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Umuarama entra no ranking das 10
cidades que mais contrataram no PR

NESTA SEXTA, A AGÊNCIA ABRE AS PORTAS COM 330 VAGAS

A cidade apareceu em 8º lugar no ranking dos municípios que mais contrataram através de suas Agências do Trabalhador no Paraná. 
O levantamento foi feito pela Secretaria Justiça, Família e Trabalho e apresentou o desempenho durante o mês de novembro. Nos 
últimos 30 dias foram contratados 240 trabalhadores, mostrando que o município passa por um bom momento na economia. l 7

Pesquisas
devem estar

registradas no
TSE em janeiro

l 2

Azul vende
passagens
a dez novos

destinos no PR
l 4

BPFron

Namur pede
apoio aos

vereadores
pela nova sede 

l 8

Com investimentos de 
R$ 878 mil, a nova sede 
da UBS Posto Central foi 
inaugurada pelo prefeito 
em exercício Hermes 
Pimentel. Atendendo 
a Estratégia Saúde 
da Família, a unidade 
tem área construída 
de 416,08 m² e é uma 
das mais modernas do 
Noroeste do Paraná, 
tendo inclusive a própria 
usina de oxigênio.

Marco na SaúdeMarco na Saúde
ASSESSORIA/SECOM

R$ 60 milhões
João Carlos Ortega, secretário estadual de 

Desenvolvimento Urbano, se reuniu em Umuarama 
com prefeitos de municípios da região de Entre 

Rios e anunciou R$ 60 milhões em investimentos 
destinados ao Noroeste do Paraná. Lembrou de 

algumas obras já em andamento e ressaltou que a 
Nova Estação Rodoviária da Capital da Amizade foi 

construída com recursos do Governo do Estado, com 
financiamento através da SEDU. l 6
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TCE aprova
com ressalvas
as contas de

Ratinho Junior
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Umuarama

Empresário/empregador
Contribui 11% sobre pró-labore, en tre R$ 1.100,00
(R$ 121,00) e  R$ 6.433,57 (R$ 707,69), por GPS.
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.100,00 (R$ 220) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 6.433,57 (R$ 707,69) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 6.433,57. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.100,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.100,00
(R$ 220,00) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71), por carnê.

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

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

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 7,75%  | TJLP: 5,32%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IIRR  22002211:: 7ª parcela
vence em 30/11, com juros Selic de 3,03%.

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

2/11 a 2/12 0,5000 0,4412 0,0000
3/11 a 3/12 0,5000 0,4412 0,0000
4/11 a 4/12 0,5000 0,4412 0,0000
5/11 a 5/12 0,5000 0,4412 0,0000
6/11 a 6/12 0,5000 0,4412 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +6,99% 28,36 
Vale ON +4,64% 73,49 
ItauUnibanco PN +3,78% 23,06 
Bradesco PN +5,08% 20,82 
Braskem PNA +9,51% 57,80 
Sid. Nacional ON +9,17% 23,57

IBOVESPA: +3,66% 104.466 pontos

Iene 112,97
Libra est. 0,75
Euro 0,88
Peso arg. 101,08

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,2% 5,6590 5,6600 +0,4%

PTAX  (BC) +0,3% 5,6339 5,6345 +0,3%

PARALELO -1,0% 5,5100 5,9200 +0,3%

TURISMO -1,0% 5,5100 5,9000 +0,3%

EURO +0,2% 6,3753 6,3783 +0,8%

R$/m2 OUT NOV %m %ano %12m
Paraná 1.987,39 1.995,80 0,42 16,03 17,66
Norte 2.097,17 - -0,62 18,98 22,69
Oeste 2.027,94 - 0,38 15,31 18,18

DÓLAR 02/12

Iene R$ 0,0499
Libra est. R$ 7,50
Peso arg. R$ 0,056
R$1: 1206,27 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 02/12 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)

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 1.244,25 16,00 -1,0%
FARELO dez/21 358,00 1,50 6,2%
MILHO dez/21 577,00 5,00 0,7%
TRIGO dez/21 806,50 28,00 1,9%

SOJA 156,56 0,5% -2,6% 156,00
MILHO 79,10 -0,1% 0,4% 79,00
TRIGO 88,80 0,0% 0,4% 92,00
BOI GORDO 309,47 -0,1% 10,8% 305,00
SUINO 6,68 -0,1% 5,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 02/12 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 02/12 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 02/12 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 163,00 -2,1% -4,7%
SOJA Paranaguá 168,00 -0,6% -2,3%
MILHO Cascavel 88,00 1,1% 1,1%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Palavras cruzadas

Lua e Marte na Casa da Profissão incentivarão você 
a acordar cedo e pegar firme nas tarefas para cum-
prir logo o serviço. Você, que normalmente já é tão 
rápida (o), vai mostrar ainda mais iniciativa, cora-
gem e determinação para conquistar seus objeti-
vos. Pode liderar os colegas em uma atividade em 
equipe, só precisa moderar as palavras.

Questões de casa e família terão prioridade para 
você no início do dia. É bem provável que você 
tome decisões ou atitudes que vão impactar os 
parentes, então, procure conversar antes para 
não fazer nada que possa causar discussões 
mais tarde.

O acúmulo de trabalho pode afetar o seu astral 
nesta sexta-feira e nem adianta querer dar conta 
de tudo se você já sabe que assumiu mais tare-
fas do que pode cumprir. A dica é definir o que 
é prioridade, e negociar prazo para as tarefas que 
podem ficar para depois.

O apoio de amigos pode ser muito importante 
para você nesta sexta-feira, principalmente para 
concretizar ideias e projetos que possam bene-
ficiar o seu futuro. Trabalhar em equipe também 
será uma boa opção e você deve exercitar seu 
espírito de liderança para motivar os colegas.

Lua e Marte despertam o lado mais ambicioso do 
seu signo e você vai lutar com unhas e dentes para 
alcançar seus objetivos nesta sexta. Vai querer cha-
mar a atenção dos chefes com atitudes e iniciativas 
mais ousadas, mas é melhor evitar extravagâncias: 
às vezes, menos é mais. 

Você atravessa um bom momento para investir 
no seu crescimento e aperfeiçoamento profissio-
nal. Além de buscar cursos para se aprimorar no 
que faz, você deve buscar aliados para realizar 
seus planos e garantir um futuro melhor para 
você e os seus. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos no dia 3 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Peixes. 
São românticos e sentimentais, sonhadores e poéticos. Gostam da Literatura, da poesia, da 
música e das artes em geral.  Seu número principal é o 12, formado de 1, Sol e de 2, Lua, astros 
que se completam pela sua natureza masculina e feminina. A soma dá o 3, de Júpiter, que leva 
à cultura e ao conhecimento, que lhes confere espírito de fraternidade e generosidade. Mas 
por outro lado, leva a vida dupla na área sentimental, nos relacionamentos amorosos, quando 
outros fatores contribuem para isso.

Horóscopo nascido em 3 de dezembro

O dia pode começar um pouco tenso para você 
no convívio com a família. Com a Lua e Júpiter 
em conflito, podem surgir algumas divergên-
cias com parentes. Por isso, procure controlar 
as suas reações e tente conversar calmamente 
para resolver qualquer questão.

Você vai encarar a sexta-feira com muito entu-
siasmo e bom humor, e vai sextar no trabalho 
mesmo! Com mais facilidade para se entender 
com as pessoas, tudo se torna mais simples e 
descomplicado.

Quem trabalha em equipe ou tem algum tipo de 
sociedade ou parceria deve ter muita calma e jogo 
de cintura hoje para não se desentender com os 
colegas. O segredo para evitar atritos é controlar 
as suas reações, além de equilibrar melhor as suas 
vontades com as vontades dos outros.

Imprevistos e mudanças devem agitar o seu dia, 
ou pode ser que você decida promover algu-
mas transformações à sua volta para colocar 
um fim em questões que te preocupam ou te 
incomodam.

O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida 
será maior e incentivará você a se dedicar mais 
ao trabalho e às possibilidades de lucrar. Se 
você tem uma boa ideia para ganhar dinheiro, 
Marte dará a coragem necessária para arregaçar 
as mangas e colocar o projeto em ação! 

Você pode acordar um tanto cansada e desanimada 
hoje, principalmente se gastou energia demais nos 
dias anteriores. Respeite o desejo de ficar mais 
quieta no seu canto, e prefira trabalhar a sós, longe 
de barulho e agitação.

Loterias
Megasena
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EHM
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REIAQUI
GAVELAUFC

SILODUCEI
UNEVAOKA

INCIDENTAL
PATINETERD

WORDNOATE
ORAHLIBJ

FOCOOSEU
LISAGRUAS

OFFVAIART
RESCDOI

SANCHOPANÇA

Diz-se do
amante de
esportes
radicais

Virtude
louvada no
Sermão da
Montanha

O erro zero,
no plano
de quali-
dade total

Bovídeo
típico do
planalto
tibetano

Letra de
teclas de
função do

micro

(?) e agora,
conceito

da Gestalt-
terapia

Galpão
para arma-
zenagem
de cereais

Categoria
de estreia
no auto-

mobilismo

Nuvens
formadas 
por cristais

de gelo

Relativo ao
estudo dos
caracteres
dos povos

Kevin Ash-
ton: criou
a Internet
das Coisas

Contrária
ao bom
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(?)1N1,
vírus que

causa
gripe

Sinal de a-
breviação
de unidade
monetária

Jogo de
mesa com

tacos e
bolas

Com, em
francês

Máquinas
de grandes
shows de

rock

Forma
popular de
"senhor"

Cinza, 
em inglês

Demons-
trar

desagrado
(a plateia)

Equivale
ao "tau"
grego

Tecla que
fecha

caixas de
diálogo

(?)-Codi,
órgão de
repressão 
da Ditadura

Servidor público
responsável por
diligências como

arrestos e penhoras

Servidor do
Itamaraty
Feixe de
espigas

Deleite; êxtase
Romancista e ensaís-

ta britânica, autora 
de "Orlando"

Roentgen
(símbolo)
Ânimo;

coragem

"Empresa",
em ECT

A terceira
vogal

Cognome
do ditador
Mussolini
Regresso

Livro
apócrifo
da Bíblia

Ainda

Principal 
organiza-

ção de
MMA

Editor de
texto da

Microsoft

Veículo
elétrico

que facilita
a mobilida-
de urbana

Associa
A música
de fundo
do filme

Ponto cen-
tral (fig.)
Sem pre-
gas (fem.)

Manter em (?):
sigilosamente

Sul
(abrev.)

O fiel
escudeiro
de Dom

Quixote na
obra de

Cervantes

3/ash — off. 4/avec — kart — word. 6/enlevo — gavela.
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C C
V I T A L I C I O

N T E L O J A
A F R E S C O S L
C A R G A N A B

L O D IR A AP E
M I R R A G E A R

B I H E A R T
I N CO M U M E B

RO L O US A C A
I M G L U T E N
D A N O V O D

F A D O B A N I U
D E A TO I R

D E S P R E Z A V A

Caráter do
cargo de
Ministro
do STF

Zelosa;
cuidadosa

Decoram
o teto da
Capela
Sistina

O Estado
menos

populoso
(sigla)

(?) maçô-
nica: tem
por chefia 
o venerável

Formato
de ban-

cadas de
cozinha

(?) Ozzetti,
cantora

de "Equi-
líbrio"

"Quem é
vivo sem-
pre (?)"
(dito)

É visada
pelos la-
drões de 

caminhões

Letra que,
dobrada,

forma
dígrafo 

Presente 
dos Magos

a Jesus
(Bíblia)

Os tuare-
gues, por
seu estilo
de vida

Limo que
cresce em

pedras

Barco de
salvamen-
to em áreas
alagadas

O dia da
invasão

aliada da 
Normandia

Expulsou
da pátria

Desde-
nhava; 

desconsi-
derava

Decisão
precipi-
tada no

impulsivo

Filme
político

de Costa-
Gavras

Sinal de
vitória for-
mado com
os dedos

Prejudicada
financei-
ramente

Crime combatido
pelas empresas de
cartões de crédito

O "não" que encerra o debate
Psicólogo
canaden-

se que
formulou
a Teoria
Social

Cognitiva

Tesla
(símbolo)

Condição atribuída ao
Papa quando emite
juízo "ex
cathedra"

O solo do
Saara
Planta 

amazônica
Orvalhar

(gelo)
Coração,
em inglês

Estibordo
(abrev.)

Mau chei-
ro (bras.)

Que não 
é usual

Confusão
(pop.)

É coberto
pela inde-
nização

Música que
expressa a
melancolia
do povo

português

Perda de elasticidade
de  tecido (Med.)
Cultivo do Vale do

São Francisco (BR) 

Sigla antes
do cifrão,
no dólar

Laço (fig.)

Nutriente
do trigo

nocivo ao
celíaco

3/apé. 4/rolo. 5/heart. 6/atonia. 13/albert bandura.

Pesquisas eleitorais deverão estar
registradas no TSE já em janeiro

A partir do dia 1º de janeiro 
de 2022, todas as entidades ou 
empresas que realizarem pes-
quisas de opinião pública sobre 
intenção de voto em possíveis 
candidatos à Presidência da 
República devem fazer o regis-
tro prévio no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

Conforme o calendário eleito-
ral, é necessário que esse cadas-
tro ocorra até cinco dias antes da 
divulgação de cada estudo, acom-
panhado das informações previs-
tas no artigo 33 da Lei das Eleições, 
como: quem contratou a pesquisa; 
valor e origem dos recursos; meto-
dologia e período de realização; 
e plano amostral e ponderação 
quanto a sexo, idade, grau de ins-
trução, nível econômico e área 
física de realização do trabalho a ser 
executado, intervalo de confiança e 
margem de erro.

Alterações
O PesqEle permite que os responsáveis pela pesquisa alterem 

dados do registro, antes que ele seja efetivado. Depois disso, será 
emitido um recibo eletrônico. A alteração das informações após 

a emissão do recibo só poderá ser realizada antes de encerrado o 
prazo de cinco dias para a divulgação dos resultados da pesquisa.

Impugnações
A impugnação do registro ou divulgação das pesquisas eleitorais 

pode ser feita pelo Ministério Público Eleitoral (MPE); por candida-
tos e candidatas; e por partidos políticos ou coligações.

O cadastro das informações 
deve ser feito por meio do Sistema 
de Registro de Pesquisas Eleitorais 
(PesqEle) e também devem constar 
o sistema interno de controle e veri-
ficação, conferência e fiscalização 
da coleta de dados e do trabalho de 
campo; o questionário completo; e 
o nome de quem pagou pela reali-
zação do trabalho, com a cópia da 
respectiva nota fiscal.

A norma também inclui as 
penalidades para quem divulgar 
estudos sem o prévio registro, 
tendo em vista que a difusão de 
pesquisa fraudulenta constitui 
crime. Por outro lado, não existe 
obrigatoriedade de divulgação 
das pesquisas cadastradas.

Todas as informações são 
públicas e ficam disponíveis no 
Portal do TSE.

A norma também 
inclui as penalida-
des para quem di-
vulgar estudos sem 
o prévio registro, 
tendo em vista que 
a difusão de pes-
quisa fraudulenta 
constitui crime
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Senado aprova PEC
dos Precatórios, que
retorna à Câmara

O plenário do Senado Federal 
aprovou, por 61 votos a favor, 
10 contra e 1 abstenção, ontem 
(quinta-feira, 2), a Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 
23/2021. A PEC dos Precatórios, 
como ficou conhecida, abre no 
Orçamento da União de 2022 
um espaço fiscal estimado em 
R$ 106 bilhões para bancar R$ 
400 mensais aos beneficiários 
do Auxílio Brasil — programa de 
transferência de renda sucessor 
do Bolsa Família – por meio da 
mudança da fórmula de cálculo 
do teto de gastos imposto pela 
Emenda Constitucional 95, de 
2016, e da criação de um sub-
teto para o pagamento de preca-
tórios, as dívidas da União e dos 
entes federativos oriundas de 
sentenças judiciais definitivas. 
A proposta retorna à Câmara 
dos Deputados.

Na sessão desta quinta-
-feira, o relator da PEC, sena-
dor Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE), líder do governo 
no Senado, fez a leitura da 
última versão de seu parecer, 
que incorporou várias suges-
tões dos senadores. Entre 
elas, ressaltou a inclusão na 
Constituição de um disposi-
tivo assegurando que “todo 
brasileiro em situação de vul-
nerabilidade social terá direito 
a uma renda básica familiar”. 
A “perenização” desse tipo de 
programa foi uma das maiores 

Substitutivo
Autores de um substitutivo que propunha outra solução para a 

criação do espaço fiscal – excluir os precatórios do teto de gastos, 
excepcionalmente, em 2022 –, Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) 

e Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e José Aníbal (PSDB-SP), declara-
ram apoio à aprovação do texto, mesmo tendo trabalhado por ou-
tra fórmula que financiasse o programa de transferência de renda.
“O Brasil terá como resposta do Senado um texto suficiente para aten-
der as exigências de hoje”, disse Alessandro. Todos os senadores que se 

pronunciaram na sessão declararam apoio ao Auxílio Brasil.

Desmembramento
Diversos senadores, como Zenaide Maia (Pros-RN) e Izalci Lucas 

(PSDB-DF) cobraram do líder do governo e do presidente do Sena-
do, Rodrigo Pacheco, a obtenção junto à Câmara dos Deputados do 
compromisso de que será mantido o texto aprovado pelo Senado.

Simone advertiu para o risco de “desmembramento” da PEC na 
Câmara, que poderia levar à promulgação de uma emenda sem os 
aprimoramentos feitos pelos senadores. “Embora a redação possa 
não ser a ideal, queremos o compromisso: que lá [na Câmara] eles 

não tirem aquilo que é primordial, que é a vinculação de todo o 
espaço fiscal única e exclusivamente para a seguridade social. Infe-

lizmente já tivemos situações adversas”, cobrou a senadora.

preocupações dos senadores 
durante a discussão da PEC.

Outra alteração do texto 
garantiu que até 2026 o espaço 
fiscal aberto será totalmente 
vinculado a gastos sociais 
(programa de transferência 
de renda, saúde, Previdência 
Social e assistência social). 
Senadores expressaram receio 
de que uma eventual sobra 
seja utilizada pelo governo 
para gastos eleitorais.

“Assim, todo o esforço 
feito pelo Congresso Nacional 
na busca de recursos estará 
vinculado às finalidades 
sociais mais urgentes neste 

momento de crise”, ressaltou 
o líder do governo.

Bezerra também acolheu 
proposta da senadora Simone 
Tebet (MDB-MS), reduzindo 
de 2036 para 2026 o prazo de 
vigência do subteto dos preca-
tórios (ou seja, o valor máximo 
anual que o governo pagará 
sem parcelamento). Segundo 
o relator, isso dará “tempo 
suficiente para o Executivo 
melhor acompanhar o pro-
cesso de apuração e formação 
dos precatórios e seus riscos 
fiscais, sem criar um passivo 
de ainda mais difícil execução 
orçamentária”.

O senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), líder do governo, fez a leitura da última versão de seu parecer, que incorporou várias suges-
tões dos senadores

DIVULGAÇÃO

Pré-candidatura
O MDB marcou 
para 8 de dezembro 
o lançamento da 
pré-candidatura da 
senadora Simone Tebet 
(MS) à Presidência 
da República. Seu 
nome ganhou força 
na sigla durante a 
realização da CPI da 
Covid e no último 
domingo (28/11), o 
presidente do nacional 
MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP), disse que Tebet 
tem condições de liderar um amplo projeto de centro nas 
eleições de 2022 e que “é um preconceito duvidar da pré-
candidatura” dela. Com o argumento de evitar a pulverização 
das candidaturas de Terceira Via, o MDB, Podemos, PSDB e 
Cidadania avaliam realizar uma consulta popular para decidir 
qual nome deve concorrer contra Lula e Jair Bolsonaro na 
corrida presidencial de 2022. A ideia partiu de Luciano Bivar, 
presidente do União Brasil.

Novo senador
O Plenário do Senado 
Federal aprovou, no fim 
da tarde da quarta (1º), o 
nome do advogado André 
Mendonça para ocupar 
o cargo de ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF). Foram 47 votos a 
favor, seis além do mínimo 
necessário, e 32 contrários. 
Mendonça teve seu nome 
aprovado em sabatina na 
Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ), em uma 
reunião que durou cerca 
de oito horas. A relatora da 
indicação na CCJ, senadora 
Eliziane Gama (Cidadania-
MA), defendeu a capacidade 
técnica do indicado e 
reconheceu que a indicação 
veio carregada de polêmica e 
discussão, principalmente por 
conta do aspecto religioso.

Transparência
O deputado estadual Evandro Araújo (PSC) usou a tribuna da 
Alep para falar sobre as ações do Dezembro Transparente, 
mês dedicado a dar visibilidade e promover a cultura da 
transparência, prevenção e combate à corrupção no Paraná. 
Criado pela Lei 20.663/21, proposta por Araújo, em sua 
primeira edição já traz avanços concretos junto à esfera 
pública. Araújo destacou a adoção do Dezembro Transparente 
pela Controladoria Geral do Estado (CGE), que é uma previsão 
contida na Lei, como um salto significativo, já que a CGE é 
responsável pela auditoria do Poder Executivo e busca pela 
correição na Administração Pública Estadual.

Crise hídrica
Uma reunião extraordinária da Comissão de Ecologia, Meio 
Ambiente e Proteção aos Animais da Alep realizada ontem (2) 
apresentou o relatório anual da gestão de recursos hídricos 
no Paraná. A apresentação exigida pela Agência Nacional de 
Águas e Saneamento Básico (ANA), foi realizada pela diretoria 
de Recursos Hídricos do Instituto Água e Terra (IAT) do governo 
estadual. O presidente da Comissão, deputado Goura (PDT), 
destacou a importância da gestão consciente e lembrou as leis 
aprovadas pela Assembleia em relação ao uso racional de água, 
o plantio de árvores e ações de educação ambiental.

DIVULGAÇÃO

Polêmicas
Entre a indicação pelo 
presidente e a votação no 
Senado, Mendonça teve 
de esperar quase cinco 
meses. A indicação foi 
em 13 de julho. Em 18 de 
agosto, a CCJ recebeu a 
mensagem de indicação. 
Houve muita demora para 
a marcação da sabatina. 
Muitos senadores cobraram 
posição do presidente da 
CCJ, Davi Alcolumbre (DEM-
AP), sobre a urgência. No 
entanto, a sabatina só foi 
marcada na semana do 
esforço concentrado para 
a votação de autoridades – 
convocada pelo presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco. 
Mendonça teve que explicar 
sua posição religiosa, já que 
Bolsonaro o classificou como 
“terrivelmente evangélico”.
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Azul inicia venda de 
passagens de dez
novos destinos no PR

A Azul iniciou nesta quin-
ta-feira (2) a venda de passa-
gens aéreas para os dez novos 
destinos que passa a operar no 
Estado, dentro do programa 
Voe Paraná. Os aeroportos 
de Cianorte, Telêmaco Borba, 
Arapongas, Campo Mourão, 
Apucarana, Guaíra, Francisco 
Beltrão, Cornélio Procópio 
e União da Vitória contarão 
com voos diretos e regulares 
para Curitiba a partir de 24 de 
janeiro. Já Paranavaí terá ope-
rações semanais a partir de 22 
de março de 2022.

As rotas serão operadas 
com o Cessna Gran Caravan, 
modelo utilizado pela empresa 
sub-regional da Azul, a Azul 
Conecta, com capacidade para 

CONFIRA A 
PROGRAMAÇÃO DOS VOOS:

Curitiba – Cianorte
Segundas, quartas e sextas
Saída de Curitiba: 6h30
Saída de Cianorte: 8h55
Curitiba – Telêmaco Borba
 
Segundas, quartas e sextas
Saída de Curitiba: 11h20
Saída de Telêmaco Borba: 12h55
Curitiba – Arapongas
 
Segundas, quartas e sextas
Saída de Curitiba: 14h45
Saída de Arapongas: 16h50
 
Domingos
Saída de Curitiba: 13h30
Saída de Arapongas: 15h35
Curitiba – Campo Mourão
 
Terças, quintas e sábados
Saída de Curitiba: 9h

Saída de Campo Mourão: 11h15
Curitiba – Apucarana
 
Terças e quintas
Saída de Curitiba: 13h30
Saída de Apucarana: 15h30
 
Domingos
Saída de Curitiba: 17h50
Saída de Apucarana: 19h50
Curitiba – Guaíra
 
Segundas, quartas e sextas
Saída de Curitiba: 9h
Saída de Guaíra: 11h55
Curitiba – Francisco Beltrão
 
Segundas, quartas e sextas
Saída de Curitiba: 14h40
Saída de Francisco Beltrão: 17h
Curitiba – Paranavaí
 
Terças e quintas
Saída de Curitiba: 6h30

Saída de Paranavaí: 9h
Sábados
Saída de Curitiba: 9h
Saída de Paranavaí: 11h30
Curitiba – Cornélio Procópio
 
Terças e quintas
Saída de Curitiba: 9h15
Saída de Cornélio Procópio: 
11h10
 
Domingos
Saída de Curitiba: 11h25
Saída de Cornélio Procópio: 
13h20
Curitiba – União da Vitória
 
Terças e quintas
Saída de Curitiba: 13h45
Saída de União da Vitória: 15h20
 
Domingos
Saída de Curitiba: 15h25
Saída de União da Vitória: 17h

nove passageiros. Em Curitiba, 
os clientes terão a possibili-
dade de se conectar para cerca 
de 35 voos diários da Azul para 
doze destinos, como Rio, São 
Paulo, Porto Alegre, Londrina, 
Maringá, Foz do Iguaçu, Cuiabá 
e Campo Grande.

Além da consolidação do 
plano de expansão da Azul no 
Paraná, a capital paranaense vai 
ganhar ainda uma nova conexão 
regular para Jundiaí, em São 
Paulo, seis vezes por semana. 
As frequências serão cumpri-
das diariamente pela manhã e 
ao final da tarde também com 
os aviões da Azul Conecta.

Recentemente foram reto-
mados também voos regulares 
para Ponta Grossa (Campos 

Gerais),  Toledo (Oeste), 
Pato Branco (Sudoeste) e 
Guarapuava (Centro-Sul). O 
Paraná será o Estado brasileiro 
com maior número de destinos 
cobertos pela Azul a partir de 
2022. A estratégia é fruto de 
uma demanda levada pelo 
governador Ratinho Junior a 
executivos da empresa.

Esses novos voos se somam 
ainda a outros cinco municípios 
já atendidos pela empresa regu-
larmente: Curitiba, Foz do Iguaçu, 
Cascavel, Londrina e Maringá 
– totalizando 20 cidades con-
templadas, um recorde da com-
panhia. O plano da empresa é 
fortalecer sua malha em Curitiba, 
criando um hub regional com 
mais de 50 movimentos diários.

ALÉM da consolidação do plano de expansão, a capital paranaense vai ganhar uma nova conexão regular para Jundiaí, em São Paulo, seis 
vezes por semana

DIVULGAÇÃO
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adequações. Cascavel, 01/12/2021.

Cascavel - Nesta semana as 
equipes da Transitar implan-
taram mais uma rotatória em 
Cascavel. O dispositivo foi 
instalado no cruzamento das 
Ruas Pernambuco e Marechal 
Deodoro, no centro, com o 
objetivo de reduzir os índices 
de acidentes de trânsito. De 
acordo com a presidente da 
Transitar, Simoni Soares, a 
rotatória “é um dispositivo que 
serve tanto como um organiza-
dor de trânsito, quanto como 
um redutor de velocidade”. 

Nos últimos meses, ao 
menos seis cruzamentos pas-
saram a receber este tipo de 
sinalização. Ainda está na 
programação da autarquia à 
implantação de uma rotató-
ria na Rua Maranhão, esquina 
com a Avenida Assunção. 
Simoni destacou que as rota-
tórias reduzem em média 80% 
o número de sinistros onde há 
o dispositivo. 

Conforme um estudo rea-
lizado pela equipe técnica da 

Cascavel - Sete anos depois 
de viver um verdadeiro pesa-
delo, um motorista de Cas-
cavel ganhou uma ação con-
tra o Estado do Paraná. Em 
2014, o advogado Luiz Fer-
nando Stoinski entrou com a 
ação judicial pedindo danos 
morais para o cliente, que além 
de perder a vaga de emprego 
que disputava, precisou provar 
ao Estado que estava vivo. Até 
hoje o erro não foi esclarecido.

O documento com a deci-
são da Justiça explica que o 
cidadão lesado procurou uma 
vaga como motorista em uma 
empresa de Cascavel e compa-
receu à 7ª Ciretran (Circunscri-
ção Regional de Trânsito) para 
se inscrever no curso MOPP 
(Movimentação Operacional 
de Produtos Perigosos), essen-
cial para a contratação. 

“Para a surpresa dele, 
porém, ao ser consultada a 
carteira de habilitação e seus 
dados pessoais, foi constatada 
a informação do seu óbito e 

Após vencer ação, cidadão
tem que provar que está vivo

para regularizar essa situação 
ele precisou comparecer ao 
Instituto de Identificação do 
Paraná para fazer a prova de 
vida”, explica o advogado.

Ainda conforme Stoinski, 
por conta da demora nesse 
processo e de todo trans-
torno, o rapaz perdeu a vaga 
de emprego. “À época, houve 
todo um transtorno emocio-
nal porque ele estava há um 
longo período desempregado 
e só conseguiu muito tempo 
depois, uma vaga em uma 
cidade do Nordeste, para onde 
teve de se mudar. Ou seja, pre-
cisou mudar de cidade por 
um erro do Estado”.  Apesar 
do transtorno e da demora, a 
indenização proferida e que o 

Estado precisa pagar à vítima 
é de R$ 10 mil. 

“Esse tipo de erro não é 
comum, mas até hoje ninguém 
explicou o que aconteceu, se 
foi uma falha de cadastro, 
considerando que o Estado 
estava começando a ser infor-
matizado. No fim das contas, 
um órgão jogou a culpa para o 
outro e não houve uma expli-
cação plausível deste erro. 
Agora, com a decisão, ocorre 
um mínimo retorno para esse 
cidadão, que foi vítima dessa 
situação bastante danosa”, 
lamenta o advogado.

Além da indenização, o 
Estado também ficou respon-
sável pelo pagamento das cus-
tas e das despesas processuais.

TRANSITAR

“Apressadinhos” saem 
na frente no ranking 
de multas em Cascavel

Transitar, a média de veloci-
dade na Avenida Assunção é 
de 80 km/h, ou seja, 20 km/h 
a mais do que a velocidade 
máxima permitida na via, que 
é 60 km/h. Na Avenida Rocha 
Pombo, na Região do Lago, 
também foi registrado des-
respeito ao limite da via. Lá 
a equipe flagrou um condu-
tor transitando a mais de 100 
km/h, isso no período da tarde.

MULTAS
O excesso de velocidade 

tem liderado o ranking de mul-
tas, com média aproximada 
de 2 mil notificações mensais 
no trânsito de Cascavel. Em 
seguida estão o avanço de 
sinal vermelho ou de parada 
obrigatória, e estacionar em 
local irregular, infrações pre-
vistas nos artigos 208 e 181 do 
CTB (Código de Trânsito Bra-
sileiro).  No primeiro semes-
tre a Transitar arrecadou R$ 
3.897.733,24 em multas pre-
vistas na legislação de trânsito. 

No acumulado de janeiro até 
agosto foram arrecadados R$ 
5.669.938,71. Uma licitação 
que ainda está em andamento 
prevê até 170 faixas fiscaliza-
das em Cascavel, para dar mais 
segurança aos condutores e 
pedestres. 

O grande número de infra-
ções de excesso de velocidade 
e avanço de sinal vermelho são 
o retrato dos “problemas” da 
violência do trânsito, ou seja, o 
desrespeito às leis e normas de 
segurança sempre trazem con-
sequências danosas à saúde e 
ao bolso do cidadão.

(Redação: Paulo Eduardo)

Créditos tributários
A Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Assembleia 
Legislativa do Paraná aprovou 
o projeto de lei 713/2021, de 
autoria do Poder Executivo, que 
possibilita o parcelamento, com 
a redução de multas e juros, 
de débitos relativos ao ICM e 
ICMS e de créditos não tribu-
tários inscritos em dívida ativa 
pela Secretaria de Estado da 
Fazenda. Segundo o Governo 
estadual, o objetivo é viabilizar 
a recuperação de empresas 
prejudicadas pela pandemia da 
Covid-19. Em médio prazo, o 
programa quer manter os níveis 
de arrecadação do Estado. De 
acordo com o executivo, a propo-
sição é necessária para imple-
mentar na legislação tributária a 
dispensa da multa punitiva. 
A matéria tramita em regime 
de urgência.

Lançamento oficial
O ex-juiz Sérgio Moro lançou 
oficialmente seu livro “Contra 
o Sistema da Corrupção”, em 
Curitiba, nesta quinta-feira (2). O 
livro de Sérgio Moro, que chegou 
a aparecer entre as obras mais 
vendidas do mundo durante 
o pré-lançamento, narra sua 
passagem pelo governo Jair 
Bolsonaro e o posicionamento a 
respeito de temas fundamentais 
para o país, como democracia, 
Estado de Direito e os recuos 
recentes na luta contra a cor-
rupção. A turnê de lançamento 
acontecerá em quatro capitais 
do país e contará ainda com 
uma palestra de Moro. Após 
o lançamento na capital para-
naense, Moro vai a Pernambuco 
no dia 05, em São Paulo no 
dia 07 e no Rio de Janeiro no 
dia 09.

Novos voos
A Azul iniciou a venda de passa-
gens aéreas para os dez novos 
destinos que passa a operar no 

Reforço na fronteira
A Força Nacional vai reforçar a fiscalização das regiões de fron-
teira com o Paraguai e a Argentina.  A operação ficará concen-
trada nos municípios de Guaíra, Icaraíma, Alto Paraíso e Foz do 
Iguaçu, todos na Região Oeste, com prazo inicial de 90 dias de 
duração, até 5 de março. Nesta sexta-feira (03) o grupo de 80 

policiais segue para Foz do Iguaçu, dando início aos trabalhos de 
campo no sábado (04). “Será um apoio muito importante para a 
região de fronteira. Com integração e inteligência, vamos ampliar 

a vigilância para combater o crime organizado e garantir paz à 
sociedade paranaense”, afirmou Guto Silva.

 AEN

Estado do Paraná. Os aero-
portos de Cianorte, Telêmaco 
Borba, Arapongas, Campo 
Mourão, Apucarana, Guaíra, 
Francisco Beltrão, Cornélio Pro-
cópio e União da Vitória contarão 
com voos diretos e regulares 
para Curitiba a partir de 24 de 
janeiro. Já Paranavaí terá ope-
rações semanais a partir de 22 
de março de 2022. Em Curitiba, 
os clientes terão a possibilidade 
de se conectar para cerca de 35 
voos diários da Azul para doze 
destinos, como Rio, São Paulo, 
Porto Alegre, Londrina, Maringá, 
Foz do Iguaçu, Cuiabá e Campo 
Grande.

Pesquisas eleitoral
A partir do dia 1º de janeiro de 
2022, todas as entidades ou 
empresas que realizarem pes-
quisas de opinião pública sobre 
intenção de voto em possíveis 
candidatos à Presidência da 
República devem fazer o registro 
prévio no Tribunal Superior Elei-
toral (TSE). Conforme o calen-
dário eleitoral, é necessário que 
esse cadastro ocorra até cinco 
dias antes da divulgação de 
cada estudo, acompanhado das 
informações previstas no 
artigo 33 da Lei 9.504/1997 
(Lei das Eleições).

Pesquisa eleitoral II
O cadastro das informações 
deve ser feito por meio do Sis-
tema de Registro de Pesquisas 
Eleitorais (PesqEle) e também 
devem constar o sistema interno 
de controle e verificação, confe-
rência e fiscalização da coleta de 
dados e do trabalho de campo; o 
questionário completo; e o nome 
de quem pagou pela realização 
do trabalho, com a cópia da 
respectiva nota fiscal. A norma 
também inclui as penalidades 
para quem divulgar estudos 
sem o prévio registro, tendo em 
vista que a difusão de pesquisa 
fraudulenta constitui crime. 
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TCE aprova com
ressalvas as contas
de Ratinho Junior

O Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (TCE-PR) 
emitiu Parecer Prévio pela 
aprovação das contas de 
2020 do Poder Executivo do 
Estado do Paraná, em sessão 
extraordinária do Tribunal 
Pleno. No parecer pela regu-
laridade, com 28 ressalvas, 
os conselheiros expediram 3 
determinações e 28 recomen-
dações ao governo estadual. 
A decisão será encaminhada 
Assembleia Legislativa do 
Estado do Paraná (Alep), res-
ponsável pelo julgamento das 
contas do governador.

Além do parecer, os rela-
tórios elaborados pela equipe 
técnica responsável pela análise 
das contas de 2020 do governa-
dor serão enviados à Alep; às 
Inspetorias de Controle Externo 
do TCE-PR, para conhecimento 
e eventual subsídio a fiscaliza-
ções futuras; e à Coordenadoria 
de Gestão Estadual (CGE) do 
TCE-PR, para ciência e monito-
ramento de recomendação.

Acordo da Petrobras no desastre
do Rio Iguaçu será fiscalizado

O presidente da Comissão 
de Ecologia, Meio Ambiente 
e Proteção aos Animais da 
Assembleia Legislativa, depu-
tado estadual Goura (PDT), 
participou da primeira reunião 
do Grupo de Trabalho criado 
pelo Ministério Público do 
Paraná (MP-PR) para acompa-
nhar, orientar e fiscalizar a des-
tinação das verbas oriundas do 
acordo judicial celebrado com 
a Petrobras no caso do desas-
tre ambiental no Rio Iguaçu.

A  P e t r o b r a s  f i r m o u 
acordo para pagamento de 
quase R$ 1,4 bi de indeni-
zação por danos ambientais 
pelo vazamento de quatro 
milhões de litros de petróleo 
no Rio Iguaçu pela Refinaria 
Presidente Getúlio Vargas, em 
Araucária, na RMC, em 16 de 
julho de 2000. O desastre cau-
sou graves prejuízos ambien-
tais que têm impactos até os 
dias atuais.

Os documentos também 
serão disponibilizados na 
página da corte na internet; 
e os cadernos temáticos, com 
a análise da situação de cada 
área de atuação do Executivo, 
serão dirigidos aos respec-
tivos secretários de estado. 
Além disso, o “Relatório de 
Fiscalização I – Avaliação de 
Políticas Públicas” será enca-
minhado ao Instituto Rui 
Barbosa (IRB) para comparti-
lhamento de informações, com 
o intuito de contribuir para 
as discussões no âmbito dos 
Tribunais de Contas.

Os relatórios, que abran-
gem a gestão do governador 
no período de 1º de janeiro a 
31 de dezembro de 2020, e as 
medidas sugeridas pelo rela-
tor, conselheiro Durval Amaral, 
foram aprovados por unani-
midade pelos membros do 
Tribunal Pleno.

Amaral frisou que a ela-
boração do Parecer Prévio do 
TCE-PR em relação à Prestação 

de Contas do Governador é a 
mais nobre e completa tarefa 
atribuída à corte de contas pelas 
constituições federal e esta-
dual; e que esse trabalho é fun-
damental ao controle externo, 
para que possa ser realizada 
uma análise consistente para 
subsidiar o julgamento reali-
zado pelo Poder Legislativo.

CALAMIDADE
O relator afirmou que o 

Estado do Paraná declarou 
estado de calamidade pública 
a partir do mês de março de 
2020 (Decreto Estadual nº 
4.319/20), para impor medidas 
sanitárias de enfrentamento à 
Covid-19, permitir ao estado 
acesso a recursos da União e 
obter benefícios como a sus-
pensão dos pagamentos da 
dívida pública. Ele destacou 
que os impactos desse fenô-
meno no planejamento e nas 
execuções orçamentária e 
financeira do governo integra-
ram o seu voto no processo.

“A Comissão de Meio 
Ambiente foi convidada para 
representar a Assembleia 
Legislativa neste Grupo de 
Trabalho que teve a sua pri-
meira reunião para a apresen-
tação dos principais pontos 
do Termo de Acordo resultado 
do final da ação judicial que 
condenou a Petrobras a pagar 

indenização de quase R$ 1,4 
bilhão por vazamento no Rio 
Iguaçu depois de 21 anos. O 
objetivo é dar transparência 
e permitir a participação de 
setores da sociedade civil e do 
Poder Público ligados ao tema 
ambiental, na fiscalização da 
aplicação desses recursos”, 
disse Goura.

COMISSÃO de Meio Ambiente da Alep integra o grupo de trabalho que vai fiscalizar acor-
do da Petrobras no caso do desastre ambiental no Rio Iguaçu

CARLOS KASPCHAK/ALEP

O “terrível” Grandioso 
Na véspera da sabatina do agora confirmado futuro ministro do 

STF, André Mendonça, parlamentares “terrivelmente evangélicos” 
se reuniram no Palácio da Alvorada, em encontro patrocinado pelo 

presidente Jair Bolsonaro. O clima foi de festa, embora não houvesse, 
naquele momento, a certeza dos votos para a aprovação do ex-

ministro. Deputados da Frente Parlamentar Evangélica – como Marco 
Feliciano (PL-SP), José Medeiros (PODE – MT), Sóstenes Cavalcante 

(DEM-RJ) e outros – se aglomeraram, sem máscara, próximo ao piano 
e improvisaram um coro da tradicional canção gospel ‘Grandioso És 

Tu’. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares 
Alves ficou perto do piano, mas não se arriscou na cantoria.

Nunca antes
Pelo menos oito delegados 
federais foram exonerados ou 
remanejados após contrariar 
interesses do Governo ou do 
presidente Bolsonaro e seus 
aliados.

Agora, vai
Eymael entrou na disputa 
presidencial e já se coloca como 
um nome da terceira via.

No DF
O PSDC já escolheu seus 
candidatos. Em Brasília, o 
cientista político Lucas Sales 
assumiu a presidência da 
legenda e é a aposta para 
disputar o Governo do DF.

Não se mistura
Presidente em todas as 
reuniões do presidente Jair 
Bolsonaro no terceiro andar do 
Palácio, o general Heleno, do 
GSI, evita entrar na sala quando 
chega Valdemar do PL.

Profissão: Informante
O que há em comum entre o 
vazamento de um relatório 
da Agência Brasileira de 
Inteligência (Abin), que abalou 
a República, o teor da delação 
que atingiu desembargadores 
do Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro e a localização de 
Fabrício Queiroz na residência 
do advogado Frederick 
Wassef? Uma advogada, 
não tão jovem, famosa por 
quebrar a confiança de seus 

clientes ao passar suas 
informações adiante.

Aposta nela
A ascensão política da neófita 
Flávia Arruda, esposa do ex-
governador do DF José Roberto, 
pode surpreender mais aos 
incrédulos. Ela é cotada para vice 
na chapa do governador Ibaneis 
Rocha, que vai à reeleição. E Paulo 
Octavio apoiado ao Senado.

Adeus, Roma
Ex-adido na Embaixada em 
Roma, o delegado Fernando 
Segovia tateia as paredes 
da sede da PF, atrás de uma 
diretoria. Tem visitado o 
diretor-executivo Sandro Avelar.

Fontes...
Na busca de fontes alternativas 
de recursos para atividade de 
pesquisa científica e tecnológica 
na pandemia, com cortes 
orçamentários públicos nas 
contas, 53 fundações de apoio 
de universidades públicas 
conseguiram aumentar em 58% 
as captações em 2020, alcançado 
um valor inédito de R$ 7,5 
bilhões junto ao setor privado. 

...extras
Os dados são da prestação de 
contas do Conselho Nacional 
das Fundações de Apoio às 
Instituições de Ensino Superior 
e de Pesquisa Científica 
e Tecnológica (CONFIES), 
realizado entre outubro e à 
primeira etapa de novembro.

ESPLANADEIRA
# Ricardo Amado é escolhido Melhor Consultor Político do Ano pelo 
Napolitan Victory Awards. # Abertas até dia 10 de janeiro inscrições 

para programa Oportunidades Acadêmicas, da EducationUSA. # 
Banco24Horas, em parceria com edtech Dentro da História, lança 

e-book sobre educação financeira para crianças. # Campanha 
“Educação Financeira contra o Racismo”, da NoFront e Benfeitoria, 
recebe doações até dia 10 de dezembro. # CNA Go e ELSA Speak 
firmam parceria para aprimorar ensino de inglês. # SC Johnson 
anuncia meta de uso de 25% de plástico pós-consumo em suas 

embalagens até 2025.
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Inauguração do novo Posto Central é
marco no setor de saúde de Umuarama

Com investimentos de 
R$ 878 mil, a nova sede da 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Posto Central foi inaugu-
rada pelo prefeito em exercício 
Hermes Pimentel. Atendendo a 
Estratégia Saúde da Família, a 
unidade tem área construída 
de 416,08 m² e é uma das mais 
modernas do Noroeste do 
Paraná, tendo inclusive a pró-
pria usina de oxigênio.

A estrutura da nova UBS 
tem vários consultórios, sala 
de espera, de vacina, farmácia, 
atendimento odontológico, ins-
talações sanitárias, administra-
tivas e demais dependências. 
Pimentel aproveitou a cerimônia 
de inauguração para repassar 13 
veículos para 11 unidades bási-
cas de saúde da cidade e outras 
duas nos distritos de Serra dos 
Dourados e Santa Eliza.

O s  a u t o m ó v e i s  – 
Volkswagen Gol, 0km, com 

Agricultura
O deputado estadual Delega-

do Fernando Martins pres-
tigiou a inauguração da UBS 

Posto Central e destacou que 
os carros repassados pelo 
Governo do Estado fazem 

parte da maior renovação da 
frota da saúde na história do 
Paraná. Ele aproveitou para 
entregar mais três automó-
veis, viabilizados pelo par-
lamentar junto à Secretaria 
da Agricultura e do Abaste-
cimento (Seab), para serem 

utilizados pela Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e Meio 

Ambiente.

Nova UBS
Durante a solenidade, o deputado estadual Delegado Fernando 
Martins aproveitou para exaltar a gestão de Hermes Pimentel e re-
velou que havia conversado com o secretário de Estado da Saúde na 
manhã da última quarta-feira (1°). Na ocasião, Beto Preto garantiu a 
liberação de recursos para a construção de uma nova UBS, no bairro 
Parque Bonfim. “A saúde de Umuarama é referência em nossa região 
e precisamos mantê-la assim. Eu estou e sempre estarei à disposição 
para trabalhar por novos investimentos e melhorias de nossa região. 
Nunca abandoarei Umuarama, pois para mim é uma honra poder 
trabalhar por melhorias para nossa população”, completou.

Secretaria de Desenvolvimento Urbano
irá investir R$ 60 milhões no Noroeste

Os prefeitos da Amerios 
(Associação dos Municípios 
da Entre-Rios), receberam 
na manhã de ontem (quin-
ta-feira, 2) o Secretário de 
Desenvolvimento Urbano e 
Obras Públicas (SEDU), João 
Carlos Ortega. Durante o 
encontro o secretário falou 
sobre os investimentos da 
Secretaria e do governo do 
Estado na região noroeste.

“Nós temos um canteiro de 
obras em cada um dos municí-
pios das Amerios onde temos 
várias obras em andamento 

ar-condicionado – foram doa-
dos pela Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa) e entregues 
pelo secretário Beto Preto 
na segunda-feira passada 
(22). As UBSs contempladas 
foram a do Jardim Lisboa, 
Jardim Cruzeiro, Bem-Estar, 
Posto Central, 26 de Junho, 
Jardim União, Sonho Meu, 
Vitória Régia, San Remo, São 
Cristóvão e Panorama, além 
de Serra dos Dourados e 
Santa Eliza.

Pimentel comentou que 
todas as UBSs da cidade 
agora têm veículo para aten-
dimento às famílias, que 
passarão a ter mais atenção 
das equipes de saúde, garan-
tindo mais qualidade de vida 
a todos os cidadãos. “Nossa 
administração tem esse foco 
no cidadão, nas famílias, 
nas pessoas. Investir em 
saúde, habitação e assistên-
cia social é a nossa determi-
nação e a nossa luta. Hoje é 
um dia especial para a his-
tória de Umuarama e é uma 
honra poder contribuir para 
que as pessoas tenham tra-
tamento de saúde de quali-
dade”, afirmou.

como equipamentos pesados, 
hidráulicos, veículos pesa-
dos, construções de barra-
cões industriais, iluminação 
em led, praças e parques”, 
comentou o secretário.

Ainda durante o encon-
tro, Ortega ressaltou sobre os 
investimentos do governo do 
Estado e citou que o Paraná 
tem o maior programa de habi-
tação do Brasil. Além disso, 
lembrou da importância dos 
programas de recuperação das 
rodovias estaduais.

“Nós vamos anunciar um 
pacote de investimento de R$ 
60 milhões em obras para todos 
os municípios que compõe a 
Amerios. Como exemplo, uma 
importante obra que é o abate-
douro de aves de Iporã que irá 
alimentar uma grande cadeia 
produtiva na região”, observou.

E m  U m u a ra m a ,  u m a 
grande construção que conta 
com recursos do governo esta-
dual e financiamento da SEDU 

é o novo terminal rodoviário. 
“Em breve vamos inaugurar a 
rodoviária nova que recebeu 
inúmeros recursos da nossa 
pasta”, finalizou.

De acordo com a assesso-
ria de imprensa da Prefeitura 
de Umuarama a previsão de 
inauguração da rodoviária 
nova é dia 10 de dezembro. 
Recentemente os vereadores 
aprovaram um projeto que 
define o uso de boxes e guichês 

da nova rodoviária.

PRESENÇAS
Participaram do encon-

tro na sede da associação 
em Umuarama, o presidente 
da Amerios Marcos Alex, o 
Superintendente Executivo 
Álvaro Cabrini ,  o  chefe 
do Escritório Regional de 
Maringá Fábio Vilhena, além 
de prefeitos e prefeitas das 
cidades da região.

SECRETÁRIO fez o anúncio de investimentos do governo do Estado na região e lembrou 
sobre a nova estação rodoviária financiada pela SEDU

DANILO MARTINS/OBEMDITO

POSTO de Saúde Central unidade tem área construída de 416,08 m² e é uma das mais modernas do Noroeste do Paraná, tendo inclusive a 
própria usina de oxigênio

FOTOS: ASSESSORIA/SECOM
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Umuarama entra no ranking das 10
cidades que mais contrataram no PR

A Secretaria de Estado da Justiça, 
Família e Trabalho (Sejuf) divulgou ontem 
(quinta-feira, 2), o ranking com o desem-
penho das Agências do Trabalhador de 
todo o Paraná, referente a novembro. 
Umuarama mais uma vez ficou entre 
as 10 cidades com melhores resulta-
dos na intermediação de mão de obra. 
“Contribuímos para a contratação de 
240 trabalhadores, além de outros ser-
viços realizados pela agência”, disse o 
gerente Reginaldo Barros.

C o n fo r m e  o  l e va n ta m e n to, 
Umuarama ocupa a oitava colocação 
entre as 216 agências do Estado (em 
números absolutos). A lista é aberta 
por Curitiba (com 564 contratações) 
e na sequência aparecem Cornélio 
Procópio (391), Francisco Beltrão 
(387), Cascavel (376), Campina 

Boletim da Covid não registrou 
mortes mas anunciou 3 
novos casos da doença

Ontem (quinta-feira, 2) a Secretaria 
de Saúde de Umuarama anunciou que 
três homens receberam exames com 
resultados positivos para o coronaví-
rus. O Boletim Covid informa ainda que 
novamente nenhuma morte foi oficial-
mente confirmada, estando o total de 
óbitos estabilizado em 323, em núme-
ros contabilizados desde o início da 
pandemia, em março de 2020.

Nesses 20 meses 19.448 casos de 
covid-19 foram registrados e deste total 

Grande do Sul (282), Toledo (259), 
Marechal Cândido Rondon (258) e 
Umuarama (240). Completam os 
dez primeiros postos São José dos 
Pinhais (228) e Rolândia (216).

Entre as demais cidades pólo do 
Noroeste, Cianorte aparece na 14ª 
colocação, com 186 trabalhadores 
contratados, Campo Mourão foi o 43º 
colocado (57) e Paranavaí ficou na 71ª 
posição (36). Para o prefeito em exer-
cício, Hermes Pimentel, o desempe-
nho é resultado do bom momento da 
economia local e também das inicia-
tivas da Agência do Trabalhador, que 
tem realizado várias ações para faci-
litar o contato entre trabalhadores e 
empregadores.

“Além de suspender a necessidade 
de agendamento, o que já agiliza o 

Região
No acumulado de janeiro a novembro, já foram contratados 2.561 trabalhadores com a 

intermediação da agência – um número 83% acima da meta estabelecida para todo o ano 
de 2021 pela Sejuf, de 1.398 contratações. Com uma população economicamente ativa 
de 55.922 habitantes, Umuarama foi responsável por 41,3% de todas as contratações 

realizadas na região (11 municípios), que totalizaram 6.199 trabalhadores empregados. 
Em segundo lugar na região aparece Alto Piquiri (933), Altônia (591), Iporã (501) e Cruzeiro 

do Oeste (484). O ano tem sido muito bom para a geração de empregos, reflexo direto 
da recuperação da economia depois de praticamente dois anos de pandemia. “Essas são 
apenas as contratações realizadas com a intermediação da agência. Podemos acrescentar 

algumas centenas de trabalhadores contratados diretamente pelas empresas, ao longo 
do ano, sem falar em programas sociais como o Adolescente Aprendiz, estudantes com 

estágios remunerados e pessoas que trabalham na informalidade”, completou o gerente.

processo, a agência tem feito ações 
itinerantes ao lado da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, nos 
centros de referência para atendi-
mento à população, orientando os 
trabalhadores sobre a elaboração do 
currículo e permitido vários cursos de 
qualificação profissional por meio de 
parcerias”, lembrou o prefeito.

330 VAGAS
O gerente Reginaldo Barros informa, 

por exemplo, que para hoje (sexta-feira, 
3), a agência conta com 330 vagas aber-
tas no sistema público de emprego, para 
trabalhadores que se enquadram às 
necessidades das empresas. “Apenas a 
Levo Alimentos está com 35 vagas para 
homens, de 20 a 45 anos, para trabalha-
rem como auxiliares de produção e na 
fábrica de ração. Os interessados devem 
comparecer na Agência do Trabalhador 
para as entrevistas até a próxima terça-
-feira, 7”, solicitou.

19.202 pessoas se recuperaram. O total 
de casos ativos subiu de 12 para 14 e o 
de suspeitos aumentou de 163 para 216.

Nas alas covid existentes no Hospital 
Uopeccan, onde o SUS (Sistema Único de 
Saúde) disponibiliza leitos exclusivos para 
tratamento da doença, existem hoje duas 
pessoas de Umuarama internadas em UTI 
e mais quatro em enfermarias. Com esses 
números, a cidade mantém o registro de 
‘bandeira verde’, quando o risco de conta-
minação é considerado baixo.

CONFORME o levantamento da Sejuf, Umuarama ocupa a oitava colocação entre as 216 agências do Estado, em 
números absolutos

ASSESSORIA/SECOM

A secretária municipal de Educação 
de Umuarama, Mauriza Lima, par-
ticipou em Curitiba, de importantes 
discussões sobre os rumos do ensino 
público no período pós-pandemia, 
em reunião da União dos Dirigentes 
Municipais (Undime) do Paraná. 
Mauriza faz parte da atual direto-
ria da Undime-PR. Junto com a 

presidente da instituição, Márcia Baldini, secretária de Educação de Cascavel, e demais membros 
da diretoria, foi feita uma avaliação das ações realizadas ao longo de 2021, especialmente com 
a volta das aulas presenciais e os cuidados necessários para prevenir o avanço da covid-19, tanto 
entre os alunos quanto os profissionais da educação. Outro tema foi o planejamento das ações 
para 2022. O professor foi Renato Feder, secretário da Educação e do Esporte do Paraná.

ASSESSORIA/SECOM
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Namur pede apoio dos vereadores
para construção da sede do BPFron

O capitão e comandante do 
2º Pelotão da 2ª Companhia 
do Batalhão de Fronteira 
(BPFron), Namur Hamilton 
Zandoná esteve em visita na 
tarde de ontem (quinta-feira, 
2) às dependências da Câmara 
Municipal de Umuarama, 
quando se reuniu com os 
vereadores e a assessoria jurí-
dica do Poder Legislativo.

A visita teve como propó-
sito a apresentação de infor-
mações referentes ao trabalho 
prestado na área de segurança 
pública pelo Batalhão e sobre 
a importância de sua presença 
na região Noroeste do Estado, 
realizando o combate direto à 

Apreensão em Iporã
Na noite da quarta (1) equipes do BPFron, apreenderam em Iporã, um veículo carregado com aproxima-
damente 2.500 pacotes de cigarros contrabandeados. O motorista fugiu. Os policiais realizavam patru-
lhamento durante a Operação Hórus, quando deram ordem de parada ao veículo suspeito. O condutor 
empreendeu fuga em alta velocidade e depois abandonou o veículo depois que colidiu contra um poste 

de iluminação pública. Ele seguiu a pé em uma área de mata e não foi localizado. O veículo e cigarros 
contrabandeados apreendidos foram encaminhados para a Receita Federal em Guaíra.

Laudo IML confirma que 
a ossada encontrada é de 
idoso desaparecido

A família do senhor Manoel 
Cassemiro da Cruz teve acesso 
ao laudo que confirmou que 
a ossada encontrada em 
uma pequena mata nos fun-
dos do bairro Dom Bosco, em 
Umuarama, era do idoso desa-
parecido desde janeiro do ano 
passado. A confirmação aconte-
ceu na última quarta-feira (1º).

A filha, Cleuza da Cruz, na 
manhã de ontem (2), disse que 
a família ainda tinha um senti-
mento de que os ossos encon-
trados pudessem não ser de 
Manoel, mas pelo menos agora 
ele teve uma despedida digna.

Ontem pela manhã os fami-
liares se reuniram no cemité-
rio de Umuarama e sepultaram 
os ossos, que foram colocados 
em um caixão, receberam a 

A Polícia Federal defla-
grou ontem (2), a Operação 
Manifest, que desarticulou 
uma organização criminosa 
dedicada ao tráfico internacio-
nal de cocaína através da rota 
Bolívia-Paraguai-Brasil, com 
emprego de aeronaves.

Cerca de 150 policiais fede-
rais cumprem 15 mandados de 
prisão preventiva e 30 man-
dados de busca nos estados 
do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, São Paulo, 
Minas Gerais, Mato Grosso 
do Sul, Roraima e no Distrito 
Federal. Também foram exe-
cutadas ordens judiciais para 

bênção de um padre e foram 
tocadas músicas que o idoso 
gostava. “Foi um momento de 
despedida da família. Foi uma 
morte precoce, porque não 
aconteceu de forma natural, 
mas pelo menos agora temos 
um local onde acender uma 
vela e orar”, disse Cleuza.

O crânio da ossada foi 
encontrado no dia 19 de maio, 
nos fundos de uma mata no 
bairro Dom Bosco, por crianças 
que comunicaram o achado à 
uma moradora.

No dia seguinte, novas bus-
cas foram realizadas no local e 
as equipes da Polícia Civil reco-
lheram o restante dos ossos, um 
pé de calçado e uma carteira.

O material foi levado ao IML 
e submetido à exame de DNA.

criminalidade.
O Capitão Namur Zandoná 

também pediu apoio do 
Legislativo no sentido de auxi-
liar no processo que garanta a 
construção de uma sede pró-
pria do batalhão no município.

Os vereadores se coloca-
ram à disposição para toda 
e qualquer ação que exija o 
apoio da Câmara para tornar 
o batalhão ainda mais atuante, 
em especial quanto à cons-
trução de sua sede própria. 
No ano passado, a Câmara 
aprovou projeto de Lei autori-
zando o Município a arcar com 
o aluguel da estrutura onde o 
BPFron funciona no momento.

bloqueio de imóveis e contas 
bancárias, sequestro e apreen-
são de dez aeronaves e outros 
veículos e bens que estiverem 
em poder do grupo.

As investigações iniciaram 
em dezembro de 2020 a par-
tir de um acidente aéreo no 
município gaúcho de Muitos 
Capões, onde um avião utili-
zado para transportar a droga 
sofreu avarias no momento do 
pouso e permaneceu escon-
dido, em meio à plantação, por 
cerca de uma semana.

A apuração identificou que 
a organização criminosa é for-
mada por empresários do setor 

de aviação agrícola, advogados, 
pilotos e indivíduos ligados à 
facção de atuação nacional.

Os crimes identificados são 
tráfico internacional de dro-
gas, organização criminosa e 
lavagem de dinheiro.

No Noroeste foi cumprido 
um mandado de prisão preven-
tiva em Assis Chateaubriand e 
dois em Goioerê, além de outras 
duas ordens de busca em Assis 
Chateaubriand e outras cinco 
em Goioerê. Ainda foram cum-
pridas ordens judiciais em deze-
nas de cidades do Paraná, Santa 
Catarina, Mato Grosso do Sul, 
Roraima e no Distrito Federal.

Noroeste mantinha alvos de ação da
PF de combate ao tráfico internacional

CAPITÃO do BPFron apresentou dados estatísticos sobre o trabalho de segurança realizado pelas equipes na região de Umuarama

ASSESSORIA

OSSADA recolhida à época foi encaminhada para exame de DNA e laudo confirmou que era 
de idoso desaparecido desde janeiro do ano passado
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Vagas Professor(a) –
Ensino Médio

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

05/12/2021.

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 05/12/2021.

Vaga nº 247/2021
para Umuarama

Pré-requisitos: Ensino Superior 
completo em Pedagogia;

06 meses de experiência comprovada 
em coordenação do Ensino Médio.

  EXTRAVIO DE ALVARÁ
A C CONSTRUÇÕES CIVIS 
LTDA, inscrita sob nº CNPJ 
00.884.374/0001-17, estabe-
lecido na Rua A, 1400, Parque 
Industrial III, CEP 87.507-150, 
cidade de Santa Eliza Estado 
do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de seu 
alvará, nº22.974/2001. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.

      EXTRAVIO DE ALVARÁ
ESPÓLIO DE MARIO ORTZ 
CHAVES, inscrita sob nº CPF 
633.674.919-34, estabelecido 
na Rua Maristela,2844, Zona 
5, CEP 87500-000, cidade de 
Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos 
fins o extravio de seu alvará, 
nº28.693/2010. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.      

Presidente do Samu pede ajuda de
Pimentel para reformar instalações

Otávio Henrique Grendene 
Bono, prefeito de Nova 
Londrina e presidente em exer-
cício do Ciunenp (Consórcio 
Intermunicipal de Urgência e 
Emergência do Noroeste do 
Paraná), responsável pela ges-
tão do Samu-192, visitou o pre-
feito interino de Umuarama, 
Hermes Pimentel, na manhã 
de ontem (quinta-feira, 2), 

Atendimento intermediário
O Samu-192 (Serviço de Atendimento Móvel às Urgências) realiza o 
chamado atendimento intermediário em saúde. “A Rede de Atenção 
às Urgências e Emergências tem como objetivo oferecer atendimen-
to humanizado, de qualidade e integral aos usuários em situação de 

urgência/emergência nos serviços de saúde de forma ágil e oportuna. 
Quando uma ambulância do Samu é enviada para um atendimento, os 
profissionais de saúde já sabem para onde vão levar o paciente: é o fim 

da peregrinação à procura de um leito, com a ambulância buscando 
onde deixar o paciente”, resume o presidente do Ciuenp.

Secretaria de Obras recupera pavimento de ruas e avenidas
Trechos de várias ruas e 

avenidas estão recebendo 
melhorias executadas pela 
equipe da Secretaria Municipal 
de Obras, Planejamento 
Urbano, Projetos Técnicos e 
Habitação, nas últimas sema-
nas. Nesta quinta-feira, 2 foi 
realizado reperfilamento na 
Rua Lázaro Bom, no Jardim 
Petrópolis. Foram recuperados 
mais de 2.400 m² de pavimento 
com a aplicação de cerca de 
130 toneladas de massa asfál-
tica usinada a quente.

O objetivo é melhorar as 
condições de tráfego, dando 
mais segurança e conforto para 

quando solicitou apoio da 
administração municipal para 
algumas reformas necessárias 
na estrutura da atual sede do 
serviço de socorro médico.

Criado em 20 de março 
de 2011, o Ciuenp conta 
com a participação de 101 
municípios, coordenando as 
Urgências e Emergências de 
1,2 milhão de habitantes nas 

regiões de Campo Mourão, 
Cianorte, Ivaiporã, Paranavaí 
e Umuarama. “O prédio do 
Samu, sediado em Umuarama, 
necessita de várias melho-
rias e reformas em sua estru-
tura. Apresentei ao prefeito 
Pimentel essa nossa demanda 
e ele foi muito receptivo, colo-
cando-se à disposição, garan-
tindo que fará o que estiver ao 
alcance de sua administração”, 
relatou Bono.

Pimentel falou sobre como 
o Samu é fundamental na 
vida das pessoas, observando 
que entende a importância de 
Umuarama ser a sede desse ser-
viço, destacando que, dentro da 
possibilidade legal, oferecerá a 
ajuda necessária. “O município 

PRESIDENTE em exercício do Ciuenp, Otávio Bono solicitou apoio de Pimentel para algu-
mas reformas necessárias na estrutura da atual sede

FOTOS: ASSESSORIA/SECOM

possui um local que poderíamos 
disponibilizar para ser a sede do 
Ciuenp. É uma alternativa que 
apresentamos ao presidente. 
O importante é que todos nós, 

prefeitos, devemos nos unir e 
lutar juntos para que o Samu 
ofereça sempre um serviço de 
primeira para todos os cida-
dãos”, afirmou.

os usuários. “Com a utilização 
da vibroacabadora do municí-
pio, conseguimos realizar um 
serviço de boa qualidade. A 
camada de asfalto é variável, 
conforme as imperfeições do 
asfalto, e após a compactação 
com rolo a pista ganha uma 
uniformidade semelhante a 
asfalto novo”, explicou o secre-
tário de Obras, Isamu Oshima.

Serviços de recapeamento 
e reperfilamento asfáltico tam-
bém foram executados recente-
mente na Avenida Umuarama, 

entre o trevo do Gauchão e a 
entrada do Jardim Arco-Íris; na 
Rua Porto Alegre (Praça Sete de 
Setembro), entre a Rua Natal e 
a Avenida Jacareí; na travessa ‘A’ 
do parque industrial do Jardim 
São Cristóvão; na via de acesso à 
nova Estação Rodoviária; na via 
central do Parque de Exposições 
Dario Pimenta Nóbrega; e na 
Avenida Júlio César Jarros, no 
Parque Danielle.

“Estamos programando 
serviços para o início da 
Avenida Paraná, entre a Praça 

da Bíblia e o primeiro retorno, 
nos próximos dias, e também 
o novo acesso ao Aeroporto 
Regional Orlando de Carvalho, 
que será executado com mão 
de obra da Prefeitura”, expli-
cou o chefe da Divisão de 
Pavimentação e Reparos de 
Vias Públicas, Valdivino Manoel 
de Oliveira (popular Gerevine).

GALERIAS
A rede principal com mais 

de 800 metros de galerias já foi 
implantada, bem como as tra-
vessas. Já as bocas de lobo serão 
construídas após a terraplena-
gem e aplicação de solo-cimento. 
Com o novo acesso, não será mais 
necessário transitar pela rodovia 
PR-323 para chegar ao aeroporto.

EXECUTADAS com mão de obras da Prefeitura, o trabalho tem o objetivo de melhorar as 
condições de tráfego, dando mais segurança e conforto aos usuários
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CRUZE LT TURBO 18/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
CRUZE LTZ TURBO 17/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 98.900,00
FORD KA 1.0 SE 18/19 BRANCO COMPLETO R$ 52.900,00
FORD KA SEDAN 1.5 SE 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 52.900,00
JETTA TRENDLINE 15/16 CINZA COMPLETO, AUT R$ 72.900,00
NEW BEETLE 08/09 VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO R$ 44.900,00
ONIX 1.0 JOY BLACK 20/21 PRATA COMPLETO, KM 6.400 R$ 64.900,00
ONIX 1.0 LT 17/18 CINZA COMPLETO R$ 49.900,00
ONIX 1.4 ACTIV 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 72.900,00
ONIX 1.4 LTZ 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 67.900,00
ONIX 1.4 LTZ 18/19 BRANCO COMPLETO, COURO R$ 72.900,00
ONIX PREMIER TURBO 19/20 LARANJA COMPLETO, AUT, COURO R$ 94.900,00
ONIX PLUS PREMIER TURBO 19/20 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 95.900,00
PRISMA 1.4 LTZ 19/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 74.900,00
RANGER XLS CABINE SIMPLES 13/14 BRANCO COMPLETO R$ 79.900,00
S10 2.5 LT 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 146.900,00
S10 HIGH COUNTRY 18/19 BRANCO COMPLEOT, AUT, COURO R$ 225.900,00
S10 HIGH COUNTRY 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 264.900,00
SPIN 1.8 LT 15/16 PRATA COMPLETO R$ 49.900,00
SPIN 1.8 LT 16/16 BRANCO COMPLETO R$ 54.900,00
TRACKER 1.8 LTZ 14/14 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 73.900,00
TRACKER 1.4 PREMIER TURBO 18/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 99.900,00
TRACKER 1.0 LTZ TURBO 20/21 CINZA COMPLETO, AUT R$ 119.900,00
TRACKER 1.2 PREMIER TURBO 20/21 AZUL COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 139.900,00
TRACKER 1.2 PREMIER TURBO 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 139.900,00
TUCSON GLS 12/13 BRANCO COMPLETO. AUT, COURO R$ 59.900,00
UP CONNECT TSI 21/21 PRETO COMPLETO R$ 73.900.00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

Corinthians recusa proposta
milionária por Róger Guedes

O Corinthians recusou 
uma proposta de 8 milhões de 
euros (R$ 51 milhões na cota-
ção atual) do Sharjah FC, dos 
Emirados Árabes, pelo ata-
cante Róger Guedes. A dire-
toria corintiana vê o jogador, 
contratado no meio deste ano, 
como inegocíavel e nem quis 
abrir negociação com o clube 
do Oriente Médio.

Caso o Timão aceitasse a 
oferta não teria direito a inte-
gralidade do valor, já que pos-
sui somente 40% dos direitos 
econômicos de Guedes. No 
final, o clube do Parque São 

Jorge embolsaria apenas R$ 
20,4 milhões. Ainda que seja 
lucro, já que o atacante che-
gou ao Corinthians de graça, 
após rescindir o contrato com 
o Shangon Taisha, da China, 
a quantia ainda é vista como 
baixa, principalmente se com-
parada com o retorno que o 
atleta tem dado em campo. Em 
18 jogos até agora são sete gols 
e duas assistências. O jogador 
já é um dos artilheiros corintia-
nos no Campeonato Brasileiro, 
ao lado de Jô.

Róger Guedes também 
não deseja sair do Timão. Aos 

25 anos de idade, o atacante 
vem de três temporadas no 
futebol chinês, onde fez o cha-
mado “pé de meia”. De volta ao 
Brasil e adaptado ao clube do 
Parque São Jorge, o atleta não 
vê a saída para o mundo árabe 
como algo profissionalmente 
vantajoso neste momento.

O jogador já é um dos artilheiros 
corintianos no Campeonato Brasileiro, 

ao lado de Jô

DIVULGAÇÃO

Palmeiras e Flamengo decidiram no último sábado a Copa Libertadores, que 
terminou em vitória do Verdão na prorrogação. Em entrevistas, Ronaldo 
fez uma breve análise na partida disputada em Montevidéu e afirmou que 
tanto o Alviverde quanto o Rubro-Negro são “exemplos de gestão” para o 
futebol brasileiro. “O Flamengo jogou mal, mas parabéns ao Palmeiras. Esses 
clubes grandes vão ganhar sempre, vão revezar. É legal ver o trabalho que 
eles estão fazendo. É demais o que o Flamengo tá fazendo, os resultados 
que está tendo. A torcida, lógico, quer ganhar tudo mas…”, começou 
dizendo o ex-jogador do Corinthians.

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

Lua e Marte na Casa da Profissão incentivarão você 
a acordar cedo e pegar firme nas tarefas para cum-
prir logo o serviço. Você, que normalmente já é tão 
rápida (o), vai mostrar ainda mais iniciativa, cora-
gem e determinação para conquistar seus objeti-
vos. Pode liderar os colegas em uma atividade em 
equipe, só precisa moderar as palavras.

Questões de casa e família terão prioridade para 
você no início do dia. É bem provável que você 
tome decisões ou atitudes que vão impactar os 
parentes, então, procure conversar antes para 
não fazer nada que possa causar discussões 
mais tarde.

O acúmulo de trabalho pode afetar o seu astral 
nesta sexta-feira e nem adianta querer dar conta 
de tudo se você já sabe que assumiu mais tare-
fas do que pode cumprir. A dica é definir o que 
é prioridade, e negociar prazo para as tarefas que 
podem ficar para depois.

O apoio de amigos pode ser muito importante 
para você nesta sexta-feira, principalmente para 
concretizar ideias e projetos que possam bene-
ficiar o seu futuro. Trabalhar em equipe também 
será uma boa opção e você deve exercitar seu 
espírito de liderança para motivar os colegas.

Lua e Marte despertam o lado mais ambicioso do 
seu signo e você vai lutar com unhas e dentes para 
alcançar seus objetivos nesta sexta. Vai querer cha-
mar a atenção dos chefes com atitudes e iniciativas 
mais ousadas, mas é melhor evitar extravagâncias: 
às vezes, menos é mais. 

Você atravessa um bom momento para investir 
no seu crescimento e aperfeiçoamento profissio-
nal. Além de buscar cursos para se aprimorar no 
que faz, você deve buscar aliados para realizar 
seus planos e garantir um futuro melhor para 
você e os seus. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos no dia 3 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Peixes. 
São românticos e sentimentais, sonhadores e poéticos. Gostam da Literatura, da poesia, da 
música e das artes em geral.  Seu número principal é o 12, formado de 1, Sol e de 2, Lua, astros 
que se completam pela sua natureza masculina e feminina. A soma dá o 3, de Júpiter, que leva 
à cultura e ao conhecimento, que lhes confere espírito de fraternidade e generosidade. Mas 
por outro lado, leva a vida dupla na área sentimental, nos relacionamentos amorosos, quando 
outros fatores contribuem para isso.

Horóscopo nascido em 3 de dezembro

O dia pode começar um pouco tenso para você 
no convívio com a família. Com a Lua e Júpiter 
em conflito, podem surgir algumas divergên-
cias com parentes. Por isso, procure controlar 
as suas reações e tente conversar calmamente 
para resolver qualquer questão.

Você vai encarar a sexta-feira com muito entu-
siasmo e bom humor, e vai sextar no trabalho 
mesmo! Com mais facilidade para se entender 
com as pessoas, tudo se torna mais simples e 
descomplicado.

Quem trabalha em equipe ou tem algum tipo de 
sociedade ou parceria deve ter muita calma e jogo 
de cintura hoje para não se desentender com os 
colegas. O segredo para evitar atritos é controlar 
as suas reações, além de equilibrar melhor as suas 
vontades com as vontades dos outros.

Imprevistos e mudanças devem agitar o seu dia, 
ou pode ser que você decida promover algu-
mas transformações à sua volta para colocar 
um fim em questões que te preocupam ou te 
incomodam.

O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida 
será maior e incentivará você a se dedicar mais 
ao trabalho e às possibilidades de lucrar. Se 
você tem uma boa ideia para ganhar dinheiro, 
Marte dará a coragem necessária para arregaçar 
as mangas e colocar o projeto em ação! 

Você pode acordar um tanto cansada e desanimada 
hoje, principalmente se gastou energia demais nos 
dias anteriores. Respeite o desejo de ficar mais 
quieta no seu canto, e prefira trabalhar a sós, longe 
de barulho e agitação.

Loterias
Megasena

02 03 06 07 08 10 12 13 
14 15 16 17 18 23 24Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Sexta 3/12/2021
concurso: 2433Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Lotomania
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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 ♥

05 01 00 02 07 01 01

Super Sete concurso: 176C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2243Lotomania

39.615
56.949
14.270
71.716
36.928

02 13 29 43 44 61 70 
BOTAFOGO-RJ

12 23 59 60 72

AGOSTO

08 11 13 19 22 24 28

concurso: 5719

08 09 32 52 53 57

Sol

CRESCENTE
10/12 - 22h37

CHEIA
19/12 - 01h37

MINGUANTE
27/11 - 09h29

NOVA
04/12- 04h44

Paranaguá
max 24
min 20

max 34
min 20

Cascavel
max 31
min 18

Foz do Iguaçu
max 32
min 20

max 32
min 17

Curitiba
max 23
min 16

FASES 
DA LUA

Sábado 4/12/2021

Sol
Domingo 5/12/2021

Sol

Lotofácil concurso: 2386

04 06 09 17 20 21 24 26 27 33
34 35 36 59 61 64 69 74 86 89
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EHM
AVENTUREIRO
DIPLOMATAF

REIAQUI
GAVELAUFC

SILODUCEI
UNEVAOKA

INCIDENTAL
PATINETERD

WORDNOATE
ORAHLIBJ

FOCOOSEU
LISAGRUAS

OFFVAIART
RESCDOI

SANCHOPANÇA

Diz-se do
amante de
esportes
radicais

Virtude
louvada no
Sermão da
Montanha

O erro zero,
no plano
de quali-
dade total

Bovídeo
típico do
planalto
tibetano

Letra de
teclas de
função do

micro

(?) e agora,
conceito

da Gestalt-
terapia

Galpão
para arma-
zenagem
de cereais

Categoria
de estreia
no auto-

mobilismo

Nuvens
formadas 
por cristais

de gelo

Relativo ao
estudo dos
caracteres
dos povos

Kevin Ash-
ton: criou
a Internet
das Coisas

Contrária
ao bom
senso

(?)1N1,
vírus que

causa
gripe

Sinal de a-
breviação
de unidade
monetária

Jogo de
mesa com

tacos e
bolas

Com, em
francês

Máquinas
de grandes
shows de

rock

Forma
popular de
"senhor"

Cinza, 
em inglês

Demons-
trar

desagrado
(a plateia)

Equivale
ao "tau"
grego

Tecla que
fecha

caixas de
diálogo

(?)-Codi,
órgão de
repressão 
da Ditadura

Servidor público
responsável por
diligências como

arrestos e penhoras

Servidor do
Itamaraty
Feixe de
espigas

Deleite; êxtase
Romancista e ensaís-

ta britânica, autora 
de "Orlando"

Roentgen
(símbolo)
Ânimo;

coragem

"Empresa",
em ECT

A terceira
vogal

Cognome
do ditador
Mussolini
Regresso

Livro
apócrifo
da Bíblia

Ainda

Principal 
organiza-

ção de
MMA

Editor de
texto da

Microsoft

Veículo
elétrico

que facilita
a mobilida-
de urbana

Associa
A música
de fundo
do filme

Ponto cen-
tral (fig.)
Sem pre-
gas (fem.)

Manter em (?):
sigilosamente

Sul
(abrev.)

O fiel
escudeiro
de Dom

Quixote na
obra de

Cervantes

3/ash — off. 4/avec — kart — word. 6/enlevo — gavela.
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C C
V I T A L I C I O

N T E L O J A
A F R E S C O S L
C A R G A N A B

L O D IR A AP E
M I R R A G E A R

B I H E A R T
I N CO M U M E B

RO L O US A C A
I M G L U T E N
D A N O V O D

F A D O B A N I U
D E A TO I R

D E S P R E Z A V A

Caráter do
cargo de
Ministro
do STF

Zelosa;
cuidadosa

Decoram
o teto da
Capela
Sistina

O Estado
menos

populoso
(sigla)

(?) maçô-
nica: tem
por chefia 
o venerável

Formato
de ban-

cadas de
cozinha

(?) Ozzetti,
cantora

de "Equi-
líbrio"

"Quem é
vivo sem-
pre (?)"
(dito)

É visada
pelos la-
drões de 

caminhões

Letra que,
dobrada,

forma
dígrafo 

Presente 
dos Magos

a Jesus
(Bíblia)

Os tuare-
gues, por
seu estilo
de vida

Limo que
cresce em

pedras

Barco de
salvamen-
to em áreas
alagadas

O dia da
invasão

aliada da 
Normandia

Expulsou
da pátria

Desde-
nhava; 

desconsi-
derava

Decisão
precipi-
tada no

impulsivo

Filme
político

de Costa-
Gavras

Sinal de
vitória for-
mado com
os dedos

Prejudicada
financei-
ramente

Crime combatido
pelas empresas de
cartões de crédito

O "não" que encerra o debate
Psicólogo
canaden-

se que
formulou
a Teoria
Social

Cognitiva

Tesla
(símbolo)

Condição atribuída ao
Papa quando emite
juízo "ex
cathedra"

O solo do
Saara
Planta 

amazônica
Orvalhar

(gelo)
Coração,
em inglês

Estibordo
(abrev.)

Mau chei-
ro (bras.)

Que não 
é usual

Confusão
(pop.)

É coberto
pela inde-
nização

Música que
expressa a
melancolia
do povo

português

Perda de elasticidade
de  tecido (Med.)
Cultivo do Vale do

São Francisco (BR) 

Sigla antes
do cifrão,
no dólar

Laço (fig.)

Nutriente
do trigo

nocivo ao
celíaco

3/apé. 4/rolo. 5/heart. 6/atonia. 13/albert bandura.

Conheça seis plantas que trazem sorte, saúde e proteção para sua vida
Separamos aqui, especialmente para 

você, as plantas mais “sortudas” que irão 
fazer a diferença no seu dia a dia. Você 
pode utilizá-las sozinhas ou misturadas, 
carregar na carteira ou na bolsa. Ou seja, 
o que importa é que estejam sempre per-
tinho de você!

Louro: não é só com o feijão que ele 
combina. Ele combina perfeitamente com 
dinheiro! Além disso, ele é a planta cura-
tiva dos virginianos, auxiliando nas cólicas 
intestinais. Colocar uma folha de louro, 
envolto em tecido de algodão, na carteira 
em uma noite de lua cheia é um ótimo 
amuleto para atrair e multiplicar dinheiro. 

Alecrim: você não faz ideia do poder do 
alecrim! Alecrim faz bem para o corpo, para 

a mente e para a alma. Frequentemente, 
atribuem ao alecrim boa sorte e alegria. 
Além disso, você pode utilizá-lo em um 
banho para tirar o desânimo do corpo. Para 
o amuleto, separe algumas folhinhas secas 
de alecrim e um punhado de sal grosso e 
coloque em um saquinho de algodão. 

Raiz de Guiné: é uma poderosa erva 
capaz de curar diversos males do corpo 
e, ao mesmo tempo, equilibrar o lado 
espiritual. Frequentemente associada à 
eliminação de energias negativas, essa 
erva cria uma espécie de “campo de 
força” bloqueando qualquer malefício 
que possa lhe atingir.  Crie seu amuleto 
com raiz seca de guiné e, se quiser deixá-
-lo mais poderoso, adicione um punhado 

de sal grosso para neutralizar as energias 
negativas que já estiverem com você. 
Portanto, carregue ele sempre com você.

Espada-de-são-jorge: a fantástica 
espada-de-são-jorge também é uma das 
plantas que trazem sorte, e pode ser uti-
lizada como amuleto, sim! Assim como o 
Alecrim, atrai boa sorte. Entretanto, seu 
potencial mais poderoso é o da coragem 
e prosperidade para quem a tem.

Colha uma folha de espada-de-são-
jorge, corte em 7 partes e deixe secar. 
Quando estiver bem desidratada, guarde 
os pedaços em um saquinho de algodão 
verde, amarrado com uma fita vermelha.

Ânis estrelado: o ânis estrelado é res-
ponsável por atrair riqueza, abundância, 

abrir caminhos (principalmente na vida 
amorosa) e melhora a auto estima. Sendo 
assim, essa semente cheirosa e de formato 
tão bonito pode ser utilizada como amu-
leto de forma bem simples. Basta guardar 3 
anises estrelados em sua carteira ou bolsa. 
Garanta que eles estejam sempre juntos.

Eucalipto: utilizado para tratar pro-
blemas respiratórios, o eucalipto tem 
uma função bem mais nobre: remover 
energias negativas e fortificar o espírito. 
Se você combinar algumas folhas secas 
de eucalipto com arruda, terá em mãos 
um poderosíssimo amuleto de proteção 
e prosperidade.

Fonte: Astrocentro
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O importante não é o que se 
dá, mas o amor com que se dá.  

Madre Teresa de Calcutá

NO SESC
O Sistema Fecomércio Sesc Senac, a 
RPC e Instituto GRPCOM convidam a 
população  para mais uma corrente 
do bem: a 13ª edição da Campanha 
do Brinquedo. Neste ano, a campa-
nha vai até 11 de dezembro. Assim 
como na edição passada, os itens 

doados passarão por um período de 
quarentena para então serem triados, 

higienizados e encaminhados para 
instituições que atendem crianças 

em vulnerabilidade social do estado. 
O intuito da iniciativa é levar alegria 
aos pequenos, além de um Natal mais 

feliz e solidário. Neste sábado (4), 
das 9h às 18h teremos um Drive Thru 
( doe sem sair do carro) que perma-
necerá durante a próxima semana (6 
a 10/12) das 9h às 18h, e  também 
no próximo sábado às 11/12 das 9 
às18h, na Unidade Sesc, em  Umu-
arama, localizado na Rua Domingos 
Gonçalves de Paula, 2700. Apoio da 
Câmara da Mulher Empreendedora.

BELEZA
O Miss Universo 2021 será a 70ª edição do concurso de beleza Miss Universo. O evento será realizado em 12 de 
dezembro ( domingo) de 2021 na Universe Arena em Eilat, Israel, quando Andrea Meza, do México, coroará sua 
sucessora.  A lindíssima Tereza Santos é a representante do Brasil. A competição terá  Fox como transmissora.

FAZER A DIFERENÇA (1)
Bom saber que temos uma empresária 
notável, que nos dá orgulho mundo 
afora. A presidente do conselho de 
administração do grupo Magazine 
Luiza, Luiza Trajano, foi escolhida 
como uma das 25 mulheres mais 

influentes de 2021 pelo jornal britâ-
nico Financial Times, única brasileira 
selecionada. Seus predicados prin-
cipais justificam a conquista: com-
petente nos negócios, líder social 

atuante, inspiração para empreende-
dores... Segundo informação da Folha 
de São Paulo, o grupo está avaliado 
em mais de R$ 56,1 bilhões e empre-

ga cerca de 40 mil funcionários.

FAZER A DIFERENÇA (2)
Em entrevista para o Ecoa UOL, Tiago 
Abravanel conta como se relaciona 
com causas que buscam promover 
a transformação. Ele disse: “Eu me 
sinto, sim, um homem privilegiado 

por ter nascido numa família bem-su-
cedida, um homem que graças a Deus 

tem uma estrutura familiar muito 
bacana, mas que não pode ficar para-
do achando que minha vida está bem 

para mim e não preciso fazer nada 
pelo mundo. Acredito que, como 

porta-voz de muita gente, e mais do 
que isso como cidadão, tenho muito 

a agregar”.

 ZOOM
TERESA SANTOS / Miss 

Brasil 2021 já está 
em Israel para os pre-
parativos do concurso 

Miss Universo que 
acontece dia 12. A 

coluna conta mais na 
semana que vem.

TULIPA ASSADA NA MOSTARDA!
INGREDIENTES:
1 kg de asinhas e tulipas de frango
4 colheres (sopa) de mostarda
3 dentes de alho picados
1 colher (sopa) de azeite

Sal a gosto
Pimenta do reino a gosto
 
MODO DE PREPARO:
Com a ajuda de um garfo 
ou com a pontinha de uma 
faca, faça alguns furinhos nas 
tulipas. Transfira-as para uma 
tigela e tempere com a mostar-
da, alho, azeite, sal e pimenta 
do reino. Misture bem, cubra 
com um pano e deixe descansar 
por 20 minutos. Passado esse 
tempo, coloque as tulipas na 
grelha da churrasqueira em es-
petos ou se for assar no forno, 
acomode-as numa forma.Na 
churrasqueira deixa as tulipas 
por cerca de 15 minutos de 
cada lado ou até dourar. No 

forno é só levar para assar em forno médio até 
dourar. Sirva em seguida com molho vinagrete, 
molho de maionese ou mostarda.
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