nova Estação 

Rodoviária consolida 
o município como um 
dos principais centros 

de desenvolvimento 
Estado. l 8
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Senado prorroga
desoneração 
da folha para

17 setores
l 2

“Fantasy Games” 
poderá gerar 
arrecadação 
de R$ 8 bi
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Aumento do ICMS

PR pode ir na 
contramão do 
combate ao 

cigarro ilegal 
 l 10 
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Indústria do PR
cresceu 11,2% 
entre janeiro 

e outubro
l 5
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Senado aprova nova prorrogação
de desoneração para 17 setores

O Senado Federal apro-
vou o projeto de lei 2.541/21, 
que prorroga por dois anos a 
desoneração da folha de paga-
mento para 17 setores da eco-
nomia. O texto segue para a 
sanção presidencial.

Apesar de alguns senado-
res terem argumentado sobre 
a inclusão de certas atividades 
empresariais, o projeto não 
sofreu alterações. Caso hou-
vesse algum acréscimo, o pro-
jeto retornaria para a Câmara 
para ser novamente apreciado. 
O relator, o senador Veneziano 
Vital do Rêgo (MDB-PB), alegou 
que havia a necessidade de 
garantir a renovação antes do 
fim do ano. “Estamos diante da 
iniquidade temporal. O dia 31 
de dezembro é o prazo fatal”, 
afirmou em plenário.

Os setores alcançados pela 
medida são: calçados, call cen-
ter, comunicação, confecção/
vestuário, construção civil, 
empresas de construção e obras 
de infraestrutura, couro, fabri-
cação de veículos e carroçarias, 
máquinas e equipamentos, pro-
teína animal, têxtil, TI (tecnolo-
gia da informação), TIC (tecno-
logia de comunicação), projeto 
de circuitos integrados, trans-
porte metro-ferroviário de 
passageiros, transporte rodo-
viário coletivo e transporte 

rodoviário de cargas.
A desoneração de folha é 

uma forma de mudar a contri-
buição paga por empresas para 
incentivar o crescimento de 
setores e a geração de empre-
gos. Ao invés da contribuição 
regular de 20% sobre a folha de 
salários, as empresas desonera-
das pagam apenas de 1% a 4,5% 
sobre a receita bruta gerada no 
ano. A estimativa do Ministério 
da Economia é que 6 milhões de 
empregos formais sejam preser-
vados com a desoneração.

Prorrogações nocivas
Durante a sessão, senadores argumentaram que as sucessivas pror-

rogações da lei de desoneração (lei 12.546 de 2011) são nocivas, 
já que não constituem uma regra permanente para os setores e 

comprometem o planejamento orçamentário das empresas. Com 
as desonerações, a estimativa é que o governo deixe de arrecadar 

cerca de R$ 10 bilhões em 2021.

APESAR de alguns senadores terem argumentado sobre a inclusão de certas atividades empresariais, o projeto não sofreu alterações

DIVULGAÇÃO

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 0,95 9,26 10,74
IGP-M (FGV) 0,64 0,02 16,77 17,89
IGP-DI (FGV) 1,60 -0,58 16,28 17,16

Índice OUT NOV DEZ
IGP-M (FGV) 1,2486 1,2173 1,1789
IGP-DI (FGV) 1,2343 1,2095 1,1716
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 9,25%  | 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:: 8ª parcela
vence em 30/12, com juros Selic de 3,62%.

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

10/11 a 10/12 0,5000 0,4412 0,0000
11/11 a 11/12 0,5000 0,4412 0,0000
12/11 a 12/12 0,5000 0,4412 0,0000
13/11 a 13/12 0,5000 0,4412 0,0000
14/11 a 14/12 0,5000   0,4412   0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,23% 29,65 
Vale ON +0,63% 75,65 
ItauUnibanco PN +0,14% 22,16 
Magazine Luiza ON +1,43% 6,37 
Meliuz ON +14,93% 3,85 
Cogna ON +11,97% 2,90

IBOVESPA: +1,38% 107.758 pontos

Iene 113,44
Libra est. 0,76
Euro 0,88
Peso arg. 101,59

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,7% 5,6130 5,6140 -0,4%

PTAX  (BC) +0,7% 5,5925 5,5931 -0,5%

PARALELO +0,5% 5,4800 5,8800 -0,3%

TURISMO +0,5% 5,4800 5,8600 -0,3%

EURO +0,8% 6,3190 6,3219 -0,1%

R$/m2 OUT NOV %m %ano %12m
Paraná 1.987,39 1.995,80 0,42 16,03 17,66
Norte 2.097,17 2.107,67 0,50 19,52 20,67
Oeste 2.027,94 2.032,44 0,22 15,56 17,25

DÓLAR 10/12

Iene R$ 0,0490
Libra est. R$ 7,34
Peso arg. R$ 0,055
R$1: 1.227,30 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 10/12 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)

OOUUTT NNOOVV DDEEZZ
TJLP (%) 5,32 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 1.267,75 3,25 4,2%
FARELO dez/21 377,90 9,10 10,4%
MILHO dez/21 588,50 0,00 3,4%
TRIGO dez/21 782,00 8,50 -2,6%

SOJA 154,79 0,4% 3,4% 154,00
MILHO 81,02 0,1% 4,6% 81,00
TRIGO 88,84 0,0% 0,9% 92,00
BOI GORDO 308,68 -0,4% 10,3% 305,00
SUINO 6,34 -0,5% 9,3% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 10/12 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 10/12 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 10/12 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 163,00 -1,2% 3,2%
SOJA Paranaguá 169,00 -0,6% 4,3%
MILHO Cascavel 87,00 -1,1% 1,2%

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
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Toledo - Na próxima terça-
-feira (14) Toledo completará 
69 anos de emancipação polí-
tico-administrativa. Em alusão 
à data, uma ampla programa-
ção de eventos culturais, polí-
ticos, esportivos, ambientais e 
religiosos está organizada até 
o dia 15 de dezembro. Além 
disso, o governo municipal 
dará início aos preparativos 
para a grande festa dos 70 anos 
da Capital Paranaense do Agro-
negócio cujo ponto alto será 
em dezembro de 2022.

O cronograma foi iniciado 
na quinta-feira (9), às 19h30, 
com o encerramento da 15ª 
Mostra de Circo Social, no 
campo de futebol ao lado do 
Circo da Alegria (cruzamento 
das ruas Félix da Cunha e 
Carlos Gomes). Na ocasião, 
haverá show com a banda Los 
Coronezos (Toledo), interven-
ção artística com o grafiteiro 
Isaac Souza de Jesus, show de 
encerramento do Circo da Ale-
gria, entrega das carteiras de 
Monociclo (turmas 2021), Noite 
de Luz e Fogo, e apresentações 
e competições em geral.

No Parque Ecológico Diva 

Rumo aos 70, Toledo divulga agenda
da programação da festa dos 69 anos

Paim Barth (entre as ruas 
Irmão Nicolau e Pedro dos 
Santos Ramos), ainda na sexta-
-feira (10) foi iniciada a progra-
mação da Virada Cultural 2021, 
que segue até domingo (12) 
com várias atrações artísticas 
para todos os gostos e faixas 
etárias, incluindo um inédito 
show de drones no encerra-
mento, com sessões às 20h 
e 21h30. Quase toda progra-
mação deste evento ocorrem 
no principal cartão postal da 
cidade, à exceção da que ocor-
rerá na manhã de sábado (11) 
na Praça Willy Barth. 

A programação esportiva 
segue durante toda tarde, 
com as finais da 5ª Taça Mauro 
Maiorki de Futebol Sete, a 
mais importante competição 
da modalidade em Toledo. Às 
16h30, AABB Toledo/Amarelo e 
Aliança fazem a final da cate-
goria Feminino. A da Veteranos 
Masculino, entre Vertys Solar/
Omega Sat e Móveis Limberger, 
está marcada para as 17h30. Às 
18h30, Náutico EC e Mecânica 
Ribeiro decidem o título da 
Livre Masculino.

No domingo (12),  em 

paralelo com as atrações da 
Virada Cultural, será reali-
zada mais uma etapa do “Tô 
no Meio”, conjunto de ações 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Ambiental 
e Saneamento. A partir das 
14h30, haverá arrecadação de 
livros didáticos desatualiza-
dos, Trilha no Horto e feira de 
adoção de pets com arrecada-
ção de suprimentos que serão 
revertidos em prol de proteto-
ras cadastradas pelo Programa 
de Defesa e Proteção Animal.

No dia 13, às 18h30, será 
celebrada na Catedral Cristo 
Rei missa de ação de graças 
pelo aniversário de Toledo com 
a presença do Coral Cristo Rei. 
Outro evento religioso da pro-
gramação - o último, por sinal 
- está marcado para a pró-
xima quarta-feira (15), às 20h: 
o culto em louvor aos 69 anos 
do município no Templo Sede 
da Igreja Assembleia de Deus 
que contará com a presença 
dos pastores que integram a 
Associação dos Ministros do 

Evangelho de Toledo (AME).

14 DE DEZEMBRO
No dia do aniversário de 

Toledo, as atenções estarão vol-
tadas para o Teatro Municipal. 
Às 19h30 haverá solenidade de 
lançamento da logomarca alu-
siva ao aniversário de 70 anos 
do município, a qual estará pre-
sente em todas as atividades 
comemorativas da efeméride. 
Em seguida, os bailarinos da 

Curitiba Companhia de Dança 
sobem ao palco para o clássico 
espetáculo “O Quebra-Nozes”.

O day after reserva ainda a 
inauguração da nova sede do 
Cras (Centro de Referência de 
Assistência Social) Itinerante. 
O evento, às 10 horas, marca 
oficialmente os atendimentos 
em uma estrutura mais ampla, 
localizada na região central de 
Toledo (Rua Souza Naves, 171).

(Secom Toledo)
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“To no Meio” movimenta o domingo
Para enriquecer a programação da Virada Cultural, que acon-

tecerá neste fim de semana em Toledo, a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Ambiental e Saneamento, organizou algumas 
ações para inserir “no meio” da agenda de domingo (12), o “Tô 
no Meio”. Trilha ecológica, Feira de Adoção de Animais, Drive 
Thru para arrecadação de livros didáticos desatualizados, são 
as principais atividades. 

 O domingo no Parque Ecológico Diva Paim Barth estará 
repleto de atividades para toda a família. A partir das 14h30 
haverá um Drive Thru para arrecadação de livros didáticos 
desatualizados. A coordenadora da Defesa e Proteção Animal, 
Júlia Heiss, conta que a ideia surgiu de uma estudante de Foz 
do Iguaçu, que atua na área de resíduos.  
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“Fantasy Games”
poderá gerar uma
arrecadação de R$ 8 bi

O grupo de trabalho (GT) 
que debate o marco regula-
tório dos jogos no Brasil vai 
incluir os chamados fantasy 
games, ou fantasy sports, no 
projeto. A modalidade de jogos 
já conta com ampla base de 
jogadores no Brasil. Os depu-
tados do grupo estimam que a 
regulamentação desse tipo de 
jogo poderá gerar uma arreca-
dação de R$ 8 bilhões. Apesar 
do retorno financeiro previsto, 
a proposta enfrenta resistên-
cia de parlamentares que 
temem pelo impacto negativo 

MDB votou com o governo em
88% das vezes no Congresso

A senadora Simone Tebet 
(MDB-MS) foi lançada pelo 
partido na última quarta-
-feira (8) como pré-candidata 
à Presidência da República. 
Única mulher na disputa, até 
o momento, faz parte de uma 
das legendas mais tradicio-
nais do país, que ocupou o 
Planalto em três substitui-
ções de presidentes: com José 
Sarney (1985-1990), no lugar 
de Tancredo Neves; Itamar 
Franco (1992-1995), que assu-
miu com o impeachment de 
Fernando Collor; e Michel 
Temer (2016-2019), que subs-
tituiu Dilma Rousseff após a 
cassação de seu mandato.
Embora se declare indepen-
dente – e a própria senadora 
seja opositora do governo de 
Jair Bolsonaro em diversos 
momentos – o MDB vota na 

O Senado aprovou o subs-
titutivo da Câmara ao projeto 
de lei que prorroga por cinco 
anos (31 de dezembro de 2026), 
a isenção de IPI na aquisição 
de automóveis de passageiros 
novos por taxistas, cooperativas 
de taxistas e pessoas com defi-
ciência e deficientes auditivos. 
Estes últimos foram incluídos 
no projeto pelo relator, senador 
Romário (PL-RJ), em cumpri-
mento à decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) proferida 
no julgamento da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade por 
Omissão (ADO) 30/DF, de 2020.

“Nossa Turma”
No ato de filiação de Deltan Dallagnol, Sergio Moro elogiou 
o ex-coordenador da Lava Jato e comemorou sua chegada 
ao Podemos. “Nossa turma não é a do mensalão, não é a 
turma do petrolão, não é a turma da rachadinha. Aqui não 
precisamos esconder ninguém, podemos sair às ruas juntos. 
Essa tem que ser a cara da política do país”. Moro disse que 
quando o partido anunciou a filiação do ex-procurador, muita 
gente o questionou se era uma boa ideia. “Como as coisas 
estão distorcidas, como o país está sendo virado do avesso. 
O errado parece certo, os criminosos estão soltos por razões 
que até hoje desconhecemos”.

Passaporte Sanitário
O Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB) – legenda 
aliada do presidente Jair 
Bolsonaro e comandada por 
Roberto Jefferson até sua 
prisão, em agosto – entrou 
com ação no Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
questionando leis, decretos 
e portarias estaduais e 
municipais que tornaram 
obrigatória a apresentação de 
comprovante de imunização 
contra a covid-19, o 
passaporte da vacina, para 
entrada e permanência em 
estabelecimentos públicos 
e privados. A legenda quer 
ainda impedir a edição de 
novas normas de mesmo teor.

da medida e da legalização de 
qualquer tipo de modalidade 
de aposta no país.

Os fantasy games são moda-
lidades de jogo de apostas em 
que o resultado está atrelado 
ao desempenho de atletas em 
campeonatos reais de espor-
tes. Um exemplo já existente 
hoje no Brasil é o Cartola FC, 
em que os competidores criam 
times virtuais de atletas do fute-
bol. Os pontos são acumulados 
conforme o desempenho des-
ses profissionais nos campeo-
natos. O jogador com time que 

acumular mais pontos recebe 
um prêmio em dinheiro ao final 
do campeonato.

O GT é presidido pelo depu-
tado Bacelar (Podemos-BA), 
que propôs a inclusão da 
modalidade de apostas, ale-
gando que sua prática já está 
disseminada no Brasil mas 
carece de uma lei que permita 
sua regulamentação, bem 
como a definição de mecanis-
mos de proteção aos jogado-
res. “Se um site desses deixa 
de pagar o vencedor, a quem 
ele pode recorrer”, questinou.

Prorrogada isenção de IPI de veículo
para pessoas com deficiência e taxistas

grande maioria das vezes com 
o governo nesta legislatura. 
Dados do Radar do Congresso, 
ferramenta do Congresso em 
Foco que analisa o desem-
penho de parlamentares e 
das bancadas, indicam que 
os emedebistas votam, na 

média, em 88% das vezes de 
acordo com as orientações do 
governo nas duas casas. Esse 
alinhamento supera a média 
da Câmara (que hoje vota 
com Bolsonaro em 75% das 
deliberações) e a do Senado 
(média de 83%).

Os senadores apro-
varam o texto base da 
proposição, que man-
teve dispositivo incluído 
pela Câmara que revoga 
benefícios fiscais da área 
da saúde, como forma 
de acomodar a renúncia 
de receita decorrente da 
isenção do IPI. Na pró-
xima quarta (15), como 
primeiro item da pauta, serão 
votados os destaques do PSDB 
e do PT para definir a fonte de 
financiamento do benefício 
previsto no projeto.

O texto eleva de R$ 140 

mil para R$ 200 mil o preço 
máximo do automóvel, incluí-
dos os tributos incidentes, 
que poderá ser adquirido 
com isenção do IPI por pes-
soa com deficiência.

COMO compensação, o texto propõe a extinção do benefício de alíquota zero da Contribui-
ção para o PIS/Pasep e da Cofins
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EMBORA se declare independente – e a própria sena-
dora seja opositora de Bolsonaro – o MDB vota na grande 
maioria das vezes com o governo nesta legislatura

DIVULGAÇÃO

Preso em casa
A 2ª Câmara Criminal do TJ-PR autorizou que o ex-diretor-geral 
da Alep Abib Miguel, o Bibinho, de 81 anos, cumpra a prisão 
preventiva em casa com tornozeleira eletrônica. Na decisão, 
os desembargadores levaram em conta que ele ficou cerca de 
sete anos preso. A decisão vale por 360 dias, que poderão ser 
prorrogados. Bibinho cumpria a pena no Complexo Médico-
Penal (CMP), em Pinhais. Ele já esteve em prisão domiciliar 
entre março de 2020 e agosto de 2021 por conta da pandemia 
do coronavírus. Abib Miguel é acusado de comandar desvios 
de mais de R$ 200 milhões da Alep, entre 1997 e 2010, em um 
esquema de funcionários fantasmas.

Direito à liberdade
Na ação, o PTB questiona 
dispositivos da Paraíba, do Rio 
Grande do Sul, do Pará, do 
Espírito Santo, do Amazonas, 
da Bahia e da cidade do Rio 
de Janeiro. A sigla sustenta 
que as normas violam 
direitos relativos à liberdade 
de locomoção do cidadão 
e no direito ao trabalho, 
previstos na Constituição 
Federal. Para a legenda, 
os textos questionados 
foram editados sem 
“evidências científicas 
que permitam justificar 
medidas autoritárias e 
desproporcionais”. O caso 
foi distribuído para relatoria 
do ministro Dias Toffoli.

Lavagem de dinheiro
Em decisão de fevereiro deste ano, o Tribunal de Justiça 
manteve condenação do ex-diretor da Alep, denunciado pelo 
Ministério Público do Paraná (MPPR) por lavagem de dinheiro 
e organização criminosa, com pena de prisão de 251 anos, 
6 meses e 21 dias, além do pagamento de R$ 1,5 milhão em 
multa. Ele foi denunciado em 2015, no âmbito da Operação 
Argonautas, do Gaeco. Bibinho é réu em diversas ações 
propostas a partir de investigações do caso que ficou conhecido 
como “Diários Secretos” e que apuraram desvios de recursos 
públicos na Alep.

DIVULGAÇÃO
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Copel irá investir
R$ 2 bi em 2022 na
distribuição de energia

A Copel projeta investir R$ 
2,067 bilhões nos segmen-
tos de geração, transmissão 
e distribuição de energia em 
2022. O programa de inves-
timentos da companhia foi 
aprovado pelo Conselho de 
Administração nesta quarta-
-feira (08) e comunicado ao 
mercado no início da noite. 
A maior parte deste investi-
mento vai beneficiar a área 
que atende o consumidor final 
– a distribuição de energia.

“Estes investimentos vão 
garantir a continuidade do 
plano de modernização da 
nossa rede de distribuição, 
reforçando a capacidade de 
fornecer energia com quali-
dade e o mínimo de interrup-
ções possível, e buscando con-
solidar nossa posição como 
melhor distribuidora de ener-
gia do País”, disse o presidente 
da Copel, Daniel Slaviero.

Este ano a Copel recebeu 
o prêmio de melhor distri-
buidora de energia do Brasil 
(Prêmio Abradee).

FOCO
O principal foco dos inves-

timentos da Copel é o Paraná. 
“O investimento de mais de 
R$ 2 bilhões é um número que 
impressiona, porém o que mais 
importa é como ele impactará 
na vida dos paranaenses. Serão 

Geração
Há, ainda, R$ 407,3 milhões que serão aplicados em geração e 

transmissão de energia no próximo ano. Em 2021, a Copel inaugurou 
a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Bela Vista, com 29,81 MW de 

potência instalada. Construída em tempo recorde e entregue dois anos 
antes do prazo previsto, a usina está instalada no Rio Chopim, entre os 
municípios de Verê e São João, no Sudoeste do Paraná. O investimento 
na mais nova hidrelétrica da empresa foi de R$ 224 milhões e a energia 

gerada vai atender ao consumo de 100 mil pessoas.

Rede elétrica
Outra iniciativa de destaque nos investimentos da Copel é o pro-
grama Rede Elétrica Inteligente, que foi lançado em 2020 e está 
promovendo uma automatização sem precedentes na rede do 

Estado. “Trata-se do maior programa de smart grid no País”, ressalta 
o presidente da Copel. “Somente na primeira fase, 151 municípios 
das regiões Leste, Centro-Sul, Sudoeste e Oeste estão recebendo 
a rede de distribuição de energia automatizada”. O investimento 

nesta primeira etapa, de R$ 820 milhões, está levando a nova tec-
nologia para 4,5 milhões de paranaenses, em unidades residenciais 

e empresas urbanas e rurais.

Distribuição
Em distribuição de energia, os investimentos somados entre 2019 e 
2022 alcançaram o montante de R$ 4,8 bilhões, quase 60% do total 
que a Copel está aportando nestes quatro anos. Um dos destaques 

é o programa Paraná Trifásico, que está substituindo a rede rural 
existente por uma rede mais moderna, tri faseada, com cabos pro-
tegidos e capacidade de comunicação remota. Com a iniciativa, a 

Copel melhora a qualidade no fornecimento de energia para o cam-
po, renova seus ativos e contribui para o desenvolvimento do setor 

agrário paranaense, um dos mais competitivos do País. Ao todo, 
serão R$ 2,1 bilhões em obras no programa. Este ano, o programa 

fechou mais de 6 mil quilômetros de redes prontas, ou 25% do total 
concluído em todas as regiões do Estado.

milhares de quilômetros de 
redes, subestações e reforço nas 
nossas estruturas. Esse investi-
mento beneficiará quem está 
na cidade, mas, principalmente, 

quem está no campo. É a Copel 
investindo no seu maior ativo, o 
Paraná, e fornecendo a energia 
de melhor qualidade do Brasil”, 
acrescentou Slaviero.

COPEL

A ampliação e melhoria da rede de distribuição da Copel, que atende 393 dos 399 municípios do Paraná, receberão 77% dos recursos – R$ 1,6 bilhão.

Prioridades
O senador Oriovisto Guimarães 
(Podemos-PR) manifestou  seu 
descontentamento em relação às 
decisões do Congresso Nacional 
que priorizam emendas de relator 
em detrimento aos recursos para 
as pessoas que passam fome 
no País. Em pronunciamento no 
Senado Federal, criticou a PEC 
dos Precatórios promulgada  de 
forma fatiada. “Há uma tendência 
muito forte da maioria em 
colocar as emendas de relator 
como a meta mais importante do 
parlamento brasileiro, inclusive 
mais importante do que o recurso para aqueles que passam fome”.

Para o paranaense
O Paraná Turismo lançou a 
campanha “Paraná para o 
Paranaense”. Ela faz parte do 
Projeto de Retomada do Turismo, 
elaborado pelo Governo do Estado 
em três etapas, desde 2020. Ao 
todo, oito vídeos serão veiculados 
nos intervalos das programações 
dos canais abertos de televisão. 
Com isso, o Projeto de Retomada 
do Turismo atinge a 3ª e última 
etapa. “O Paraná tem procurado 
trabalhar na formulação dos seus 
roteiros e produtos turísticos”, 
afirmou o secretário estadual do 
Desenvolvimento Sustentável e do 
Turismo, Márcio Nunes.

AquaFoz
A cidade de Foz do Iguaçu, vai 
contar com uma nova atração 
turística, trata-se do AquaFoz, que 
será um dos maiores aquários de 
água doce do mundo. O aquário 
terá 3,5 milhões de litros, em 
uma área construída de 23 mil 
metros quadrados, a ser edificado 
na entrada do Parque Nacional 
do Iguaçu, ao lado do Centro de 
Visitantes. A expectativa é de 
que a obra seja finalizada em 
2023, gerando até 300 empregos 
diretos.

2D
Levantamento realizado pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
mostra que mais de 1,1 milhão 
de paranaenses estão com a 
segunda dose da vacina contra a 
Covid-19 em atraso. Os municípios 
com maior número de faltosos 
são a Região Metropolitana de 
Curitiba, Guarapuava, Maringá, 
Ponta Grossa e Londrina. Ivapoirã 
é a que menos registra casos em 
termos absolutos. 

Reforçando
O secretário estadual de Saúde, 

Beto Preto, reforçou o pedido 
aos municípios para realizarem 
busca ativa nas suas populações. 
“Temos vacinas par\a atender 
todo esse público e precisamos 
vacinar com a segunda dose, o 
que garante proteção completa. 
Temos que resolver essa 
situação em paralelo com a 
chegada das terceiras doses para 
a população. É um esforço pela 
defesa da sociedade”, afirmou.

Oeste em 
desenvolvimento
O prefeito de Toledo e segundo 
vice-presidente da Amop, Beto 
Lunitti, representou a entidade 
municipalista oestina durante 
assembleia do POD (Programa 
Oeste em Desenvolvimento) 
realizada no Biopark. Com a 
presença de representantes 
do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
além de deputados, secretários 
de Estado, prefeitos e outras 
autoridades, foi assinado 
protocolo de intenções que 
estabelece compromissos para 
a consolidação do Ecossistema 
Regional de Inovação em 
Agrotecnologias.

Defesa da ciência
A Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e 
Informática (CCTCI) da Câmara 
dos Deputados entregou o 
Prêmio César Lattes 2021. 
A condecoração, proposta 
pelo deputado federal Aliel 
Machado (PSB), homenageia 
personalidades físicas e jurídicas 
que se destacaram na defesa 
e na promoção da ciência, da 
tecnologia e das inovações 
no Brasil no ano de 2021. O 
prêmio propõe a valorização 
dos pesquisadores, cientistas 
e instituições que promovem 
ações voltadas para a inovação.

MARCOS OLIVEIRA
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Horários especiais
Atenção para o horário diferenciado 
de atendimento do comércio de 
Umuarama por conta das festas 
natalinas. Teremos dois Sabadões 
(11 e 18), com expediente das 9h 
às 17h. A partir de segunda (13), os 
estabelecimentos atenderão das 
9h às 22h (segunda a sexta). Noel 
chegou nesta sexta (10). A dica é 
programar um passeio noturno 
para curtir as luzes, atrativos 
especiais e ao mesmo tempo 
aproveitar as super promoções 
e produtos de primeira do nosso 
comércio para zerar a lista de 
presentes sem estresse. 

Licitações
Com algumas alterações e novas 
oportunidades, a Prefeitura de 
Umuarama atualizou a agenda de 
licitações. Na próxima segunda 
(13) haverá um pregão eletrônico 
para contratar empresa para 
fornecimento de medicamentos 
para as unidades de atendimento 
médico. Outros dois ocorrerão na 
sexta-feira (17) para contratação 
de empresas para prestação de 
serviços de transporte escolar e 
para contratação de fornecimento 
de concreto betuminoso usinado a 
quente (CBUQ).

Zona de livre comércio
O único processo seletivo de 
caráter público será realizado 
no dia 13 de janeiro e tem o 
objetivo de buscar empresa para 
administrar uma zona de livre 
comércio a ser implantada na 
cidade, parte do projeto da Zona 
de Processamento de Exportação 
de Umuarama (ZPE/UMU). Todos 
os processos licitatórios estão 
programados para acontecer 
sempre no mesmo horário: às 
9h. A programação completa 
pode ser acessada no site www.
umuarama.pr.gov.br, no banner 
do Portal da Transparência.

Técnico em Comércio
A Secretaria Estadual da Educação 
e do Esporte (Seed) prorrogou 
o prazo das pré-matrículas para 
os cursos subsequentes, para 
quem já concluiu o Ensino Médio, 
e especialização técnica. Em 
Umuarama, alguns destaques 
são os cursos de Técnico em 
Comércio e Técnico em Recursos 
Humanos, ministrados no 
colégio Vereador José Balan. Os 
interessados têm até o dia 15 
(quarta) realizar a pré-matrícula.

Parceria
O curso gratuito de Técnico 

Sorte chama
Com a participação de aproximadamente 26 mil consumidores de 
Umuarama e região, a campanha Natal de Esperança atingiu nesta 

sexta (10) 200 mil cupons cadastrados. Ninguém quer ficar de fora da 
maior promoção do Estado, que já contemplou felizardos com uma 

moto e milhares de reais em vales-compra. Ainda não foi premiado? 
Não desanime. Vem muita coisa boa por aí. A segunda moto Honda 

Biz, por exemplo, sairá na extração da Loteria Federal da próxima 
quarta (15). Dedos cruzados e não deixe cupons mofando na gaveta.

em Comércio é o primeiro do 
Estado e conta com o respaldo 
da Aciu, que, além da divulgação, 
viabiliza visitas técnicas e 
busca estabelecer parcerias 
com empresas para que os 
participantes possam apreender 
o conteúdo prático. O teor será 
ministrado em dois semestres, 
capacitando profissionais que 
atuam ou pretendem atuar no 
comércio. Informações - (44) 
3622-1872.

Injeção de ânimo
A segunda parcela do 13º salário 
do funcionalismo público municipal 
injetará, na próxima segunda (13), 
mais R$ 4,2 milhões na economia 
de Umuarama. No total, o 13º dos 
servidores municipais neste ano 
somou R$ 11,2 milhões e beneficia 
2.749 trabalhadores ativos e 780 
inativos. A primeira parcela foi 
paga em 23 de junho. Os recursos 
são importantes para aquecer o 
comércio no tradicional período de 
fim de ano. 

Novas empresas
O Paraná teve um aumento 
de 8,47% na abertura de 
novas empresas entre janeiro 
e novembro, levando em 
consideração as aberturas e 
baixas, no comparativo com o 
mesmo período de 2020. Os 
dados são da Junta Comercial do 
Paraná (Jucepar). Considerando 
apenas as aberturas de empresas, 
o crescimento chega a 16,11%. 
Foram 20.646 empresas abertas 
só em novembro, somando, assim, 
253.415 em todo o ano. Em 2020, 
foram 218.261.

Inadimplência
Dados divulgados pela Faciap/SPC 
Brasil mostram que o número de 
inadimplentes do Paraná cresceu 
7,48% em novembro, em relação 
ao mesmo período do ano passado. 
A faixa etária mais expressiva 
entre os devedores é entre 30 e 
39 anos, registrando 25,17% dos 
inadimplentes. Quando dividida 
por gênero, 50,18% são mulheres e 
49,82% homens. O valor médio da 
soma de todas as dívidas de cada 
consumidor no Estado é de R$ 3,9 
mil. A pesquisa ainda aponta que 
30,85% dos consumidores do estado 
têm dívidas de até R$ 500 e 46,32% 
até R$ 1 mil.

“Pouca sinceridade é uma coisa 
perigosa, e muita sinceridade é 
absolutamente fatal” - Oscar Wilde

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

Indústria paranaense
cresceu 11,2% entre
janeiro e outubro

A indústria paranaense é a 
terceira que mais cresceu no 
Brasil de janeiro a outubro de 
2021, na comparação com o 
mesmo período do ano pas-
sado. Com 11,2% de aumento 
na produção industrial, o 
Estado fica apenas atrás 
de Santa Catarina (13,8%) 
e Minas Gerais (12%), e 4,5 
pontos percentuais acima 
da média nacional. Os dados 
são do Instituto Brasileiro 
de Geografia Estatíst ica 
(IBGE), publicados nesta 
quinta-feira (9).

“O Paraná vem batendo 
recordes na geração de empre-
gos: foram 176 mil só neste 
ano. O crescimento da pro-
dução industrial do Estado na 
recuperação econômica pós-
-pandemia está no mesmo 
caminho, mostrando a força 
que temos para nos desenvol-
ver e gerar renda. Crescemos 
em 2021 e vamos entrar em 
2022 com uma boa perspec-
tiva”, afirmou o governador 
Ratinho Jr.

O aumento no acumulado é 
liderado pelo setor de fabrica-
ção de máquinas e equipamen-
tos, que cresceu 63,6% com rela-
ção ao mesmo período do ano 
anterior. Em segundo lugar está 
a indústria de fabricação de veí-
culos automotores, com cresci-
mento de 36,3%.

Outros setores
Os demais setores que avançaram em um ano foram fabricação 
de produtos de madeira (29%), fabricação de produtos de metal 

(28,4%), produtos de minerais não-metálicos (18,2%), indústrias de 
transformação (12%), fabricação de máquinas e materiais elétricos 
(11,6%), fabricação de bebidas (7,7%), fabricação de móveis (6,5%), 
fabricação de produtos de borracha e de material plástico (5,7%), 
outros produtos químicos (5,6%) e fabricação de coque, de produ-

tos derivados do petróleo e biocombustíveis (2,5%). Os únicos recu-
os foram fabricação de celulose, papel e produtos de papel (-0,9%) 

e fabricação de produtos alimentícios (-4,5%).

Em 12 meses
No comparativo dos últimos 12 meses, o Paraná apresenta o segundo 

melhor resultado nacional. Com crescimento de 12%, o Estado fica 
apenas atrás de Santa Catarina, que avançou 13,9%. Com relação à mé-

dia nacional, o resultado fica 6,3 pontos percentuais acima da média 
do País. Entre novembro de 2020 e outubro de 2021, o setor que pu-
xou o crescimento foi a fabricação de máquinas e equipamentos, com 
61,4% de evolução. Na sequência, a fabricação de veículos automoto-

res, reboques e carrocerias apresentou 29,9% de crescimento.

Outubro
A pesquisa também mostra que o Paraná foi um dos nove dos 15 locais 

pesquisados a apresentar crescimento no mês de outubro, com uma 
evolução de 0,6% em relação a setembro. Neste quesito, a média bra-
sileira foi de -0,6%, com cinco regiões apresentando decréscimo e sem 
apresentar variação. As expansões mais elevadas foram identificadas 

no Nordeste (5,1%), Mato Grosso (4,8%) e Ceará (4,1%).

Outros destaques são a 
fabricação de produtos de 
madeira (29,2%), produtos 
de metal (24,3%), produtos 
de minerais não metálicos 
(15,7%), indústrias de transfor-
mação (11,2%), fabricação de 
máquinas, aparelhos e mate-
riais elétricos (8,7%), produ-
tos químicos (7,7%), bebidas 
(6,8%), produtos de borracha 

e material plástico (4,8%), e 
fabricação de móveis (4,5%).

Apresentaram queda ape-
nas os setores de produtos 
alimentícios (-6,5%) e pro-
dutos de celulose, papel e 
produtos de papel (-1%). Já o 
setor de fabricação de coque, 
produtos derivados do petró-
leo e biocombustíveis não 
apresentou variação.

O aumento no acumulado é liderado pelo setor de fabricação de máquinas e equipamentos, que cresceu 63,6% com relação ao mesmo período 
do ano anterior

RODRIGO FÉLIX LEAL/AEN
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Foi lido e aprovado por 
unanim idade na tarde de 
ontem (sexta-feira, 10), o rela-
tório final da CPI da Covid, que 
se iniciou em maio na Câmara 
de Umuarama. Por 180 dias, 
foram ouvidas 45 testemu-
nhas em 36 reuniões ordiná-
rias e extraordinárias.

Com quase 50 páginas, o 
relatório detalha o conteúdo 
apurado durante as oitivas e 
investigações coordenadas 
pelos vereadores Ana Novais 
(presidente), Ednei do Esporte 
(vice), Mateus Barreto (rela-
tor), Cris das Frutas e Sorrisal 
(membros). 

Barreto confeccionou e leu 
o relatório final, que pediu 
pelo indiciamento de teste-
munhas que falaram à CPI, 
do prefeito afastado, empre-
sários, servidores e ex-servido-
res públicos.

Na ordem de indiciamento, 
Celso Pozzobom foi indi-
ciado por falso testemunho/
ou falsa perícia, peculato e 

por crime de responsabi-
lidade de prefeitos. Cícero 
Laurentino, ex-diretor de 
Assuntos Interinstitucionais 
da Prefeitura, foi indiciado 
por peculato e corrupção pas-
siva. Os mesmos crimes foram 
imputados ao ex-presidente 
do Norospar, Pedro Arildo Ruiz 
Filho. Já o ex-procurador-ge-
ral, Heber Lepre Fregne, teve 
indiciamento justificado por 
inobservância às formalidades 
legais de contratações diretas 
e fraudes a licitações. 

O empresário Ediel de 
Moraes Pinheiro teve seu 
indiciamento atribuído pela 
CPI por corrupção ativa e o 
médico Eduardo dos Santos 
Gonçalves foi indiciado por 
falsidade ideológica e corrup-
ção ativa. 

Também foi indiciada Lúcia 
Sampaio Dias, empresária, 
por falsidade ideológica e 
corrupção ativa. Já Renata 
Campagnole, ex-diretora 
da Secretaria de Saúde, foi 

CPI pede indiciamento de Celso 
Pozzobom e de mais 12 pessoas

Encaminhamentos
Com a conclusão do relatório final, a CPI da Covid deliberou ainda sobre encaminhamentos de cópias do 
relatório, que deve se entregue ao Chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando ainda a não renova-

ção de contratos com as empresas citadas no reatório. 
Será expedido ofício à Presidência da Câmara dando ciência da conclusão dos trabalhos, às Promotorias 

de Justiça de Umuarama, com atribuições nas esferas do Patrimônio Público e da Saúde e também ao 
MP de Contas do Paraná, bem como ao TCE.

Ex-secretária de 
Saúde e outra 

empresária
A ex-secretária municipal de 
saúde de Umuarama, Cecília 

Cividini Monteiro da Silva, teve 
seu nome inserido no rol de 
indiciados sob apontamento 

de crimes dispostos nos 
art. 299, “caput” (falsidade 

ideológica), art. 312 (peculato), 
art. 317 (corrupção passiva), 
todos do Código Penal, art. 

89 da Lei nº 8.666/1993 
(inobservância às formalidades 
legais de contratações diretas) 

e arts. 90 e 94, ambos da 
Lei nº 8.666/1993 (fraudes a 
licitações). Por improbidade 
administrativa, o relatório 
apontou o indiciamento 
de Liliane Arrabal Pita, 

empresária, pela prática do 
disposto no art. 10, I, da 

Lei nº 8.429/1992; e Paulo 
César Leite Silva, profissão 
desconhecida, pela prática 
do disposto no art. 10, I, da 

Lei nº 8.429/1992 e do crime 
disposto no art. 4º, I, da Lei nº 

1.579/1952.

indiciada por falsidade ideo-
lógica, peculato, corrupção 
passiva, por inobservância às 
formalidades legais de con-
tratações diretas e fraudes a 

licitações.  A médica Daniela 
de Azevedo Silva foi indiciada 
pelos crimes dispostos no art. 
299 “caput do Código Penal e 
por fraude em licitação.

INDICIADOS também são investigados na operação metástase do Ministério Público 

ALEX MIRANDA
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Umuarama ganha uma das estações
rodoviárias mais modernas do país

Ontem (sexta-feira, 10) 
Umuarama seguramente deu 
mais um passo decisivo para 
firmar-se como cidade polo do 
Noroeste e referência no Paraná. 
A inauguração da nova Estação 
Rodoviária consolida o muni-
cípio como um dos principais 
centros de desenvolvimento 
Estado. A cerimônia foi presti-
giada por autoridades e teve 
grande repercussão, já que a 
obra vinha sendo executada já 
há pouco mais de sete anos.

Desde que assumiu a admi-
nistração municipal, no dia 16 
de setembro, Hermes Pimentel 
da Silva declarou que se dedi-
caria a resolver a questão 
de obras paradas na cidade. 
“Existias vários entraves, vários 
obstáculos, mas já no primeiro 
momento eu determinei que 
fossem tomadas providências 
para desenrolar essa causa. 
Havia a possibilidade de contratar 
empresa de fora para administrar, 
fazer licitação, processos, aguar-
dar, mas estudamos e analisa-
mos que a melhor alternativa era 
tomarmos pé da situação, admi-
nistrando nós mesmos. E está aí 
a resposta: em poucos dias, com 
muito trabalho, conseguimos 
estar aqui hoje nessa cerimônia 
de inauguração”, resumiu.

O prefeito destacou o apoio 
fundamental que tem do gover-
nador Ratinho Jr, que destacou 
o secretário de Desenvolvimento 
Urbano, João Carlos Ortega, 

Operadoras
Neste momento, operam no local as empresas Andorinha, Viação 

Garcia, Expresso Nordeste, Expresso Maringá, Expresso Fátima-PG-
Tur e Viação Planalto. “A equipe de gestão agora está protocolando 
as propostas de empresas que queiram se instalar na nova Estação 
Rodoviária. Ainda há espaços disponíveis em guichês e boxes”, rela-
ta Marcelo Adriano Lopes da Silva, secretário municipal de Indús-

tria, Comércio e Turismo.

Transição
Ônibus interestaduais terão 

chegada e saída na nova 
Estação Rodoviária, já os 

metropolitanos vão passar 
por lá e seguir até o Ter-

minal Praça da Bíblia, para 
facilitar o acesso dos passa-
geiros ao centro comercial 

e ao transporte coletivo 
urbano no deslocamento 

aos bairros. A agora antiga 
rodoviária não vai mais 

receber linhas de ônibus.

Presenças
O prefeito interino, Her-

mes Pimentel da Silva, foi 
o anfitrião de autoridades, 
empresários e representan-
tes da imprensa. Destaque 
para o secretário de Estado 
do Desenvolvimento, João 
Carlos Ortega, o deputado 
estadual Delegado Fernan-

do Martins, vereadores e os 
ex-prefeitos Moacir Silva e 
Fernando Scanavaca, além 

do superintendente da Casa 
Civil Darlan Scalco e o presi-
dente da Aciu Orlando Luiz 
Santos e vários outros re-

presentantes de deputados 
e de secretarias diversas.

Prefeito já tem planos para a antiga estação rodoviária 
Quando foi inaugurada, 

no dia 31 de janeiro de 1970, 
a Estação Rodoviária de 
Umuarama era uma das mais 
modernas edificações do 
Brasil, chegando com uma 
proposta arquitetônica e urba-
nística inovadora e única no 
Estado até então, em projeto 
assinado por profissionais do 
escritório de Oscar Niemeyer. 
A obra foi iniciada pelo então 
prefeito Marciano Baraniuk e 
concluída por João Cione Neto.

Foram exatos 51 anos e 
dez meses de plena atividade, 
palco de histórias, mitos e até 
lendas que marcaram a vida 
de várias gerações de umua-
ramenses. Agora, conforme 
o prefeito Hermes Pimentel 
anunciou, seu destino será 

decidido pelas partes interes-
sadas, que são os proprietá-
rios e empresários que man-
têm seus comércios naquele 
local. “O mais rápido possí-
vel já vamos iniciar o diálogo 
com os comerciantes, que não 
podem e não vão ser prejudi-
cados”, garantiu, afirmando 
que nenhuma decisão será 
tomada de forma unilateral 
ou arbitrária.

Não há, oficialmente, 
nenhum projeto na adminis-
tração municipal para rees-
truturação, reforma ou remo-
delação para a antiga Estação 
Rodoviária. Como é um local 
central, de grande trânsito e 
concentração de pessoas, é 
uma área bastante atrativa 
para o comércio. “Espero 

que a gente encontre uma 
ótima alternativa, que não 
desampare os comerciantes 

para representá-lo. Em um gesto 
de reconhecimento, Pimentel 
convidou o ex-prefeito Moacir 
Silva para a cerimônia, indi-
cando a importância.

ESTRUTURA E 
MODERNIDADE

Localizada no alto da ave-
nida Paraná, em uma região 
nobre e das mais valoriza-
das do município, a nova 
Rodoviária fica próxima ao sho-
pping Palladium e ao Hospital 
Uopeccan, com fácil conexão 
a várias rodovias. No primeiro 
piso estão os guichês e boxes 

comerciais, ala administrativa, 
guarda-volumes, posto espe-
cial para Forças de Segurança 
(Polícia Militar, Guarda Municipal 
etc.), Juizado de Menores, 
Assistência Social da Prefeitura, 
sala de som e almoxarifado.

Os banheiros são em már-
more, com acessibilidade, dois 
jardins internos vazados com o 
piso superior, mais dois boxes 
comerciais destinados à farmá-
cia e posto médico, depósito, 
quadro geral, área de manu-
tenção e vestiário para funcio-
nários. O segundo piso pode ser 
acessado por escadas rolantes 

e fixas, além de elevadores. 
São 16 portões automatizados 
de embarque e desembarque, 
banheiros, fraldário, área de 
alimentação e um gerador de 
energia, além de longarinas para 
acomodação dos passageiros à 
espera de ônibus.

PREFEITO afirma que não há, oficialmente, nenhum projeto na administração municipal para reestruturação, reforma ou remodelação 
para a antiga Estação Rodoviária
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e que fique bom para a popu-
lação. Nossa rodoviária é um 
local importante na história 

da cidade e queremos dar 
o valor que ela merece ter”, 
resumiu Pimentel.

MARCELO Adriano, João Carlos Ortega (SEDU), Moacir Silva, o prefeito Hermes Pimentel e o deputado Fernando Martins fizeram a primeira 
vistoria no interior da Nova Rodoviária
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Evite o sol das 10h às 16h

Passe a cada 4h o protetor solar 
(aplicar só uma vez não vale, viu?)

Bonés e chapéus serão seus “BFFs”

Óculos de sol não é apenas charme, 
e sim para proteger seus lindos olhos.
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CRUZE LT TURBO 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 93.900,00
CRUZE LT TURBO 18/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
CRUZE LT TURBO 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 106.900,00
CRUZE LTZ TURBO 16/17 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 94.900,00
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
NEW BEETLE 08/09 VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO R$ 44.900,00
NISSAN FRONTIER XE 19/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 194.900,00
ONIX 1.4 LT 13/14 CINZA COMPLETO R$ 44.900,00
ONIX 1.4 LTZ 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 67.900,00 
ONIX PREMIER TURBO 19/20 LARANJA COMPLETO, AUT, COURO R$ 94.900,00
ONIX PLUS PREMIER TURBO 19/20 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 96.900,00
RANGER XLS CAB. SIMPLES FLEX 13/14 BRANCO COMPLETO R$ 79.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 AZUL COMPLETO, AUT, COURO R$ 244.900,00
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 16/16 BRANCO COMPLETO R$ 54.900,00
TRACKER 1.8 LTZ 14/14 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 73.900,00
TRACKER 1.0 LTZ TURBO 20/21 CINZA COMPLETO, AUT R$ 119.900,00
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

Vagas Professor(a) –
Ensino Médio

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

23/12/2021.

Vagas para Umuarama
Professor(a) de: Artes nº 278/2021; 

Biologia nº 341/2021;  Educação Física
n° 269/2021; Filosofia nº 332/2021; Física 

n° 350/2021; Geografia nº 314/2021; 
História nº 305/2021; Inglês nº 287/2021; 

Língua Portuguesa n° 260/2021; 
Matemática nº 296/2021; Química 

n° 359/2021; Sociologia nº 323/2021

Pré-Requisitos: Conforme consta em Edital.

TÉCNICO DE ATIVIDADES
ENSINO MÉDIO

.

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

inscreva-se até 23/12/2021.

Vaga nº 247/2021
para Umuarama

Pré-requisitos: Ensino Superior 
completo em Pedagogia;

06 meses de experiência comprovada 
em coordenação do Ensino Médio.

PR pode ir na contramão do combate
ao cigarro ilegal com aumento do ICMS

Com o objetivo de buscar cus-
tear o auxílio-alimentação das 
Polícias Civil, Militar e Científica, o 
governador Ratinho Junior enca-
minhou o Projeto de Lei 747/2021 
à Assembleia Legislativa (Alep) 
que propõe aumentar o Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) sobre o setor 
fumígeno no Paraná. Na expec-
tativa de criar uma fonte confiá-
vel para o auxílio-alimentação dos 
policiais, o Estado deve ir na con-
tramão do combate à venda ilegal 
e ao contrabando do produto.

O alerta é de entidades 
empresariais e organizações 
de combate ao contrabando 
e pirataria, como o Fórum 
Nacional Contra a Pirataria e a 
Ilegalidade (FNCP), que pedem 
uma audiência com o gover-
nador antes do Projeto de Lei 
747/2021 ir à votação, na pró-
xima terça-feira (14).

“A proposta em discussão 
não irá gerar o resultado espe-
rado. Hoje, o contrabando de 
cigarros já domina 66% do 
mercado do Paraná. Com o 
aumento de tributos, o pro-
duto legal que paga impostos 
será onerado e isso aumentará 
a vantagem do contrabando, 
que cobra preços mais bai-
xos, uma vez que esses pro-
dutos não pagam impostos. 
A consequência também será 
a diminuição da arrecadação 
do estado, sobrecarregando 

ainda mais as forças policiais 
no combate às organizações 
criminosas que atuam no 
contrabando”, afirma Edson 
Vismona, presidente do FNCP.

QUEDA INÉDITA
Em 2019, o mercado ilegal 

de cigarros no Paraná chegou 
a 77%, com queda inédita e 
pontual para 66% em 2020 
em decorrência da pandemia 
de covid-19 e do aumento do 
dólar, que impactou o preço do 
produto ilegal. Com a reaber-
tura das fronteiras terrestres 
do Paraguai, o mercado ilegal 
está retomando espaço, com 
tendência de crescimento.

MIGRAÇÃO
Além disso, a tendência é 

que, se o PL 747/2021 for apro-
vado, os varejistas migrem 
suas compras para o estado 
vizinho, Santa Catarina, pela 
diferença significativa de 
ICMS entre os dois estados – 
prejudicando, ainda, a arre-
cadação no Paraná. Hoje, o 
PR tem alíquota de 27% e 2% 
de FECOP, totalizando 29% de 
ICMS. Já Santa Catarina pra-
tica 25%, sem FECOP.

EXPERIÊNCIA POSITIVA
O FNCP ressalta a experiên-

cia de outras regiões do país, 
como o Distrito Federal (DF), 
que reduziu o ICMS de cigarros 

após aumentar o imposto além 
do ponto de equilíbrio para 
compensar as perdas com o 
produto que entrava de Goiás. 
“O resultado não foi o espe-
rado e o Distrito Federal vol-
tou atrás da medida em 2017”, 
afirma Vismona.

Outro ponto de alerta é que 
o contrabando ainda financia 
o crime organizado. O projeto, 
que propõe o pagamento de 
auxílio-alimentação às forças 
policiais, pode acabar impul-
sionando ainda mais a violên-
cia no estado.

FNCP  aponta que a proposta em discussão não irá gerar o resultado esperado. Hoje, o 
contrabando de cigarros já domina 66% do mercado do Paraná

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS



11Sábado 11 e domingo 12 de dezembro de 2021   VARIEDADES

11Sábado 11 e domingo 12 de dezembro de 2021   VARIEDADES@oparana hojenews

Os nascidos no dia 11 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Touro. São inteligentes, mas aco-
modados. Procuram os caminhos mais práticos e mais sábios, para atingir suas metas e projetos. Seu número principal é 
o, 20, formado de 2, símbolo da Lua, que os ligam fortemente à figura da mãe, a quem admiram e estimam com devoção. 
Mas que confere instabilidade emocional, leviandade e irresponsabilidade, em alguns aspectos. O 2, os fazem românticos, 
poéticos e sentimentais, amorosos e emocionais.

Horóscopo nascido em 11 de dezembro

Agitação não vai faltar nessa semana e notícia boa também não! 
Mudanças importantes acontecem já na segundona, quando seu 
regente Marte troca de posição no Zodíaco e traz novidades que vão 
dar um chega pra lá da rotina. Planos de viagem e novos projetos na 
sua vida tomam forma e a boa sorte vai te acompanhar. 

A semana chega tranquila e com notícias fresquinhas de Mercúrio, 
que traz boa sorte, novidades e promessas de ganhos em algo 
diferente que você pode fazer. Mudanças positivas devem rolar na 
sua vida material bem na semana que antecede o Natal e isso quer 
dizer que a festa está garantida. 

Vai preparando o coração porque se depender de Marte, a semana 
será de emoções intensas! O astro muda de signo no dia 13, man-
dando novidades e muitas energias para suas relações, parcerias, 
seus planos e amizades. Sonhos e ideais podem sair do papel.

Festas de fim de ano se aproximando, parentes chegando e seu 
signo está na maior vibração, claro! E nem poderia mesmo ser 
diferente, pois tem muita novidade entre as estrelas e seu astral 
fica lá em cima. Uma das mudanças mais importantes quem faz é 
Marte, que turbina sua saúde.

A boa sorte vai soprar em sua direção, e quem avisa é Marte, que 
desembarca em seu paraíso astral logo na segunda-feira. Novida-
des espetaculares podem marcar presença na sua vida e a coisa 
só melhora para o seu lado. No mesmo dia, Mercúrio também 
muda de cenário e traz poderosas energias para os seus interesses 
profissionais e financeiros

Pode ir se preparando porque o ritmo está bem acelerado e astral vir-
giniano vai ficar com a corda toda, ainda mais na vida familiar. Marte 
agita o pedaço já na segundona, mandando energias que vão mexer 
bastante com os assuntos domésticos e o convívio com parentes. 

O astro que comanda seu paraíso começa a te fazer companhia a 
partir de segunda-feira, trazendo alegrias, boa sorte e vibes espeta-
culares para a sua vida. As coisas devem fluir com mais agilidade e 
facilidade, sem falar que você terá confiança e criatividade de sobra 
para alcançar conquistas, glórias e vitórias.

O astral da semana está uma coisa de doido! O Sol segue na 
famigerada Casa 12, mas tudo fica tranquilo nesse período. Siga 
sua intuição ao lidar com grana e pode dar uma tacada certeira. O 
romance está tranquilo e o lance com o crush tem tudo para decolar. 

Com as energias astrais que ficam ativas a partir de agora, você 
tem tudo para brilhar no serviço, pode subir no conceito da chefia 
e atrair melhorias materiais que vão te deixar na maior empolgação. 
Marte abre os seus horizontes profissionais ao turbinar sua garra 
e autoconfiança.

Horóscopo da semana de 11 a 17 dezembro

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

Marte entra na sua Casa da Fortuna e gana não vão faltar, nem grana. 
Mercúrio é outro que joga no seu time e deixa a sua inteligência 
afiadíssima, estimulando ideias práticas e alinhadas com a sua 
realidade nessa semana. Ótima sintonia com o pessoal de casa 
e saúde blindada. 

Horóscopo nascido em 12 de dezembro

Palavras cruzadas

Solução anterior

Os nascidos em 12 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Gêmeos. Possuem disposição alegre, 
jovial e otimista. Possuem o dom da comunicação e de chamar a atenção sobre si, pelo que dizem, escrevem ou declaram. 
São criativos naquilo que fazem e têm talento especial para ganharem dinheiro. Seu número principal 21, formado de 2, 
Lua e de 1, Sol, astros de natureza harmônica, que se completam e que criam o equilíbrio e a sorte da pessoa. A soma dá 
o 3, de Júpiter, que lhes confere características afortunadas, que lhes dá expansão, generosidade e a sabedoria, mesmo 
que muitos não consigam estudar ou se formar. Indica duplicidade amorosa.

Com as boas novas de Marte, sua comunicação fica mais solta, 
empoderada e você vai passar muita confiança para os outros! Pode 
fazer um tremendo sucesso nos contatos pessoais e profissionais, 
ainda mais se apostar em sua simpatia, nas suas ideias criativas e 
habilidade para convencer. 

Aqueles planos que você pensou, repensou e adiou mil vezes 
podem finalmente começar a andar! O recado esperto é de Marte, 
que muda de cenário e vai agir em favor dos seus ideais. Aproveite 
a onda gigante de boa sorte que vai bater aí na sua praia e faz logo 
uma força-tarefa pra realizar o que botou de lado. 

Horóscopo nascido em 13 de dezembro
Os nascidos a 13 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Caranguejo. São lentos e vagarosos 
e muito ligados às suas origens e à sua família, em primeiro lugar. Seu número principal, do dia do nascimento é o 22, 
formado de dois em dobro, o símbolo da Lua. A Lua lhes confere romantismo, confirma seu espírito fantasioso e criativo, 
em diversos setores. A soma dá o 4, de Urano, que os tornam originais e exóticos, modernos e de espírito avançado, 
voltado mais para o Bem e para a Fraternidade.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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SSGH
DESAFINADO

CRIMARAM
BARATADATE

DIUSELIM
COMLEGL

REBOCADOR
ALJUSGE
DMALARI

ZERAATLAS
RETIROFM

ROTOMMAIA
URIDAAG

APONTADASO
ASCOANÃS

Aparelho
que retira
a umidade
de vestes

Antiga
festa 

literária
noturna

(?) de
vídeo:

precedeu
o DVD

Dispositivo
contra-
ceptivo
interno

Dona 
Ivone (?),
sambista

Figuras
do

presépio

Frequên-
cia de
rádio

(abrev.)

Primeira
etapa 

de uma
viagem

(?)
Francisco,

cidade
dos EUA

A forma
dese-
nhada 

do círculo
Reação
comum

diante da
imundície

Mulheres
de pouca
estatura

Pessoa do sexo
masculino

Antiga habilidade 
da secretária

Coleção 
de mapas
Reproduzo;

copio 

Enfer-
midade
Carretel 
de linha

Fazer (?)
a: merecer

Roça;
campo

Assento de
bicicletas
Local para
compras

Coloque dia,
mês e ano 
Relativo
a século

Perna, 
em inglês

Boro
(símbolo)

Salda
(dívida)
Passeio
religioso

O dia
decisivo

Extensão
de ende-
reços da
internet

Embar-
cação

destinada
a puxar
outras

Fizeram
versos 

Cosmético 
para cílios

Fora do tom
(na música)

Inseto
caseiro

Aguardente
de cereais
A região 

glútea (pl.)

(?) Peixo-
to, repórter

Entrada
elétrica

Civilização
andina

A "alma"
do carro

Indicadas

Sílaba 
de "ursos"

O nome
da letra

"G"
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SSGH
DESAFINADO

CRIMARAM
BARATADATE

DIUSELIM
COMLEGL

REBOCADOR
ALJUSGE
DMALARI

ZERAATLAS
RETIROFM

ROTOMMAIA
URIDAAG

APONTADASO
ASCOANÃS

Aparelho
que retira
a umidade
de vestes

Antiga
festa 

literária
noturna

(?) de
vídeo:

precedeu
o DVD

Dispositivo
contra-
ceptivo
interno

Dona 
Ivone (?),
sambista

Figuras
do

presépio

Frequên-
cia de
rádio

(abrev.)

Primeira
etapa 

de uma
viagem

(?)
Francisco,

cidade
dos EUA

A forma
dese-
nhada 

do círculo
Reação
comum

diante da
imundície

Mulheres
de pouca
estatura

Pessoa do sexo
masculino

Antiga habilidade 
da secretária

Coleção 
de mapas
Reproduzo;

copio 

Enfer-
midade
Carretel 
de linha

Fazer (?)
a: merecer

Roça;
campo

Assento de
bicicletas
Local para
compras

Coloque dia,
mês e ano 
Relativo
a século

Perna, 
em inglês

Boro
(símbolo)

Salda
(dívida)
Passeio
religioso

O dia
decisivo

Extensão
de ende-
reços da
internet

Embar-
cação

destinada
a puxar
outras

Fizeram
versos 

Cosmético 
para cílios

Fora do tom
(na música)

Inseto
caseiro

Aguardente
de cereais
A região 

glútea (pl.)

(?) Peixo-
to, repórter

Entrada
elétrica

Civilização
andina

A "alma"
do carro

Indicadas

Sílaba 
de "ursos"

O nome
da letra

"G"

3/ari — gim — jus — leg — san. 5/sarau.
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D I T
O T R O N C O D O I P E
C A M P A N A R I O

N R O R R I

A C R E G R I T A
F R I S A R G O D

E S A A R A A
G

D Ã F E R I R
J O N G O I U B A
S E R F A H I V

V A I
A R C A S I

T E M P O R A L D
S A N O O C A

D I T A R A D
P R O C E D E N T E

Letra a
que se 

apõe til no
espanhol

Brada;
clama

(?)2, are-
na multi-
uso em
Londres

Diverte-se
ao ouvir 

uma
anedota

Pilha usual
em brin-
quedos 

eletrônicos 

Deserto
em pro-
cesso de
expansão

A cabeça
do deus
egípcio 

Tot (Mit.)
Espécie 

de samba
de roda
 (Folcl.)

Cidade
gaúcha do

Festival 
de Cinema

Ofender;
magoar

Local das
rugas da
preocu-
pação

Bruma que
parece

envolver 
a Lua

A clave pa-
ra os sons

graves
(Mús.)

Abbey (?),
estúdio

dos
Beatles

Chuva
típica das
tardes de

verão

Bacia fixa
de ba-

nheiros e
cozinhas

Marcha
quase não
utilizada

no F1
Que tem 
funda-
mento 

(a crítica)

Pavilhão
do Par-
que do

Ibirapuera

Prescrever
(moda)

Rua
(abrev.)

Sucesso de
Lennon
Alvo do

promotor

Retrovírus
letal 

Quase, em
espanhol

O dia 
decisivo
Gato, em

inglês

Encrespar
(o cabelo)
"Empresa",

em ECT

A Torre 
de Pisa

O sabor do
vinagre

Romance 
de José de

Alencar

Presidente que fale-
ceu antes
da posse

(BR)

Ácido manipulado
na clonagem 

Situação imposta 
por ditaduras

Apupar

Ter
existência

real

Um dos estudos
do físico holandês

Erik Verlinde
Regar a lavoura

A arte ba-
seada em
imagens 
Concede

3/cat — god. 4/casi — road. 5/jongo.

Aquário Municipal chega ao 14º aniversário com mais 770 mil visitantes
 O Aquário Municipal Romolo 

Martinelli completa hoje seu 14º ani-
versário. Em 8 de dezembro de 2007, 
o município de Toledo inaugurou 
um espaço privilegiado no Parque 
Ecológico Diva Paim Barth focado em 
oferecer ao público um ambiente de 
lazer e entretenimento. 

 Com entrada gratuita, a iniciativa 
toledana contempla um dos primeiros 
aquários temáticos da região centro-sul 
do Brasil e serve de inspiração para novos 
projetos que atualmente estão sendo 
implantados em todo o país. Com uma 
grande procura e aceitação pelo público 
visitante, o espaço já registrou a passa-
gem de mais de 770 mil visitantes, entre 
moradores de Toledo e de diversas loca-
lidades do mundo. Esse fluxo representa 
uma média de 55 mil por ano. 

 A estrutura oferece aos visitantes 
um ambiente agradável e relaxante, 
repleto de conhecimento sobre a ictio-
fauna nativa das bacias hidrográficas 
dos Rios Paraná, Iguaçu e Amazonas, 
além de espécies não nativas de impor-
tância para a aquicultura brasileira. 

 O espaço é mantido pela Prefeitura 
de Toledo, por meio da Secretaria 
do Desenvolvimento Ambiental e 
Saneamento (SMDAS), além da parceria 
com a Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná (Unioeste). “É um importante 
espaço público e nós aproveitamos 
para agradecer a toda população pelo 
apoio e reconhecimento confirmado 
pelo grande número de pessoas que já 
visitaram o local”, concluiu o secretário 
da SMDAS Junior Henrique Pinto. 

(Foto/fonte: Secom Toledo)

5 atitudes para ter equilíbrio emocional
Algumas situações do dia a dia nem 

sempre são resolvidas apenas com 
soluções concretas e, às vezes é preciso 
recorrer à inteligência espiritual para 
resolver de uma maneira mais eficaz.

O equilíbrio emocional é uma fer-
ramenta poderosa, capaz de influen-
ciar relacionamentos, mudar padrões 
de conduta e gerar comportamentos 
mais positivos.

Quem consegue manter o equilíbrio 
emocional, mantém resultados melho-
res tanto na saúde, como na produti-
vidade, criatividade e relacionamento 

interpessoal no trabalho.
Por isso, algumas sugestões irão 

ajudar a transformar a maneira como 
você vê os eventos, deixando a ansie-
dade e o estresse de lado. 

Autoconhecimento: essa é uma fun-
ção que depois de descoberta, deve 
durar a vida inteira. Olhar para os pró-
prios medos, reconhecer as limitações 
e os desejos mais profundos não se 
trata de uma atitude fácil. O autoco-
nhecimento pode ajudar a lidar melhor 
com as emoções, aceitando quando 
não podemos mudar algo.

Superar: é importante desenvolver 
a habilidade de seguir em frente, sem 
se prender no passado e dando mais 
atenção ao presente. De nada adianta 
remoer pensamentos e mágoas; o que 
já aconteceu não pode ser mudado.

Foco no caminho: durante seu per-
curso, pessoas vão surgir tentando 
alterar seu estado de espírito, e o 
recomendado é não dar tanto ouvido 
aos outros. Apesar das adversidades, 
é preciso ter clareza sobre as próprias 
decisões.

Prioridades: o que é mais importante 

para você? Qual sua próxima grande deci-
são? Pelo o que você está batalhando? É 
importante ter o hábito de fazer uma lista 
das coisas que lhe fazem bem e que lhe 
trazem motivação.

Coração limpo: perdoar e aprender 
a lidar com o ego é um dos primeiros 
passos para deixar as emoções fluírem. 
Outra dica é identificar a dor emocional 
e, depois, se colocar no lugar de quem 
lhe ofendeu. Assim, é possível enten-
der as razões de a pessoa ter agido de 
certa maneira.

Fonte: João Bidu
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Se não sabes o que presentear a teus 
seres mais queridos no Natal, presen-

teie-lhes o teu amor.
(desconhecido)

JÁ, JÁ É NATAL! HO-HO-HO-HO
Sobre o surgimento da árvore de Natal, os registros apontam a Alemanha como o país de origem: Martinho Lutero 
montou um pinheiro enfeitado com velas em sua casa no século 16 para mostrar às crianças como era o céu na 
noite do nascimento de Cristo.

PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR: SISTEMAS DIGITAIS VÃO NOS CONTROLAR?
Corremos este risco, diz o neurocientista Miguel Nicolelis. Ele escreve: “Das condições orgânicas, das 
analógicas às tecnológicas, passando pelas necessidades básicas, e pela política, religião, dinheiro, 

tecnologia, fetiches, ideologias, fofoca, fake news, o bem/bom ao mal/mau e todos os mecanismos de 
ação relacionados, todos são produtos do cérebro humano”. Mas e os atributos humanos como empatia, 
simpatia, altruísmo, compaixão, intuição, criatividade, sensualidade, individualidade, personalidade, 

ciúme, ódio, pensar “fora da caixa”, enfim, os sentimentos, as emoções, os pensamentos, os desejos…? 
Resposta curta e preocupante: “Nosso cérebro é como um camaleão e conforme nossa relação com os 
sistemas digitais, ele pode mudar sua configuração em sua forma de perceber e sentir o mundo, de se 
comunicar. É quando os tais atributos humanos que falamos acima correm o risco de desaparecer, de 

perder lugar para o imediatismo e a praticidade do virtual. Assim corremos o risco de perder nosso esta-
do natural de ser e nos deixar controlar por sistemas digitais - internet, smartphones, mídia de massa, 
como temos visto muito por aí, que atualmente são considerados como ferramentas indispensáveis à 

vida”. Vale refletir a respeito: até que ponto esses avanços que tanto facilitam a vida são nocivos à saú-
de humana? Corremos o risco de dizer adeus aos atributos humanos mais básicos?

AGENDA!
Para os leitores seguirem a agenda de 
apresentações, a coluna destaca: Na 
terça-feira (14), artistas amadores e 

profissionais do Espaço Musical 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 apresentarão repertório 

variado das 20h às 22h. Na sexta-feira 
(17) é a vez do coral da Igreja Adven-

tista, das 20h às 22h. 

CHAMPANHE
Apesar de muitas pessoas considerarem 

o Champagne uma bebida de cele-
bração, abrindo o rótulo apenas em 
ocasiões especiais como aniversários 
ou no Ano Novo, esse vinho também 
pode ser muito versátil e ideal para 

os dias de calor, que vão se intensifi-
cando ao longo da primavera - não à 
toa, o Dia do Champagne é celebrado  
dia 22 de outubro.  Champagne é uma 
denominação de origem localizada no 

nordeste da França, e apenas os vinhos 
espumantes produzidos nesta região, 
de acordo com as regras de produção 
do local, podem ser chamados assim. 

Todo champagne é um espumante, mas 
nem todo espumante é champagne. 

Você pode encontrar espumantes incrí-
veis feitos com as mesmas uvas, pelo 
mesmo método de produção e com 
as mesmas características de aroma 

que champagne, mas se vier de outra 
região, mesmo que francesa, 

receberá outro nome.

FELIZ ANIVERSÁRIO! 
SIRLEY FATIMA DE SOUZA é o centro das atenções hoje: dia de comemorar ani-
versário! Sempre atenta a tudo e a todos se divide em mil ‘Batatinhas’ para estar 
sempre presente e ao lado daqueles que ama. Mas hoje é o dia de receber afagos, 

palavras bonitas e mimos da família e dos amigos. É dia de sorriso no rosto, 
escancarado. Afinal...o parabéns é prá você. O clique exclusivo é de Luci Lemes

LUCI LEMES
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