
Vereadores de Umuarama debatem
hoje o relatório final da CPI da Covid

PREFEITO AFASTADO ESTÁ ENTRE AS 13 PESSOAS INDICIADAS

Acontece às 9h de hoje, a sessão extraordinária destinada à votação do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI da Covid). A leitura foi na sexta-feira (10), ocasião em que os parlamentares membros da comissão aprovaram por 
unanimidade o texto. Nesta manhã, o mesmo texto será discutido e votado por todos os vereadores. A sessão será aberta à 
população e será transmitida ao vivo. Sendo ratificado pelo Parlamento, o documento será levado ao Chefe do Executivo, à 
Presidência da Câmara e também às Promotorias de Justiça, com atribuições nas esferas do Patrimônio Público e da Saúde, 
além de entregue ao Ministério Público de Contas do Paraná e também ao Tribunal de Contas. l 6
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Pimentel confirmou 
o início da venda 
de passagens da 
linha Umuarama/

Curitiba, pela empresa 
Azul Linhas Aéreas, 

a partir de hoje. A 
administração trabalha 

pela certificação 
do Aeroporto, que 

poderá receber em 
2022 aeronaves 
com capacidade 

para transportar 70 
passageiros. l 5

Alçando voos
ASSESSORIA/SECOM

Auxílio para
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avança na Alep
l 2

Regulamentada
a formação

de federações
partidárias
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Vôlei de Areia

Circuito tem
rodada no

Bosque
Uirapuru

l 10

Umuarama
na rede da
tecnologia
5G no PR

l 7

ASSESSORIA/SECOM

A SRU divulgou a agenda de shows para Expo-
Umuarama 2022. Na sexta-feira, (11/3) será o 

show do cantor sertanejo Gusttavo Lima. No dia 12 
(sábado), será a vez da dupla Henrique e Juliano e 
no dia 18, Zé Neto e Cristiano animam o público. 
No sábado (19) a dupla Maiara e Maraísa fazem 
um grande show substituindo Marília Mendonça 

e no domingo (20) Lauana Prado encerra a agenda 
de shows da Expo. Os ingressos dos shows não 
realizados em 2020, em virtude da pandemia, 
poderão ser utilizados nesta nova edição, sem 

nenhum acréscimo de valor. l 8
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Umuarama

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

Índice em % 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

14/11 a 14/12 0,5000   0,4412   0,0000
15/11 a 15/12 0,5000   0,4412   0,0000 
16/11 a 16/12 0,5144   0,4556   0,0143
17/11 a 17/12 0,5166   0,4578   0,0165
18/11 a 18/12 0,5174   0,4586 0,0173

Ações % R$
Petrobras PN -0,31% 29,03 
Vale ON -0,98% 77,09 
ItauUnibanco PN -0,46% 21,68 
Magazine Luiza ON +5,40% 6,05 
Minerva ON +10,73% 9,80 
Braskem PNA +5,96% 55,66

IBOVESPA: +0,63% 107.431 pontos

Iene 113,85
Libra est. 0,76
Euro 0,89
Peso arg. 101,83

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,2% 5,7070 5,7080 +1,3%

PTAX  (BC) +1,2% 5,7121 5,7127 +1,7%

PARALELO 0,0% 5,5500 5,9700 +1,2%

TURISMO 0,0% 5,5500 5,9500 +1,2%

EURO +1,0% 6,4255 6,4285 +1,6%

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 15/12

Iene R$ 0,0502
Libra est. R$ 7,55
Peso arg. R$ 0,056
R$1: 1.189,34 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 15/12 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 1.262,50 3,00 0,4%
FARELO jan/22 372,20 -4,70 1,6%
MILHO mar/22 585,75 -4,50 0,3%
TRIGO mar/22 756,00 -31,00 -9,7%

SOJA 159,13 1,6% 6,2% 159,00
MILHO 80,93 0,3% 6,0% 81,00
TRIGO 88,80 0,0% 0,5% 92,00
BOI GORDO 303,20 -1,4% 7,6% 305,00
SUINO 5,81 -3,8% -0,9% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 15/12 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 15/12 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 15/12 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 166,00 1,8% 3,8%
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

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba
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Crescente
10/12- 22h37

Minguante
26/12 -23h26

Nova
2/01 -15h35

Cheia
19/12 -01h37

Nublado

PREVISÃO DO TEMPO

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Muitas nuvens
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Loterias
Megasena
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Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Quinta 16/12/2021
concurso: 2438Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

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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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

03 01 09 04 09 04 02

Super Sete concurso: 182C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2249Lotomania

75.454
81.461
19.900
64.895
03.288

01 25 61 62 63 64 78 
JUVENTUS-SP

29 45 56 60 77

JUNHO

03 04 06 10 18 20 26

concurso: 5731

04 11 19 25 37 55

Sol

CRESCENTE
10/12 - 22h37

CHEIA
19/12 - 01h37

MINGUANTE
26/12 - 23h26

NOVA
02/01- 15h35

Paranaguá
max 27
min 23

max 35
min 22

Cascavel
max 34
min 21

Foz do Iguaçu
max 34
min 23

max 32
min 21

Curitiba
max 27
min 20

FASES 
DA LUA

Sexta 17/12/2021

Sol
Sexta 18/12/2021

Sol

Lotofácil concurso: 2398

05 10 12 15 18 28 30 32 34 35
42 44 46 47 51 52 70 87 89 95

 Brasília - Os quatro condena-
dos no caso da Boate Kiss se 
apresentaram à Justiça e serão 
encaminhados para unidades 
prisionais no Rio Grande do 
Sul e em Santa Catarina. Dois 
procuraram o Judiciário na ter-
ça-feira (14) e outros dois na 
manhã de ontem (15), após o 
ministro do Supremo Tribunal 
Federal Luiz Fux ter cassado 
o habeas corpus preventivo 
deferido pelo Tribunal de Jus-
tiça do Rio Grande do Sul.

O incêndio da Boate Kiss 
ocorreu em 2013, na cidade 
de Santa Maria (RS). No total, 

242 pessoas morreram e 636 
ficaram feridas. 

O incidente se deu por 
causa do uso de recursos piro-
técnicos pela banda que se 
apresentava no local.

Elissandro Callegaro Spohr, 
ex-sócio da Boate Kiss, ficará 
preso na Penitenciária Esta-
dual de Canoas 1. 

Mauro Londero Hoffmann, 
também ex-sócio, se apresen-
tou ao Presídio de Tijucas, em 
Santa Catarina. E Marcelo de 
Jesus dos Santos e Luciano 
Bonilha Leão, respectivamente 
vocalista e produtor musical da 

banda que se apresentava no 
dia do incêndio, foram enca-
minhados para o presídio da 
cidade de São Vicente do Sul.

Após a sentença do Tribu-
nal do Juri, o Tribunal de Jus-
tiça do Rio Grande do Sul con-
cedeu o habeas corpus para 
que os condenados recorres-
sem em liberdade. 

O juiz determinou as penas 
de 22 anos e seis meses de 
prisão para Elissandro; 19 
anos e seis meses para Mauro 
Hoffmann, e de 18 anos para 
Marcelo de Jesus e Luciano 
Bonilha.  

Brasília - A Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria) e a Polícia Federal inicia-
ram ontem (15) uma opera-
ção conjunta visando ampliar 
as ações de verificação do 
comprovante vacinal de pes-
soas que ingressam no Bra-
sil pelas fronteiras terrestres 
com a Argentina e o Paraguai. 
Segundo a Anvisa, serão insta-
ladas barreiras para controle 
de fluxo na Ponte da Amizade 
(que liga Foz do Iguaçu com a 
Ciudad del Este, no Paraguai); 
e na Ponte Tancredo Neves 
(Ponte Internacional da Frater-
nidade, ligando Foz do Iguaçu 
a Puerto Iguazú, na Argentina).

“Conforme decisão caute-
lar do STF (Supremo Tribunal 
Federal), proferida pelo minis-
tro Luís Roberto Barroso, via-
jantes brasileiros ou estrangei-
ros que residem no Brasil e que 
deixem o território nacional a 
partir desta quarta-feira, 15 

de dezembro, deverão apre-
sentar a comprovação de que 
estão completamente imuniza-
dos para regressar ao território 
nacional”, justifica, em nota,  
a Anvisa.

Ela esclarece que o ciclo 
vacinal só é considerado com-
pleto “mediante a aplicação 
de duas doses ou dose única 
de imunizante registrado pela 
Anvisa, pela OMS (Organiza-
ção Mundial da Saúde) ou pela 
autoridade sanitária do país no 
qual o viajante foi imunizado, 
desde que cumprido o prazo 
posterior necessário para a 
imunização (em média 14 dias 
para a maioria das vacinas dis-
poníveis mundialmente)”.

FISCALIZAÇÃO
Nesse sentido, a apresen-

tação do certificado de vaci-
nação é “requisito migratório” 
e, portanto, configura-se como 
“objeto de fiscalização” pelos 

Anvisa e PF ampliam fiscalização na
fronteira com Paraguai e Argentina

DNIT

diversos órgãos que atuam nos 
pontos de entrada brasileiros.

Ainda de acordo com a 
agência, estão isentos da 
apresentação do comprovante 
de vacinação os residentes 

fronteiriços das chamadas 
“cidades gêmeas” – cidades 
cujos territórios fazem divisa 
com países vizinhos. Para 
tanto, é necessário que esses 
residentes comprovem sua 

condição apresentando algum 
comprovante de endereço.

Trabalhadores de trans-
porte de cargas também estão 
isentos de apresentar o com-
provante de vacinação. 

Condenados no caso da Boate Kiss se apresentam à Justiça
TJ

-R
S

Auxílio alimentação às forças de
segurança avança no Legislativo

Um anseio antigo dos 
integrantes da segurança 
pública do Paraná avançou 
na Assembleia Legislativa do 
Paraná. Foi aprovada em pri-
meira votação a proposta que 
cria o auxílio-alimentação a 
servidores dos quadros da 
Polícia Civil, Polícia Militar e 
Científica do estado. O valor é 
de R$ 600 mensais.

Emendas foram apresen-
tadas em segunda votação 
no Plenário, aprovadas pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) e o projeto volta 
à sessão plenária desta quar-
ta-feira (15).

“É um projeto de extrema 
importância para os profis-
sionais da área da Segurança 
Pública. Entendemos, porém, 
que os profissionais do 
Departamento Penitenciário e 
os agentes sócios educativos 
também devem ser contempla-
dos e por isso apresentamos as 
emendas”, explicou o depu-
tado Soldado Adriano José 
(PV), que integra a Comissão 
de Segurança da Assembleia. 
Líder do Governo, o deputado 
Hussein Bakri (PDS) explicou 
que algumas alterações foram 
construídas pela equipe da 
base para adequar a proposta.

De acordo com o Executivo, 
autor do projeto, a criação 
do auxílio-alimentação deve 

Justificativa
A proposta justifica que a “atividade policial é extremamente des-

gastante e muitas vezes exercida longe da residência dos servidores 
e militares, de modo que se mostra imperiosa a concessão de uma 
vantagem pecuniária para que o agente público possa ter em seu 

lar condições adequadas para sua estabilidade física e mental”.
Destaca ainda que essa prática já é adotada no âmbito do Poder 

Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas assegurando ao 
agente público melhores condições para o seu sustento.

O PL beneficia agentes das forças de segurança mesmo durante as 
férias, licença ligada à saúde, acidente em serviço e treinamento. 
No entanto, não contempla aposentados, inativos e pensionistas, 

cedidos para outros órgãos, por exemplo.

beneficiar (sem considerar as 
categorias a que podem ser 
incluídas pelas emendas apre-
sentadas), cerca de 24 mil ser-
vidores e é uma “forma de pro-
piciar melhores condições de 
vida aos civis e militares”

“Parabéns ao Governo por 
fazer justiça a esses profissio-
nais, homens e mulheres, que 
colocam suas próprias vidas 
em risco para servir e proteger 
todo o cidadão paranaense. Há 
muito tempo tínhamos que ter 

esse vale-refeição a todos que 
merecem e fazem jus a essa 
ajuda. Em alguns casos equivale 
a 20% dos salários”, comemorou 
o deputado Mauro Morais (PSD).

Para um soldado de 2ª 
classe da Polícia Militar, por 
exemplo, o benefício repre-
senta 30% do salário (atual-
mente em R$ 1.933,63). Na car-
reira da Polícia Científica, será 
quase 20% do que ganha um 
Auxiliar de Perícia Oficial (R$ 
3.226,64), por exemplo.

DEPUTADO Fernando Martins ressalta que o projeto valoriza a polícia do Paraná e que 
ele, junto aos demais deputados da base seguem lutando também pelos reajuste e correções 
necessárias

DÁLIE FELBERG/ALEP
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Financiamento das
Universidades Públicas
é aprovado na Alep

A Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep) aprovou 
o projeto de lei do Poder 
Executivo que trata dos 
parâmetros de f inancia-
mento das Universidades 
Públicas Estaduais, esta-
belecendo critérios para a 
eficiência da gestão uni-
versitária. O projeto cria a 
Lei Geral das Universidades 
(LGU), com parâmetros para 
o financiamento e a distri-
buição de recursos entre as 
Universidades Estaduais do 
Paraná, fixando regramento 
específico para pagamento 
de pessoal e estabelecendo 
normas de eficiência. A pro-
posta, que recebeu 42 votos 
favoráveis e 9 contrários, tra-
mita em regime de urgência.

Na segunda discussão 
em plenário o projeto rece-
beu emendas e retornou 
para análise na Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ). Durante a discussão 
na Comissão, o relator das 
emendas, deputado Hussein 
Bakri (PSD), acatou uma série 
delas e agrupou outras na 
forma de uma subemenda 
modificativa. O deputado 
Tadeu Veneri (PT) pediu vista 
do parecer do relator. Dessa 
forma, o tema voltou a ser 
debatido ontem quarta-feira 
(15), pela manhã em reunião 
extraordinária da CCJ e vol-
tou ao plenário, sendo apro-
vado definitivamente.

Segundo o Governo, o 
objetivo da proposta é criar 
uma padronização mínima 
obrigatória de gestão de pes-
soal, custeio e investimento 
entre todas as Universidades 
Estaduais, “tendo como base 
o reforço da autonomia, a 
criação de novos instrumen-
tos de gestão para possibilitar 
ganhos de eficiência, a pac-
tuação de critérios públicos e 
transparentes para a divisão 
orçamentária e a construção 
de parâmetros comuns para 
o Sistema de Ensino Superior 
do Estado”.

O líder do Governo, depu-
tado Hussein Bakri (PSD), 
afirmou que os pontos do 

GOVERNO quer uma padronização obrigatória de gestão de pessoal, custeio e investimen-
to entre todas as Universidades Estaduais

DÁLIE FELBERG/ALEP

Ciro na mira
A Polícia Federal deflagrou ontem (15) uma operação para 
combater um esquema de fraudes e pagamentos de propinas 
a agentes políticos e servidores públicos em procedimento de 
licitação para obras no estádio Castelão, em Fortaleza, entre 
2010 e 2013. A ação tem como alvos o presidenciável Ciro 
Gomes (PDT) e o irmão dele, o senador Cid Gomes. Cerca de 
80 policiais cumpriram 14 mandados de busca e apreensão 
em Fortaleza, Meruoca, Juazeiro do Norte, São Paulo/SP, Belo 
Horizonte/MG e São Luís/MA.

Propina
A investigação teve início em 2017, quando identificou 
indícios do esquema criminoso envolvendo pagamentos de 
propinas para que uma empresa obtivesse êxito no processo 
licitatório da Arena Castelão e, posteriormente, na fase 
de execução contratual, recebesse valores devidos pelo 
Governo do Estado do Ceará ao longo da execução da obra 
de reforma, ampliação, adequação, operação e manutenção 
do Estádio. Apurou-se indícios de pagamentos de 11 
milhões de reais em propinas diretamente em dinheiro ou 
disfarçadas de doações eleitorais, com emissões de notas 
fiscais fraudulentas por empresas fantasmas.

Anastasia no TCU
O plenário do Senado 
escolheu o senador Antonio 
Anastasia (PSD-MG) para 
ocupar uma vaga no TCU com 
52 votos. Outros 19 foram 
para a senadora Kátia Abreu 
(PP-TO) e 7 para o senador 
Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE). A indicação ainda 
precisa ser aprovada pela 
Câmara dos Deputados. 
Anastasia substituirá o 
ministro Raimundo Carreiro, 
indicado do Senado. Anastasia 
disse que um ministro do TCU 
precisa ter como atributos 
não apenas o conhecimento 
técnico sobre as contas 
públicas e a legislação aplicada 
à administração federal, mas 
também sensibilidade para 
compreender a situação 
dos gestores.

projeto foram discutidos ao 
longo dos últimos dois anos. 
“Foi realizado um amplo 
debate com os reitores de 
universidades. Temos uma 
posição clara dentro das 
universidades. Boa parte é 
a favor. Temos duas contrá-
rias. Vamos decidir no voto. 
Também construímos emen-
das importantes para melho-
rar o projeto. Ano que vem 
vamos atuar firmemente em 
cima do trabalho das uni-
versidades. Quero liderar 
o movimento para discutir 
orçamento e outros assun-
tos. O Estado do Paraná é 
um dos que mais investem 
nas universidades públicas”, 
comentou.

Na visão do deputado 
Tadeu Veneri (PT), que criti-
cou a medida, seria necessá-
rio muito mais tempo para 
discutir o projeto. Já Homero 
Marchese (PROS) elogiou a 
proposta do Executivo. 

Na opinião do deputado 
Goura (PDT), que na semana 
passada promoveu uma 
audiência para debater as 
universidades públicas, não 
houve tempo para o debate. 
“O projeto da LGU não esteve 
protocolado na Assembleia. O 
que houve foram discussões 
extraoficiais. Ninguém é con-
tra o debate sobre o funcio-
namento de nossas universi-
dades, mas causa espanto ter 
de discutir apressadamente. 
Pedimos que ele seja reti-
rado”. O deputado Professor 
Lemos (PT) concordou com a 
retirada do projeto. Também 
se manifestou contraria-
mente ao projeto o deputado 
Arilson Chiorato (PT).

PRECEITOS
O Governo afirma que 

a nova legislação reforça a 
autonomia administrativa, 
didático-científica e de gestão 
financeira e patrimonial das 
instituições de ensino. A pro-
posta visa atender a preceitos 
de ganho de eficiência e econo-
micidade. O projeto se baseia 
em práticas já implementadas 
no Sistema Federal de Ensino 
Superior, que compreende 
as instituições mantidas pela 
União. A proposta foi elabo-
rada pela Superintendência 
Geral de Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior (SETI), com 
o envolvimento das universi-
dades estaduais. Desde 2019, 
pró-reitores de planejamento 
e recursos humanos das insti-
tuições vêm debatendo e apre-
sentando contribuições.

O Sistema Estadual de 
Ensino Superior do Paraná 
mantém atividades presenciais 
em 32 municípios e educação a 
distância (EAD) em mais de 60 
cidades, ofertando cursos de 
graduação e pós-graduação 
gratuitos em diversas áreas 
do conhecimento. A estrutura 
é composta por sete institui-
ções: universidades estaduais 
de Londrina (UEL), de Maringá 
(UEM), de Ponta Grossa (UEPG), 
do Oeste do Paraná (Unioeste), 
do Centro-Oeste (Unicentro), 
do Norte do Paraná (Uenp) 
e do Paraná (Unespar). Elas 
somam 95 mil estudantes 
matriculados em 382 cursos 
de graduação e 202 cursos de 
pós-graduação. O quadro de 
pessoal reúne 7.841 profes-
sores e 7.135 agentes univer-
sitários. Entre os docentes, 
89% são mestres e doutores.

“Código do Fracasso”
Anastasia destacou que o 
tribunal deve buscar ajudar 
os gestores e entender as 
realidades locais. Se não 
fizer isso, alertou, o TCU 
corre o risco de empurrá-
los para o que chamou de 
“Código do Fracasso”. “O 
gestor, temeroso, receoso 
do que pode acontecer com 
a sua decisão, adota uma 
série de decisões terríveis 
para a administração”. Diz 
esse código: “Em caso de 
dúvida, abstenha-se; se é 
urgente, espere; sempre 
é mais prudente não fazer 
nada”. Lamentavelmente, 
estamos sob o pálio destas 
circunstâncias, porque a 
nossa gestão pública não 
está na agenda nacional com 
absoluta prioridade.

Ex liderança
Depois de ter sido 
derrotado na disputa 
por uma vaga no TCU, 
o senador Fernando 
Bezerra (MDB-PE) 
entregou ontem (15) 
seu cargo de líder do 
governo no Senado 
Federal. O parlamentar 
formalizou o pedido 
ao presidente Jair 
Bolsonaro. “Entreguei 
o cargo. Formalizei o 
pedido ao presidente 
Jair Bolsonaro a quem 
agradeço a confiança 
no exercício da função”, 
escreveu, pelo Twitter. 
Ele optou por deixar a liderança um dia após o Senado aprovar 
o nome de Antonio Anastasia (PSD-MG) como novo ministro 
do TCU, cargo que também pleiteava com Kátia Abreu (PP-TO). 
Bezerra ficou em último na disputa, levando apenas sete votos. 
Anastasia obteve o apoio de 52 senadores, enquanto Kátia, 19. 
Diante do resultado, parlamentares avaliavam desde que Bezerra 
não teria condições de continuar como líder do governo.

DIVULGAÇÃO
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TSE regulamenta
formação de federações
partidárias para 2022

O instituto das federações 
partidárias foi regulamen-
tado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) para aplicação 
nas eleições gerais de 2022, 
durante a sessão administra-
tiva da Corte. A união de par-
tidos em federações foi insti-
tuída pelo Congresso Nacional 
na reforma eleitoral de 2021 
com o objetivo de permitir às 
legendas atuarem de forma 
unificada em todo o país, como 
um teste para eventual fusão 
ou incorporação.

O relator da instrução e pre-
sidente do TSE, ministro Luís 
Roberto Barroso, destacou 
que, durante o processo de ela-
boração, a minuta da resolu-
ção foi encaminhada a todos 
os partidos políticos para que 
pudessem apresentar suges-
tões. “A preocupação deste 
Tribunal foi de não permitir 
que as federações partidá-
rias reincidissem nos vícios 
das coligações proporcio-
nais, que, em boa hora, foram 
suprimidas pelo Congresso 
Nacional”, afirmou.

Barroso também apontou 
que, para evitar que as fede-
rações sirvam como meio 
para fraudes à lei eleitoral, 
a minuta da resolução que 
trouxe ao Plenário prevê que 
a cota de gênero nas eleições 
proporcionais seja atendida 
tanto pela lista da federação, 
globalmente, quanto indivi-
dualmente por cada partido, 
“evitando-se que as candida-
turas femininas sejam con-
centradas nos partidos que 
menos recebem recursos”. 
Ainda, o partido que transfe-
rir recursos públicos a outro 
da mesma federação poderá 
ter as suas contas desapro-
vadas em razão da aplicação 
irregular desses recursos.

REGRA TRANSITÓRIA
Para as Eleições Gerais de 

2022, foi estabelecida uma 
regra transitória, aplicável 
aos pedidos de formação 
de federação apresentados 
até 1º de março do ano que 
vem. Conforme essa regra, 
o relator poderá antecipar 

Prazos
As legendas que se unirem em uma federação deverão permane-

cer na nova instituição por, no mínimo, quatro anos. A agremiação 
que se desligar antes desse prazo não poderá ingressar em outra 

federação e, ainda, não poderá celebrar coligação nas duas eleições 
seguintes. Também não poderá utilizar o Fundo Partidário durante 
o tempo que faltar para completar os quatro anos em que deveria 

estar na federação. A exceção a essa regra ocorre no caso de a fede-
ração ser extinta apenas porque os partidos que a compõem irão se 

fundir ou, então, porque um deles irá incorporar os demais.

Fases
Está prevista uma fase de impugnação ao registro e, também, a 

manifestação do Ministério Público Eleitoral (MPE). O pedido será 
apreciado pelo Plenário do TSE. A participação da federação nas 
eleições somente é possível se seu registro for deferido até seis 

meses antes das eleições. As federações terão vigência por prazo 
indeterminado, e os partidos federados conservam seu nome, sigla, 
número, filiados, e o acesso aos recursos do Fundo Partidário ou do 
Fundo Especial para Financiamento de Campanha (FEFC), o Fundo 

Eleitoral. Também não se altera o dever de prestar contas dos recur-
sos públicos que receberem.

Personalidade jurídica
Segundo a resolução, dois ou mais partidos com registro no TSE 

poderão reunir-se em federação, com abrangência nacional, sendo 
registrados conjuntamente pela Justiça Eleitoral. Para isso, as legen-
das deverão antes constituir uma associação registrada em cartório 

de registro civil de pessoas jurídicas, com personalidade jurídica 
distinta das legendas que a constituem. Nesse registro, as agremia-

ções federadas deverão apresentar, entre outros documentos, a 
resolução tomada pela maioria absoluta dos votos dos seus órgãos 

de deliberação para formar uma federação.

o registro da federação logo 
após o fim do prazo para 
impugnações, caso verifique 
o atendimento aos requisitos 
para deferimento do regis-
tro. Essa decisão individual 

do relator deverá ser referen-
dada pelo Plenário do TSE.

S u b m e t i d a  a o  v o t o 
dos demais ministros,  a 
Instrução foi aprovada por 
unanimidade.

DIVULGAÇÃO

BARROSO destacou que durante o processo de elaboração, a minuta da resolução foi 
encaminhada a todos os partidos políticos para que pudessem apresentar sugestões 

Audi no PR
A indústria automobilística 
Audi vai retomar a linha 
de montagem em São José 
dos Pinhais, na Região 
Metropolitana de Curitiba, 
com a produção dos modelos 
Audi Q3 e Audi Q3 Sportback 
a partir de 2022. Única 
fábrica da multinacional na 
América do Sul, a Audi tinha 
paralisado a produção em 
São José dos Pinhais em 
dezembro de 2020, para 
adequar a linha de montagem 
para os novos veículos. A 
produção deve iniciar em 
meados do ano que vem. 
Mais um passo no processo 
de retomada da economia do 
Paraná, após os impactos da 
pandemia de covid-19.

Polo automotivo
O governador Ratinho Júnior 
lembrou que o Paraná vem 
alcançando bons índices de 
crescimento industrial e na 
geração de empregos. Entre 
janeiro e outubro cerca 
de 176 mil vagas formais 
foram abertas no Estado. 
“A Audi tem uma presença 
importante em um nicho 
de mercado, o que ajuda a 
consolidar o Paraná como 
um dos importantes polos 
automotivos do Brasil e do 
mundo, com a presença de 
grandes indústrias do setor”, 
afirmou.

‘Ganhando o Mundo’
Cem alunos da Rede 
Estadual selecionados para 
o programa Ganhando o 
Mundo se reuniram nesta 
terça-feira (14) em um evento 
celebrativo no Palácio Iguaçu. 
O embarque para o Canadá 
está previsto para o início de 
fevereiro, e o intercâmbio 
terá duração de um semestre 
letivo, com os estudantes 
retornando para o segundo 
semestre em seus respectivos 
colégios no Paraná. A seleção 

ICMS do cigarro
Líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, o 

deputado Hussein Bakri (PSD), em parceria com o governador 
Ratinho Junior (PSD) e aos secretários Guto Silva (Casa Civil) e 

Renê Garcia (Fazenda), obteve a vitória para os 28 mil produtores 
de fumo do Paraná, que movimentam quase R$ 1 bilhão e 

respondem por mais de 30% da produção do país, de segurar no 
mesmo valor o ICMS do cigarro. O reajuste previsto de 2 pontos 
porcentuais iria custear o vale-alimentação de R$ 600 mensais a 

ser pago aos policiais paranaenses.

dos intercambistas foi feita 
com base na média de notas 
e frequência. Os critérios 
eram média maior ou igual 
a sete (7,0) em todas as 
matérias e frequência maior 
ou igual a 85%.

Plebiscito
O senador Oriovisto 
Guimarães (Podemos) 
propôs a realização, durante 
as eleições do próximo 
ano, de plebiscito sobre a 
possibilidade de prisão após 
condenação em segunda 
instância e também sobre 
o foro privilegiado. Ele 
informou que vai protocolar 
um projeto de decreto 
legislativo com esse objetivo. 
O senador argumenta que 
o plebiscito — se realizado 
junto com as eleições — não 
acarretará custos para os 
cofres públicos, já que os 
eleitores responderiam às 
perguntas sobre esses temas 
no mesmo momento 
de votar.

Avaliação de impactos
O senador Flávio Arns 
(Podemos), reiterou a 
importância de votar pela 
criação do Sistema Nacional 
de Educação. A proposta 
aguarda designação de 
relator na Comissão de 
Constituição e Justiça. Na 
opinião de Arns, sem esse 
instrumento será difícil 
implementar ações para 
acompanhamento da educação 
na pandemia. Em relatório 
preliminar do senador aborda 
a acessibilidade de crianças 
e adolescentes à escola, 
com a adoção da busca ativa 
daqueles que abandonaram 
os estudos, e a permanência 
dos estudantes no ambiente 
educacional, com a garantia 
de alimentação, segurança, 
atendimento e acolhimento, 
inclusive na área da 
saúde mental.
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Azul inicia venda
de passagens de
Umuarama a Curitiba

A Azul começou ontem 
(quarta-feira, 15), a vender pas-
sagens áreas para Umuarama. 
A Capital da Amizade será 
conectada com Curitiba a par-
tir do dia 25 de janeiro de 2022. 
O anúncio do início da comer-
cialização de bilhetes acon-
teceu em Campinas, interior 
de São Paulo, em encontro 
entre o assessor especial da 
presidência da Azul, Ronaldo 
Veras, e o prefeito interino de 
Umuarama, Hermes Pimentel.

O município, que fica situado 
na região Noroeste do Paraná, 
terá três voos semanais~. Serão 
às terças, quintas e sábados, 
e serão operados na aero-
nave Cessna Gran Caravan, da 
Azul Conecta. Em Curitiba, os 

Fundação Zumbi e Dandara
promove 1º Festival Axanti

PREFEITO Hermes Pimentel e assessor da presidência da Azul, Ronaldo Veras, anuncia-
ram o início da comercialização das passagens aéreas

DIVULGAÇÃO

Em parceria com artistas 
e produtores audiovisuais, a 
Fundação Zumbi e Dandara 
promoverá no domingo (19), às 
16h, no Vikings Lounge Beer, o 
1º Festival Axanti.

“Através da parceria ideali-
zamos o primeiro festival afro 
de Umuarama, um marco, pois 
instaura a virada cultural e a 
projeção da arte preta perifé-
rica”, avalia o presidente da 
ONG, Bruno Camargo.

Promover a inclusão socio-
cultural e celebrar as raízes afro-
-brasileiras motivam a iniciativa. 
“As manifestações artísticas que 
sempre fizeram parte da cons-
trução do povo preto clamam 
por mais representatividade e 
o festival surge em torno desse 
conceito”, complementa.

umuaramenses poderão se 
conectar com 12 destinos ope-
rados pela Azul, como Santos 
Dumont, Campinas, Garulhos, 
Porto Alegre, Florianóplis, 
Londrina, Maringá, Foz do 
Iguaçu, Cuiabá e Campo Grande.

A Azul também planeja ope-
rar em Umuarama com aero-
naves maiores, modelo ATR 
72-600, para 70 passageiros. No 
entanto, a mudança na opera-
ção depende da certificação do 
aeroporto para aviões maiores.

AXANTI
O nome do festival remete 

à resistência e poderio do 
vasto império Axanti, que se 
estendia de Gana central ao 
Togo, símbolo do movimento 
negro na luta contra a coloni-
zação europeia. “O principal 

ENTRE as atrações, está a Batalha das Ideias, Capoeira (Afoxé), Bigz, Coddre, Ibatora e DJ 
CR. A entrada custa simbólicos R$ 5
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objetivo do festival é home-
nagear e resgatar a herança 
do povo Axanti, dando espaço 
para que seus descendentes 
e herdeiros tomem seu lugar 
de luta e resistência através 
da arte e cultura”, ressalta 
Camargo.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) 
solicitou cestas básicas à coordenação estadual do órgão, para distribui-
ção a famílias cadastradas nos Cras (Centro de Referência em Assistência 
Social) de Umuarama. Coordenador do Compdec, Enivaldo Ribeiro, 
conta que eles foram a Curitiba, onde retiraram 225 cestas básicas, com 
20 quilos de produtos alimentícios cada. “Isso significa quatro toneladas 
e meia de alimentos para repassarmos às famílias que estão necessitando 
de auxílio. Vale destacar que recebemos listas com os nomes das famílias, 
enviadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, responsável 
pelos Cras e grande parceira da Defesa Civil”, pontua Ribeiro. Ele 

acrescenta que a Defesa Civil estruturou toda a logística para que a entrega fosse rápida e eficiente. “As pessoas que não 
podem ir buscar, nós levamos e entregamos a cesta na residência. Também levamos até Vila Nova União, para facilitar a vida 
dos moradores daquele distrito cadastrados em programas sociais”, detalha.

ASSESSORIA/SECOM

$eguro habitacional
Impulsionado pelo crédito imobiliário que deve somar R$ 200 
bilhões este ano, o seguro habitacional cresceu desde 2020 e 
atingiu recorde antes do fim do ano. De janeiro a outubro, a 

carteira somou R$ 4,1 bilhões em arrecadação de prêmios, um 
aumento de 12,4% sobre o mesmo período do ano passado. É o 
melhor resultado desde 2017, segundo a Federação Nacional de 

Seguros Gerais (FenSeg). “A arrecadação tem ligação direta com o 
financiamento para compra de imóveis. Até outubro, as instituições 
financeiras já concederam mais de R$ 171 bilhões em empréstimos 

do gênero”. É um dos poucos setores do mercado que, durante 
a pandemia, reverteu a esperada crise em saldo positivo, com 

significativo avanço de construções e compras imobiliárias.

Visitas virtuais
Com as restrições sanitárias, 
construtoras permitem visitas 
online aos imóveis. E bancos 
investem em tecnologia para 
simulações online de crédito e 
de financiamento.

Mas...
... Apesar do cenário favorável, 
o mercado registra um déficit 
habitacional de quase 8 milhões 
de imóveis em todo o Brasil, 
contabiliza a FenSeg.

Nova denúncia
O PROS continua sua autofagia. 
O presidente que balança 
no cargo, Eurípedes Junior, 
foi novamente denunciado à 
Justiça Federal em Goiás por 
suposta lavagem de dinheiro.

Quem deixou?
Líder da oposição na Câmara, 
o deputado Alessandro Molon 
(PSB-RJ) cobra do ministro 
da Justiça, Anderson Torres, 
explicações sobre a denúncia 
de que um policial federal 
teria acessado o ambiente 
de conferência da prova do 
Enem. Entre outros pontos, 
o deputado questiona quem 
autorizou a entrada do agente e 
quais dados ele teria acessado. 
A denúncia partiu de servidores 
do Inep. 

Tudo offline
Embora o ministro Marcelo 
Queiroga ratifique que dados 
não foram sequestrados pelos 
piratas online, e que há backup 
de todo o DataSus, especialistas 
indicam que o ataque bloqueou 
o acesso aos sistemas.  

TI explica
Um especialista em TI explica: 
“Os dados ficam por trás de 
um mainframe poderoso. As 
dificuldades estão em garantir 
a segurança da rede para 
voltar a liberar as consultas. 
O que houve foi ataque de 

negação com tentativa de 
expurga de dados.”

Defasagem
O número de servidores da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) caiu nos 
últimos anos. Atualmente, 
são pouco mais de 1.500 
servidores responsáveis, 
entre outras funções, pela 
fiscalização em portos e 
aeroportos. Os dados constam 
no Portal da Transparência do 
Governo que também mostra 
queda no orçamento da 
Agência – de R$ 739 milhões, 
em 2017, para R$ 659 milhões 
no ano passado. 

Esvaziamento
Em 2008, eram 1960 servidores. 
Na última década, foi realizado 
apenas um concurso público 
para preenchimento de cargos 
de técnicos e de especialistas. 
Procurada, a Anvisa não se 
manifestou sobre o número de 
funcionários e alegou 
“alta demanda”.

Foi tudo limpo
Um dos alvos de busca numa 
operação da Civil do DF, 
que investiga contrato de 
aluguel para a Secretaria de 
Administração Penitenciária do 
DF, a construtora Paulo Octavio 
informou que venceu licitação, 
com valor aferido pela Terrecap, 
e que realizou investimentos no 
edifício sem repassar custos, 
para adequá-lo à demanda 
da SEAPE.

Tchau, uniforme
Geraldo Nugoli, o secretário 
que foi exonerado ontem 
mesmo, já balançava no cargo 
cercado pelo MPDFT, que 
ainda cobra folha de ponto de 
três servidores protegidos por 
ele no gabinete que deixou. 
Revoltado, Nugoli gravou vídeo 
de despedida retirando a 
camisa de uniforme e atirando 
para um colega. 
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Vereadores podem aprovar hoje
o relatório final da CPI da Covid

Acontece às 9h desta quin-
ta-feira (16), a sessão extraor-
dinária destinada à votação 
do relatório final da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI 
da Covid). A leitura do con-
teúdo aconteceu na tarde da 
última sexta-feira (10), pelo 
relator, vereador Mateus 
Barreto, ocasião em que os 
parlamentares membros da 
comissão aprovaram por una-
nimidade o texto.

Para hoje, o conteúdo pas-
sará por discussão e votação 
entre todos os parlamentares. 
A sessão será aberta à popula-
ção e também será transmitida 
ao vivo no site e fanpage do 
facebook da Câmara Municipal 
de Umuarama.

Sendo ratificado pelo 
Parlamento Municipal, o con-
teúdo será encaminhado ao 

Chefe do Poder Executivo 
Municipal, à Presidência 
da Câmara Municipal de 
Umuarama, às Promotorias 
de Justiça da Comarca de 
Umuarama, com atribuições 
nas esferas do Patrimônio 
Público e da Saúde. O mesmo 
procedimento deve ser ado-
tado quando ao Ministério 
Público de Contas do Estado 
do Paraná e Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná.

O relatório final culmi-
nou com o indiciamento de 
13 testemunhas, entre elas o 
prefeito afastado Celso Luiz 
Pozzobom, bem como servi-
dores e ex-servidores públi-
cos e empresários. As argu-
mentações se embasam em 
crimes e outras condutas ilíci-
tas previstos no Código Penal 
os quais, conforme o relató-
rio, teriam sido praticados 
pelos indiciados.

MEIO ANO
A CPI da Covid se iniciou 

no mês de maio pela Câmara 
Municipal de Umuarama por 
conta da deflagração de uma 
operação conduzida pelo 
Gaeco e Ministério Público 
e que apontaram suposto 
esquema de desfio de recur-
sos públicos nas contas do 
Fundo Municipal de Saúde.

Em 180 dias foram ouvi-
das 45 testemunhas em 36 
reuniões ordinárias e extraor-
dinárias, num trabalho con-
duzido pela vereadora Ana 
Novais (presidente), Ednei 
do Esporte (vice-presidente), 
Mateus Barreto (relator), Cris 
das Frutas e Sorrisal na condi-
ção de membros.

FOCO
O foco foi à apuração dos 

investimentos realizados pelo 
Município de Umuarama nos 
anos de 2020 e 2021 para o 
enfrentamento da pande-
mia de Covid-19 utilizados 
na criação de leitos de UTIs; 
contratação de profissionais 

Saúde confirma 
4 novos casos e 
nenhuma morte 

de covid-19
O Boletim Covid divul-

gado ontem (quarta-feira, 
15) informou que mais qua-
tro novos casos foram con-
firmados, sendo três mulhe-
res e um homem. Nenhuma 
morte pela doença foi ofi-
cialmente registrada e o 
total de óbitos segue em 
324, com dados acumulados 
desde o início da pandemia, 
em março de 2020.

O número de casos ati-
vos aumentou de 20 para 
23 e o de suspeitos mante-
ve-se em 148. Neste período 
de quase 21 meses, 19.542 
pessoas receberam exames 
com resultados positivos e, 
deste total, 19.195 (98%) se 
recuperaram.

No Hospital Uopeccan, 
onde o SUS (Sistema Único 
de Saúde) mantém alas 
exclusivas para o tratamento 
da doença, há apenas uma 
pessoa de Umuarama inter-
nada na UTI e mais uma 
na enfermaria. Com esses 
números, a cidade é classi-
ficada com bandeira verde, 
quando o risco de contami-
nação é considerado baixo.

Papai Noel alegra as crianças
dos distritos na ‘Praça do Natal’

de saúde; implementação 
de programas de orientação, 
atendimento nas Unidades 
Básicas de Saúde e na Unidade 
de Pronto Atendimento aos 
pacientes acometidos pelo 
novo coronavírus.

Outros parâmetros são rela-
tivos à contratação de empre-
sas terceirizadas para atender 
pacientes, valores destinados 

a associações beneficentes; 
contratações sem licitação 
de empresas fornecedoras 
de insumos e serviços para o 
combate à covid-19; além do 
cumprimento do cronograma 
estabelecido para vacinar a 
população; e, apurar “fura-
-fila” da vacinação durante o 
início do período de combate 
à doença na cidade.

Dentro da programação 
especial para o Natal 2021 
em Umuarama, a Fundação 
Cultural preparou shows e 
atividades na Praça Hênio 
Romagnolli, onde fica a Casa 
do Papai Noel. A festa de 
ontem (15) foi exclusiva para 
receber 450 alunos da rede 
municipal de ensino dos dis-
tritos de Lovat, Santa Eliza e 
Serra dos Dourados.

De acordo com Rosana 
Pa l h o t o  D i a s ,  d i r et o ra 
da Fundação Cultural de 
Umuarama, o evento foi organi-
zado por determinação do pre-
feito interino Hermes Pimentel, 

que se preocupou em proporcio-
nar momentos de alegria para a 
criançada. “Desde que começa-
mos a organizar a programação 
para o Natal, o prefeito já disse 
que era para que pensássemos 
algo especial para as crianças 
dos distritos. Desta forma, já 
solicitamos apoio de Secretaria 
Municipal de Educação, para 
coordenar o transporte dos 
alunos, e da Smel (Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer), 
que disponibilizou equipes com 
danças a atividades”, relata.

Mauriza de Lima Menegasso, 
secretária de Educação, desta-
cou a importância do evento.

A festa foi exclusiva para receber 450 alunos da rede municipal de ensino dos distritos de 
Lovat, Santa Eliza e Serra dos Dourados

ASSESSORIA/SECOM

ALÉM de ouvirem os indiciados, os vereadores membros da CPI da Covid também foram à 
campo e visitaram o Ambulatório de Síndromes Gripais

ASSESSORIA
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Comissão estimula a implantação 
da tecnologia 5G no Paraná

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Alep deu 
parecer favorável à pro-
posta que cria o Programa de 
Estímulo à Implantação das 
Tecnologias de Conectividade 
Móvel no Paraná. Segundo 
Romanelli (autor), a inicia-
tiva é uma forma de incenti-
var os municípios a adequar 
suas legislações e a infraes-
trutura urbana para receber 
serviços de telefonia móvel 
e transmissão de dados em 
4G e 5G que começarão a ser 
implantados em 2022, após o 

Escola Técnica em Enfermagem do
Cemil formou sua primeira turma

Seja um 
profissional 
de Saúde
A Escola de Técnico em 
Enfermagem do Hospital 
Cemil foi fundada em 2019 
com a proposta de oferecer 
qualificação profissional de 
excelência. O foco da escola 
é a formação de qualidade, 
por isso, só inicia uma tur-
ma por ano. Todas as aulas 
e estágios são no período 
noturno, para dar oportuni-
dade a quem trabalha.
Para aqueles que sonham em 
ser um profissional de saúde 
de excelência, as matrículas 
para turmas do Curso Técnico 
em Enfermagem, para o ano 
letivo de 2022 estão aber-
tas. As aulas teóricas serão 
na nova unidade da escola, 
instalada no Shopping Palla-
dium, com laboratórios de 
informática e semiologia de 
última geração, salas clima-
tizadas, biblioteca e o corpo 
docente mais qualificado da 
região, com professores alta-
mente qualificados, especia-
listas e mestres.
Para mais informações e ma-
trículas ligue (44) 3621-9214 
ou envie mensagem para o 
whats 44 99145-8540

Formar profissionais de 
excelência. Esse foi o desa-
fio do Hospital Cemil ao 
criar o Centro de Educação 
Profissional São Francisco de 
Assis (CEP). Depois de dois 
anos de aprendizado, dedica-
ção e persistência, a primeira 
turma está oficialmente for-
mada e o sentimento da dire-
ção e corpo docente é de dever 
cumprido. Grande parte dos 
formandos já tem propostas 
de trabalho na nova profissão.

A cerimônia de entrega 
dos certificados aconteceu 
no último sábado (11), no 
Auditório do Colégio Global e 
reuniu familiares, amigos, a 
diretora e professoras home-
nageadas pela turma. Os alu-
nos saíram da colação com 
suas declarações de conclu-
são de curso prontinhas para 
dar entrada no registro do 
COREN - Conselho Regional de 
Enfermagem, que é obrigatório 

leilão promovido em novem-
bro pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel).

Os parlamentares do estado, 
sustentam a necessidade de as 
cidades adotarem medidas que 
facilitem a chegada das novas 
tecnologias de telefonia móvel e 
de acesso à internet. “Somente 
o Paraná tem aproximadamente 
1.250 localidades onde os habi-
tantes ainda não recebem sinal 
regular de celular e, desta forma, 
não conseguem ter uma inter-
net móvel de qualidade”, disse 
Romanelli.

ERROS DO PASSADO
O projeto de lei evita erros 

do passado, que deixaram de 
fora dos serviços móveis de 
comunicação as pequenas 
cidades, bairros e distritos 
rurais. “São milhares de pes-
soas desconectadas da rede 
global. O mundo em que vive-
mos exige que todos estejam 
online”, afirma o deputado. 
“Temos que incluir todos neste 
novo tempo, seja com a plata-
forma 4G ou, melhor ainda, 
com o sistema 5G”.

O programa proposto na 

lei é uma forma de promover 
ações que preparem todas as 
regiões paranaenses para rece-
ber as novas tecnologias.

LEIS MUNICIPAIS
O texto da nova lei busca 

estimular a modernização das 
legislações municipais que tra-
tam da infraestrutura de tele-
comunicações. Um dos anexos 
da proposição é uma minuta 
de projeto de lei que os muni-
cípios podem adotar para se 
enquadrar nas exigências da 
Anatel (Agência Nacional de 

Telecomunicações), que têm 
como base a Lei das Antenas 
(13.116/15) e no decreto fede-
ral 10.480/20.

A nova legislação também 
quer incentivar a cooperação 
entre as cidades para o ali-
nhamento do arcabouço legal 
e regulatório dos serviços de 
telecomunicações. Outra ideia 
é desenvolver estratégias para 
modernizar os processos de 
licenciamento das infraestru-
turas necessárias para as novas 
plataformas de transmissão de 
dados e telefonia móvel.

para exercer a profissão.
Emocionada, a diretora 

do CEP, a enfermeira mestra, 
Andressa Paola de Oliveira 
Queiroz, parabenizou os alu-
nos e ressaltou a importância 
dessa turma. “Essa é a pri-
meira turma da nossa escola, 
uma escola que era um sonho, 
e agora vocês fazem parte 
da realização desse sonho. 
Vocês já estão na história 
da escola. Parabéns por não 
desistirem, por se dedicarem 
e por hoje serem Técnicos em 
Enfermagem”.

As enfermeiras Mayara 
Piassa e Nalú de Brittos, foram 
as professoras homenagea-
das com o título de Paraninfa 
e Patrona, consecutivamente.

“Eu terei orgulho em dizer 
que são meus colegas de tra-
balho. Vocês foram incríveis e 
nunca me esquecerei da nossa 
trajetória, de todos os momen-
tos juntos. É uma alegria imensa 

participar deste momento, saber 
que contribui para que vocês 
pudessem realizar esse sonho”, 
disse a paraninfa Mayara.

A patrona, Nalú Lima, res-
saltou que os profissionais 
de saúde “têm a missão de 
serem os protetores de seus 
pacientes”. “Parabéns por não 

desistirem, parabéns por esta-
rem com a gente fosse presen-
cialmente ou online, pelas noi-
tes de estágio, pelas horas de 
estudo. A cada dia que se pas-
sar vocês terão mais certeza 
de que cada minuto valeu a 
pena. Nosso trabalho é lindo e 
vocês são incríveis”.

OS formandos fizeram o Juramento da Enfermagem, durante a cerimônia

ASSESSORIA
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Distrito LD-6 
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Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

 “Trabalho voluntário não é coisa de 
gente santa”. 

Logo, o trabalho voluntário não é para 
quem quer mudar o mundo ou ser bem 
visto, mas é para quem quer mudar a si 
mesmo e está disposto a aprender por 
meio do contato com novos mundos. 

É uma excelente ferramenta de empatia, 
onde o aprendiz ensina mais que o pro-

fessor. 
Voluntariar é transbordar de tanto 

aprendizado e gratidão, é superar dores 
e desafios inimagináveis, porque vê na 
história do outro as bênçãos da própria 

vida. 
A nossa maior ligação é humana, 

feita de respeito e gentileza. 
Onde existem voluntários, existe a mis-
tura das cores, das classes, das cren-

ças e de passados. 
A curiosidade pelo outro alimenta a 

nossa alma sedenta por sentimentos 
reais! 

Voluntariar é doar amor para curar a dor 
do outro e, sem saber, descobre que 
esse é o remédio para curar a nossa 

própria dor. 

VOLUNTARIAR É DOAR 
AMOR PARA CURAR A DOR 

Expo Umuarama surpreende com
a mega programação de shows

A Sociedade Rural de 
Umuarama divulgou ontem 
a agenda de shows previstos 
para a Expo-Umuarama 2022. 
Serão cinco grandes atrações 
musicais que vão embalar o 
público entre os dias 10 e 20 
de março próximo.

Na sexta-feira, (11/3) será o 

Depósito de contrabando foi descoberto no meio da mata
Policiais que fazem parte 

das forças de segurança que 
atuam na área de fronteira com 
o Paraguai e na divisa com o 
Mato Grosso do Sul, descobri-
ram a existência de um depósito 
clandestino de mercadorias no 

Homem de 42 anos é encontrado
morto na Vila Rural de Lovat

Fo i  e n ca m i n h a d o  a o 
Instituto Médico Legal (IML) 
de Umuarama ao final da 
tarde de ontem (quarta-feira, 
15), o corpo encontrado 
em uma plantação na Vila 
Rural no distrito de Lovat. De 
acordo com a Polícia Militar, 
primeiro órgão de segurança 
a chegar no local, trata-se do 
corpo de um homem, que já 

show com o cantor sertanejo 
Gusttavo Lima. No dia seguinte 
(12, sábado, será a vez da 
dupla Henrique e Juliano e 
no dia 18 de março, Zé Neto e 
Cristiano animam o público.

No sábado (19) a dupla 
Maiara e Maraísa fazem um 
grande show especial e no 

domingo (20) a cantora Lauana 
Prado, encerra a agenda da 
Expo Umuarama 2022.

RESSARCIMENTO
Os ingressos dos shows 

não realizados em 2020, em 
virtude da pandemia, pode-
rão ser utilizados nesta nova 

edição, sem nenhum acrés-
cimo de valor. O aproveita-
mento valerá para os shows de 
Gusttavo Lima, Lauana Prado 
e Maiara e Maraísa. As gêmeas 
substitutem a cantora Marília 
Mendonça na programação.

O setor responsável pela 
programação artística trabalha 

com a expectativa de que a 
venda antecipada de bilhe-
tes seja iniciada ainda esta 
semana, em pontos estraté-
gicos da cidade e da região e 
também por internet. A Expo 
Umuarama também deve ter 
uma loja oficial no Shopping 
Palladium Umuarama. 

meio de um matagal, em uma 
propriedade rural nos limites do 
município de Altônia (84 quilô-
metros de Umuarama).

A descoberta aconteceu 
no decorrer das operações 
de vistoria e patrulhamento 

rotineiras naquela região. Os 
policiais identificaram marcas 
de veículos no meio da mata 
que os levaram até o depósito 
escondido em meio a mata.

Dentro da carroceria 
s e m i r re b o q u e ,  e s ta va m 

armazenadas cerca de 400 
caixas de cigarros paraguaios.

No decorrer da abordagem, 
dois homens que estavam no 
local foram detidos em fla-
grante. Ainda foi apreendida 
uma motocicleta, além de três 
rádios comunicadores.

De acordo com os poli-
ciais, a eficiente da ação de 

integração entre diferentes 
órgãos de segurança, ensejou 
em um prejuízo estimado de R$ 
1 milhão ao crime organizado.

Todo o material apreen-
dido, inclusive o semirrebo-
que, foram levados à Delegacia 
de Polícia Federal em Guaíra, 
onde foram tomadas as provi-
dências cabíveis.

estava em avançado estado 
de decomposição.

Com o isolamento da cena, 
foi realizado o acionamento 
da Polícia Civil e de peritos 
do Instituto de Criminalística, 
que fizeram uma análise ini-
cial a fim, de identificar se 
tratava de uma morte natu-
ral ou se o homem teria sido 
vítima de um crime.

Familiares identificaram o 
corpo como sendo de Wilson 
da Costa, de 42 anos, que 
estava desaparecido desde 
d o m i n g o .  C o s t a  t ra b a -
lhava em um pesqueiro em 
Umuarama. Inicialmente, 
não foram encontradas mar-
cas de violência, mas uma 
averiguação mais apurada 
será feita no IML.

MPPR ajuíza ação contra
o ex-prefeito de Goioerê

Em Goioerê  (municí-
pio localizado a 69 km de 
Umuarama), o Ministério 
Público do Paraná, por meio 
da 1ª Promotoria de Justiça, 
apresentou ação civil pública 
por ato de improbidade admi-
nistrativa contra um ex-pre-
feito da cidade (gestão 2011-
2016) e outras quatro pessoas. 
O MPPR sustenta que todos, 
em alguma medida, foram 
responsáveis por irregulari-
dades graves na emissão de 
empenhos para o pagamento 
de bens e serviços com recur-
sos públicos, que geraram um 
prejuízo total de quase R$ 90 
mil ao erário. Os valores foram 
gastos majoritariamente com 
despesas de viagem – inclusive 
estadias em hotéis de luxo.

Além do ex-gestor, são 
requeridos a então secretá-
ria municipal da Fazenda, um 
ex-diretor do Departamento 

de Saúde e ex-secretário 
do Município, e outras duas 
ex-servidoras. Como des-
creve a Promotoria na ação, 
“estipulando e realizando os 
adiantamentos no âmbito 
do Município de Goioerê de 
maneira diversa daquela pre-
vista na legislação, desfigu-
raram o procedimento legal, 
viabilizando inúmeros paga-
mentos de adiantamentos não 
comprovados posteriormente 
pelos tomadores, gerando ine-
gável prejuízo ao erário”.

DESORGANIZAÇÃO
Como as notas de empe-

nho foram emitidas e pagas 
sem controle, não foi possí-
vel a identificação das pes-
soas de fato beneficiadas 
pelos pagamentos. Ainda 
conforme o MPPR, “a desor-
ganização documental e a 
ausência de individualização 

das prestações de conta tam-
bém indicam que as dispo-
sições contidas no Capítulo 
VII do Decreto Municipal nº 
3.894/2011, que estipulavam 
os responsáveis pela análise 
da prestação de contas e apro-
vação destas, eram totalmente 
ignoradas, tornando ainda 
mais precário e de fácil fraude 
o regime de adiantamentos 
estipulado e executado pelos 
requeridos”.

No total, a auditoria reali-
zada pelo Ministério Público 
identificou o desvio de R$ 
88.188,51 com o esquema. 
A Promotoria requer a con-
denação de todos por ato de 
improbidade, com a devolução 
aos cofres públicos dos valores 
empregues indevidamente. 
Os requeridos também ficam 
sujeitos a sanções como a sus-
pensão dos direitos políticos e 
pagamento de multa.
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Cestas verdes distribuídas pela
Prefeitura levam até mel e pães

Neste mês de dezembro 
estão sendo entregues as últi-
mas remessas de cestas verdes 
do ano de 2021, para as famí-
lias cadastradas no Banco de 
Alimentos de Umuarama. 
Nesta quarta-feira (15) foram 
repassadas 205 cestas con-
tendo legumes e verduras e o 
destaque deste mês ficou por 
conta do mel e do pão, produ-
tos especialmente acrescenta-
dos para contribuir ainda mais 
com a qualidade da alimenta-
ção dos cidadãos.

Segundo a nutricionista 
Huana da Silva de Godoi, 
chefe da Divisão de Segurança 
Alimentar e Nutricional da 
Prefeitura de Umuarama, o 
Banco de Alimentos vem tra-
balhando com o Projeto de 
Combate ao Desperdício de 
Alimentos, orientando os 
beneficiários sobre o apro-
veitamento integral dos ali-
mentos. “Temos sempre o 
cuidado de alertar as famílias 
para a necessidade de cada 
um repensar suas maneiras de 
produzir e consumir alimentos. 
Neste mês oferecemos abobri-
nha, berinjela, abacaxi, jiló, 

Distribuição dos cartões Comida Boa na segunda
O governo do Paraná voltou 

a disponibilizar os cartões do 
Programa Comida Boa, uma 
espécie de ‘vale-alimentação’ 
do Estado para famílias em 
situação de vulnerabilidade 
agravada pela pandemia de 
coronavírus. O valor mensal é 
de R$ 80,00, que se destinam 
à compra de gêneros alimen-
tícios, materiais de limpeza e 
higiene pessoal.

O Estado tornou o auxí-
lio emergencial, criado para 
socorrer as famílias em tem-
pos de pandemia, em benefí-
cio definitivo e a distribuição 
dos cartões será feita pela 
equipe da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, de forma 
contínua. A chefe da Divisão 
de Proteção Social Básica 
do município, Dayanne de 
Oliveira Demozzi, informa que 
– antes de procurar os cartões 
– as famílias devem consul-
tar o social.pr.gov.br/comida-
-boa, disponibilizado no site 
do governo, para saberem se 

Quem pode
 receber

Têm direito ao benefício 
famílias que não recebem 
transferência de renda do 
governo federal – como o 
Auxílio Brasil – com renda 

per capita de até R$ 200,00. 
“É essencial que a família 

tenha os dados atualizados 
no CadÚnico há no máximo 

dois anos e que acesse o 
link do programa, onde in-
formará o seu CPF”, orienta 
Dayanne. Com o programa, 

cerca de 100 mil famílias 
de baixa renda de todo o 

Paraná terão, com o cartão, 
R$ 80 mensais garantidos 
para auxiliar nas despesas 

com a alimentação e melho-
rar a qualidade de vida. O 
cartão foi criado pela Sejuf 
devido à pandemia. No ano 

passado o Estado pagou 
parcelas de R$ 50 e chegou 

a distribuir 794 mil vou-
chers entre junho e agos-
to, movimentando R$ 2,7 

milhões em supermercados 
credenciados.

UM dos mais importantes programas de alimentação do Brasil, o Banco de Alimentos é uma extensão da Secretaria Municipal de Agricul-
tura e Meio Ambiente
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Mbatata doce, alface, couve, mel, 

pão e melancia”, comentou.
Ela informa que na próxima 

semana, antes do Natal, serão 
distribuídas mais 410 cestas 
entre dois grupos diferentes 
de famílias já cadastradas. “Só 
neste mês serão entregues 820 
cestas verdes. Para se ter uma 
ideia da grandiosidade desse 
projeto, entre janeiro e a pri-
meira quinzena de dezembro 
de 2021, o Banco de Alimentos, 
por meio do Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), 
recurso federal, realizou a doa-
ção de um total de 212.207 qui-
los de alimentos para as enti-
dades socioassistenciais e para 
820 famílias cadastradas, além 
de distribuir 9.430 cestas ver-
des”, destaca.

Um dos mais importantes 
programas de alimentação do 
Brasil, o Banco de Alimentos 
é uma extensão da Secretaria 
Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente. “A partir da 
segunda quinzena de janeiro 
de 2022 serão realizadas 
novas avaliações e atualiza-
ções dos cadastros já exis-
tentes. Para tanto, o Banco 

de Alimentos vai entrar em 
contato com as famílias já 
cadastradas. E para aque-
les que desejam realizar a 

avaliação é preciso entrar 
em contato pelo telefone (44) 
3906-1036”, indica o secre-
tário Cleverson Alvarenga, 

fazem parte do programa.
“Em Umuarama temos 

cerca de 670 famílias con-
templadas e já existe a lista-
gem com os nomes”, infor-
mou a secretária municipal 
de Assistência Social, Adnetra 
dos Prazeres Santana. O escri-
tório regional da Secretaria 

de Estado da Justiça, Família 
e  Trabalho (Sejuf ) ,  em 
Umuarama, repassou os car-
tões para os beneficiários do 
Comida Boa na manhã desta 
quarta-feira, 15.

Segundo o chefe do escritó-
rio, Francisco Jose Bochi, este 
é um programa estadual de 

transferência de renda criado em 
outubro deste ano pelo governa-
dor Carlos Massa Ratinho Júnior. 
O benefício contribui com a 
segurança socioassistencial de 
sobrevivência e renda das famí-
lias em situação de vulnerabili-
dade, com a concessão de cará-
ter continuado.

A entrega foi feita pelas técnicas Priscila Alves e Raquel Cervinhani à secretária Adnetra e à chefe de Proteção Básica, Dayanne Demozzi

ASSESSORIA/SECOM

acrescentando que o Banco 
de Alimentos fica na avenida 
Julio Cesar Jarros nº 2684 – 
Parque Danielle.
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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 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

UP XTREME TSI 21/21 PRETO COMPLETO R$ 73.900.00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCEMA sob nº 12/96 e JUCESP sob nº 
1086, faz saber, através do presente Edital que, devidamente autorizado pelo atual Credor Fiduciário, BANCO PAN 
S/A, inscrito no CNPJ sob n° 59.285.411/0001-13, detentor dos direitos do crédito objeto do Instrumento Particular 
com Força de Escritura Pública de Compra e Venda e Financiamento com Constituição de Alienação Fiduciária em 
Garantia, emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e outras avenças, datado de 30/01/2012, conforme registro 
nº 5 da matrícula abaixo citada, fi rmados entre Credor e Fiduciantes OSMAR INACIO DA ROSA, inscrito no CPF 
n° 740.064.289-87 e ROSANGELA FERREIRA DA COSTA ROSA, inscrita no CPF nº 795.598.249-53, residentes 
em Umuarama-PR, na Estrada Canelinha, 2483, Jardim Paraíso, já qualifi cados no citado Instrumento Particular, 
promoverá a venda, em 1º ou 2º leilão fi duciário, de modo somente On-line, do imóvel abaixo descrito, nas datas, 
hora e local infracitados, na forma da lei 9.514/97. 1. Local da realização dos leilões: Os leilões serão realizados 
exclusivamente pela Internet, através do site www.leilaovip.com.br. 2. Descrição do imóvel: Uma residência “Casa 
Fácil”, situada na Rua Alexandro Ceranto nº 2565 (constante no local), com 133,02m² de área construída e seu 
terreno, designado data de terras sob nº 17 da quadra E, com 421,72m², no Jardim Beira Rio, em Umuarama-PR. 
Imóvel objeto da matrícula 12.599 do Cartório de Registro de Imóveis 2º Ofício de Umuarama-PR. Observação: 1) 
Consta no RI - Estrada Canelinha nº 2585. Regularização e encargos perante os órgãos competentes para averbação 
da atual denominação do logradouro e numeração predial, correrão por conta do comprador. 2) Imóvel ocupado. 
Desocupação por conta do adquirente nos termos do art. 30, parágrafo único da lei 9.514/97. 3. Datas e valores dos 
leilões: 1º Leilão: 27/12/2021, às 14:00h. Lance mínimo: R$ 345.951,94. 2º Leilão: 28/12/2021, às 14:00h. Lance 
mínimo: R$ 195.488,17. 4. Condição de pagamento: À vista, mais a comissão de 5% ao leiloeiro. 5. Condições Gerais 
e de venda: 5.1. Interessados em participar do leilão de modo on-line, cadastrar-se-ão no site www.leilaovip.com 
e se habilitarão, com antecedência de até 1 hora, sendo que os lances on-line se darão exclusivamente através do 
site, respeitado o lance mínimo e o incremento estabelecido. 5.2. O(s) fi duciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma 
do parágrafo 2º-A do artigo 27 da lei 9.514/97, das datas, horários e locais da realização dos leilões fi duciários, 
para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição, na forma estabelecida no parágrafo 2ºB 
do mesmo artigo, devendo apresentar manifestação formal do interesse. 5.3. A(s) venda(s) será(ão) efetuada(s) em 
caráter “ad corpus” e no estado de conservação física, documental/registral em que se encontra(m), inclusive em 
relação à eventual necessidade de averbação de construção/ampliação, que correrão por conta do arrematante. 5.4. 
Eventuais avisos/menções de ações judiciais, no site www.leilaovip.com.br na divulgação desse leilão, aderirão 
ao edital. 5.5. Em caso de inadimplemento do valor de arrematação, por desistência do arrematante, desfar-se-á a 
venda e será cobrada uma multa moratória no valor de 4% (quatro por cento) da arrematação para pagamento de 
despesas administrativas, bem como poderá ainda o Leiloeiro emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, 
encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do 
Decreto nº 21.981/32, além da inclusão do arrematante nos serviços de proteção ao crédito. 5.6. Correrão por conta 
do(s) arrematante(s), todas as despesas, inclusive foro e laudêmio, se for o caso, relativos à(s) transferência(s) do(s) 
imóvel(eis) arrematado(s). 5.7. Na forma do disposto no artigo 448, do Código Civil, o Vendedor se responsabiliza 
por eventual evicção, somente até o valor recebido a título de arremate, excluídas quaisquer perdas. 5.8. O(s) 
arrematante(s) terá(ão) o prazo de 24 horas, para efetuar o(s) pagamento(s) da totalidade do(s) preço(s) e da comissão 
do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, inclusive o devedor fi duciante, no caso do exercício do 
direito de preferência, na forma da lei. 5.9. Caso haja arrematante, quer em primeiro ou segundo leilão, a escritura de 
venda e compra, será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. 5.10. Correrão por conta do arrematante, 
todas as despesas relativas à transferência do imóvel arrematado, tais como, taxas, alvarás, certidões, ITBI - Imposto 
de transmissão de bens imóveis, foro e laudêmio, quando for o caso, escritura, emolumentos cartorários, registros 
etc. 5.11. Todos os débitos incidentes sobre o(s) imóvel(eis), que tenham fato gerador a partir da data da realização 
do leilão, serão de exclusiva responsabilidade do(s) arrematante(s). 5.12. As demais condições obedecerão ao que 
regula o Decreto n° 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427/33, que regulam a atividade 
da leiloaria.Para mais informações - tel.: 0800 717 8888 ou 11-3093-5252. Vicente de Paulo Albuquerque Costa 
Filho - Leiloeiro Ofi cial JUCEMA nº 12/96 e JUCESP nº 1086.

DATA 1º LEILÃO 27/12/21 ÀS 14H  -  DATA 2º LEILÃO 28/12/21 ÀS 14H
EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE

  EXTRAVIO DE ALVARÁ
JOSÉ DE JESUS SILVA, ins-
crita sob nº CPF 601.921.199-
15, estabelecido na Rua 12 
de Outubro,3416, Conjunto 
Residencial 28 de Outubro, CEP 
87500-000, cidade de Umuarama 
Estado do Paraná, comunica para 
os devidos fins o extravio de seu 
alvará nº 23.004/2001. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial. 

Circuito Smel de Vôlei de Areia
tem rodada no Bosque Uirapuru

Praticantes do vôlei estão 
bem ativos em Umuarama. 
Dentro da programação do 
Festival Smel Verão, a Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer 
realiza o 1º Circuito Municipal 
de Vôlei de Areia. A competição 
teve a primeira etapa nos dias 20 
e 21 de novembro e a segunda 
aconteceu no último final de 
semana (11 e 12/12), nas qua-
dras do Bosque Uirapuru.

“Reunimos cerca 200 atletas 
de Umuarama e algumas cida-
des da região. O evento desper-
tou grande interesse dos espor-
tistas com partidas disputadas 
ponto a ponto, demonstrando 
equilíbrio técnico e alto nível – 
um espetáculo também para 

quem prestigia os competido-
res. A terceira etapa já tem data 
marcada e será disputada nos 
dias 22 e 23 de janeiro”, convida 
o secretário de Esporte e Lazer, 
Jeferson Ferreira.

Dentro do Smel Verão, 
entre terça e ontem (quarta-
-feira) ocorreu o encerramento 
das atividades do Projeto Vida 
Ativa Melhor Idade em 2021. As 
atividades esportivas e de lazer 
retornam em 22 de janeiro. 
Veja como ficou a classificação 
da segunda etapa do Circuito 
de Vôlei de Areia.

A competição teve a primeira etapa dias 20 e 21 de novembro e a segunda aconteceu no 
último final de semana nas quadras do Bosque Uirapuru

ASSESSORIA/SECOM
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Palavras cruzadas

Os astros te convidam a encarar os problemas com 
firmeza e confiança. Você terá uma boa oportuni-
dade de virar o jogo e livrar-se de vez de algo que 
há tempos aborrece ou preocupa você. Algumas 
mudanças não serão nada fáceis e podem exigir 
sacrifícios, mas o resultado será libertador.

Você vai mergulhar de cabeça no trabalho, princi-
palmente se souber que existe uma possibilidade 
de conseguir uma promoção ou outro benefício. De 
olho no sucesso, você vai mostrar toda sua garra 
e competência hoje, além de ser muito prestativa 
(o) com os colegas. 

Sua mente vai funcionar a todo vapor e isso deve 
beneficiar seu trabalho. Além de esbanjar criativi-
dade e estar cheia (o) de boas ideias para agilizar 
as tarefas e aumentar seus ganhos, você terá um 
interesse enorme em aprender coisas novas, trocar 
experiências com colegas ou mesmo fazer cursos 
para se aperfeiçoar. 

Você contará com boas vibrações do céu e deve 
ter um dia muito produtivo e positivo! No traba-
lho, vai esbanjar criatividade e usará todo seu 
carisma para atrair e agradar clientes, além de 
se dar bem com chefes e colegas.

Os astros indicam que seu trabalho será mais pro-
dutivo se puder se isolar num local bem tranquilo, 
longe de agitação e sem depender dos colegas. 
Por isso, se puder escolher trabalhar em casa será 
uma boa opção.

Você pode se destacar no trabalho com ideias 
criativas e inovadoras! Além disso, vai se enten-
der muito bem com os colegas e pode fazer boas 
parcerias com eles para cumprir metas e atingir 
objetivos em comum. Lua e Júpiter em quadratura 
no início da tarde só recomendam cuidado com 
fofocas e intrigas, não acredite em tudo que os 
outros vão dizer.

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 a 16 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Libra. São 
sociáveis, de boa aparência, elegantes e diplomáticos. Gostam de falar em público e causam 
boa impressão pelo que dizem. Em geral têm muitos amigos, são populares e granjeiam 
prestígio e boa fama. Seu número principal é o 25, formado de 2, Lua e de 5, Mercúrio. Estes 
astros atuam sobre a sensibilidade, a mobilidade e a instabilidade emocional e comportamental. 
Juntos formam o 7, de Netuno que confirma a intuição, mas também a timidez e o pessimismo.

Horóscopo nascido em 16 de dezembro

Trabalhar em equipe e trocar ideias com os 
colegas continua sendo uma boa opção para 
você no trabalho, pois a Lua estimula a coo-
peração e outros astros facilitam a comunica-
ção. Sua criatividade também está acentuada, 
e você usará os argumentos certos para defen-
der seus projetos.

Vários astros te estimulam a trabalhar em equipe, 
e você pode fazer parcerias muito vantajosas ao 
longo do dia. Procure se unir aos colegas para 
executar as tarefas mais difíceis e alcançar as 
metas em comum! Se você tem uma boa ideia 
em mente, busque o apoio de amigos para colo-
cá-la em prática.

A vontade de progredir e conquistar o seu lugar ao 
sol será enorme e você deve ficar atenta (o) para 
aproveitar as oportunidades que deverão surgir. 
Além de mostrar toda sua competência no tra-
balho, você terá facilidade para aprender e deve 
investir em cursos e treinamentos para melhorar 
o seu currículo. 

Se depender do incentivo dos astros, você vai mer-
gulhar no trabalho e fará tudo que estiver ao seu 
alcance para se destacar no que faz. Dedique-se 
de corpo e alma, pois seu empenho será reco-
nhecido e você pode até ser recompensada com 
uma gratificação, uma promoção e, quem sabe, 
até um aumento. 

O céu envia ótimas energias para quem planeja 
mudar de casa ou iniciar algum tipo de reforma 
para tornar o lar mais bonito e aconchegante. 
Também é um bom dia para organizar arquivos e 
descartar o que não tem mais serventia, seja em 
casa ou no trabalho.

O céu incentivará você a se concentrar no tra-
balho e nas oportunidades de ganhar dinheiro, 
pois o desejo de engordar o bolso e melhorar 
de vida será um estímulo e tanto para você se 
dedicar ao que faz.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BFITH
ASTERISCO
NANINHAR

ADAANTENA
SELIMOCR

IMPORMEIA
RARIVAL
ACAPILAR

CALADAIME
MEROACEM

TEARCHINA
ILESOAT
OAXCOM

SAPATEIRAI
UFAAURORA

Indicação 
de luto em
repartição

pública 

É cortada
em inau-
gurações

Apaixo-
nado; en-
cantado

Sinal grá-
fico seme-
lhante a 

uma estrela

Aparelho
como a
para-
bólica

Pedaço
estreito

de 
madeira 

Assento
pequeno
de bici-
cletas 

Vestuário
para os

pés

Conduz a
canoa 

Instituto
Militar de 
Engenha-
ria (sigla)

Espaço
de cada

cavalo na
estrebaria

Sem
nenhum

ferimento

"O apres-
sado

come (?)"
(dito)

Alça
de (?),

acessório
de fuzis

Móvel
para

guardar
calçados

90, em
alga-

rismos
romanos

Mantra
de medi-

tação

Exprime
cansaço
(interj.)

Período
antes do
nascer
do Sol

Revogação;
anulação

Ela, em
inglês

Carga (?): limita as
horas de trabalho

Tipo de
vinho

Sílaba de
"coringa"

Acon-
chegar 
Espírito
humano

Consoantes
de "coro"
Manha;
astúcia

Adversário
Passeata
de auto-
móveis

Relativo a
cabelo

Honesto;
franco

Carne de
assados

Sua capital
é Pequim

Simples;
comum 
Máquina
de tecer

Nitrogênio
(símbolo)
Sufixo de
"feijoada"

Som de
risadas
Muda;

silenciosa

Tornar
obriga-

tório 

Conteúdo
de bolas
Antecede 

o "P"

Ary
Fontoura,

ator

3/she. 4/fita. 5/coxia — selim. 7/horária — malícia.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 7

BFITH
ASTERISCO
NANINHAR

ADAANTENA
SELIMOCR

IMPORMEIA
RARIVAL
ACAPILAR

CALADAIME
MEROACEM

TEARCHINA
ILESOAT
OAXCOM

SAPATEIRAI
UFAAURORA

Indicação 
de luto em
repartição

pública 

É cortada
em inau-
gurações

Apaixo-
nado; en-
cantado

Sinal grá-
fico seme-
lhante a 

uma estrela

Aparelho
como a
para-
bólica

Pedaço
estreito

de 
madeira 

Assento
pequeno
de bici-
cletas 

Vestuário
para os

pés

Conduz a
canoa 

Instituto
Militar de 
Engenha-
ria (sigla)

Espaço
de cada

cavalo na
estrebaria

Sem
nenhum

ferimento

"O apres-
sado

come (?)"
(dito)

Alça
de (?),

acessório
de fuzis

Móvel
para

guardar
calçados

90, em
alga-

rismos
romanos

Mantra
de medi-

tação

Exprime
cansaço
(interj.)

Período
antes do
nascer
do Sol

Revogação;
anulação

Ela, em
inglês

Carga (?): limita as
horas de trabalho

Tipo de
vinho

Sílaba de
"coringa"

Acon-
chegar 
Espírito
humano

Consoantes
de "coro"
Manha;
astúcia

Adversário
Passeata
de auto-
móveis

Relativo a
cabelo

Honesto;
franco

Carne de
assados

Sua capital
é Pequim

Simples;
comum 
Máquina
de tecer

Nitrogênio
(símbolo)
Sufixo de
"feijoada"

Som de
risadas
Muda;

silenciosa

Tornar
obriga-

tório 

Conteúdo
de bolas
Antecede 

o "P"

Ary
Fontoura,

ator

3/she. 4/fita. 5/coxia — selim. 7/horária — malícia.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO27

P A U
B I L A T E R A L

D E S O C U P A D O
B A N H A N J
I R A R R O B A
D A T O E A

C A L M A M E N T E
N A D R E A L

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

S O L F E N O H
N E M O G S O

P A Q U E R A D O R
L E U M O R E N A

Referente
a lados
opostos

Elvis
Presley,
mito do

rock

Dois 
planetas 

do Sistema
Solar

Estabele-
cimento

comercial

Livre de
qualquer
trabalho

Gordura
do porco

Blusa
solta,

larga e
comprida

Irene
Ravache,

atriz 

Sinal 
usado em
endereços
de e-mail

Organi-
zação das
Américas

(sigla)

A terceira
pessoa

do plural
(Gram.)

Uma das
cores da
madeira

Altemar
Dutra,
cantor

Estrela
cadente
(Astron.)

Afonso
Arinos,
jurista

Fêmeas 
que correm
no hipó-
dromo

Equivale a
sessenta
minutos

Ração
seca que
se dá ao

gado

(?)
pensar: 
de jeito
nenhum

Prepo-
sição in-
dicativa
de lugar

Desacom-
panhado;
sozinho

A mulher 
de cabelos

escuros 

Amassar
com o pé 
A do Brasil
é o café

Que tem 
forma plana

Sílaba de
"longo"

Interpretar papel
(no Teatro)

Consoante
de "não"

Cortar com
os dentes

Verdadeiro

Rebolar

Tarsila do 
(?), pintora

Litro
(símbolo)

Namo-
rador

Ao (?):
à toa

A língua
romana
Espécie 

de abano

O dia
decisivo
Tranqui-
lamente

Filho, 
em inglês

Passa
pelo filtro
(o café) 

Astro que
nos dá luz

e calor

3/léu — oea — son. 5/atuar. 6/marrom. 7/meteoro.

Drogas e juventude são assuntos 
discutidos por pais, filhos e educado-
res. Partindo dessa questão, foi criado 
em 2018, pela Secretaria de Políticas 
Sobre Drogas e Proteção à Comuni-
dade (Semppro), em Cascavel, o Pro-
grama Educacional Patrulha Amiga. 
Estudantes do primeiro ao quinto 
ano do ensino fundamental das esco-
las municipais são os alvos do pro-
grama, que tem como lema “Manter 
Nossas Crianças Longe das Drogas”.

A Patrulha Amiga, ministrado 
pela  pedagoga Jéssica Carozza 

Patrulha Amiga atende aproximadamente 800 alunos em 2021
e guardas municipais voluntários, em 
parceria com a Secretaria de Educa-
ção (Semed), promove aulas,  minis-
tradas pela pedagoga e por Guardas 
Municipais voluntários, capacitados 
pedagogicamente, em parceria com 
pais, professores, estudantes e comu-
nidades. Com ênfase na prevenção ao 
uso de drogas, as aulas mostram ao 
estudante como se manter longe de 
más companhias, a evitar a violência, 
resistir às pressões diretas ou indiretas 
e sempre acionar os pais ou responsá-
veis quando necessário.

No ano de 2021, 
a Patrulha Amiga foi 
aplicada em 12 esco-
las  municipais atin-
gindo aproximada-
mente 800 alunos. 

O diretor de Política 
Sobre Drogas, Rafael 
Tortato, salienta que 
os ensinamentos transmitidos pelo 
programa permitem aos jovens tomar 
decisões inteligentes. “Contribuí-
mos com a solução de um problema 
que está cada vez mais evidente na 

sociedade”, afirma.
As escolas interessadas em participar 

do Patrulha Amiga devem entrar em con-
tato com a Secretaria de Política Sobre 
Drogas e Proteção à Comunidade.

SECOMSonhou com um animal? Descubra o que significa!
Sonhou com algum animal e isso 

não sai da cabeça? Os sonhos funcio-
nam como mensagem do inconsciente 
para nos alertar sobre alguma coisa que 
precisa de mais atenção na nossa vida. 
Confira os significados de sonhos com 
animais e saiba quais números podem 
trazer sorte para você!

Abelha - Indica sorte. Levar uma 
picada de abelha: falsos amigos inve-
jam você. Ver: lucros. Se quem sonha 
que leva uma picada for mulher: gravi-
dez. Palpites: 02, 04, 11, 13, 16, 20.  

Águia - Ver: sente vontade de viver 
mais livremente. Voando: esperanças 

realizadas. Parada: tenha cuidado ao 
tomar decisões. Palpites: 03, 06, 08, 
30, 33, 36.  

Aranha - Seu sucesso dependerá do 
seu esforço, mas tenha cuidado na con-
vivência com mulheres. Palpites: 01, 07, 
25, 33, 52, 70.  

Barata - Matar: cuidado com gente 
falsa por perto. Ver: dificuldades em via-
gem. Palpites: 07, 16, 43, 61, 70, 89.  

Borboleta - Símbolo da transformação, 
indica, principalmente para as mulheres, 
que tempos de felicidade se aproximam 
e possibilidade de encontrar sua alma 
gêmea. Palpites: 01, 09, 13, 45, 72, 81.  

Cachorro - Quem sonha com esse 
animal deve redobrar a atenção com as 
coisas do lar, do trabalho e do amor. Se o 
cachorro tem uma atitude amistosa com 
você, espere alegrias. Se estiver atrás de 
você: discussões. Levar uma mordida: 
traição. Palpites: 01, 09, 18, 20, 45, 72.  

Camelo - Indica prosperidade ou que 
deve tomar cuidado para não confundir per-
severança com teimosia. Correndo: retorno 
de pessoa indesejável. Parado: alegrias no 
amor. Palpites: 04, 13, 22, 33, 37, 40.  

Elefante - Viverá tempos de fartura 
e sorte. É sinal ainda de inteligência e 
prudência. Se ele encostar a tromba em 

você: tem o afeto de alguém importante. 
Se quem sonha for mulher: será amada 
por homem rico e afetuoso. Palpites: 05, 
14, 23, 32, 41, 48.  

Galinha - Indica fertilidade, prosperi-
dade e alegrias. Ganhar: cuide melhor de 
suas amizades. Botando ovos: terá lucros. 
Branca: viverá aventura. Preta: poderá pas-
sar por aborrecimentos. Comprar: lucro 
nos negócios. Vender: evite gastar dinheiro 
à toa. Palpites: 07, 25, 49, 52, 61, 70.  

Papagaio - Uma revelação grave 
que deverá mudar sua vida será feita. 
Palpites: 03, 05, 07, 30, 35, 36.  

Fonte: João Bidu
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“Não existe o Natal ideal, só o Natal 
que você decida criar como reflexo de 
seus valores, desejos, queridos e tradi-

ções”. Bill McKibben

JÁ, JÁ É NATAL! HO-HO-HO-HO
Papai Noel existe muito antes da Coca-Cola. Em 1823, um jornal dos Estados Unidos publicou o poema que des-
crevia um senhor idoso que se deslocava com um trenó e entrava nas casas pela chaminé. A figura foi absorvida 
pelo imaginário popular e posteriormente apareceram publicações que remetem ao velho.

VOCÊ SABE?
 O conceito de Metaverso 

se popularizou nas últimas 
semana após o Facebook 

anunciar investimentos ro-
bustos na criação de espaços 
virtuais compartilhados que 
imitam uma interação física, 
com uso de realidade virtu-
al e aumentada. Leia nota 

News, à direita.

COMPORTAMENTOS SOCIAIS COLIGANDO CÉREBROS É FATO!
Miguel Nicolelis, o criador do termo “brainet” (rede de cérebros) diz que por muito tempo isso foi 

somente uma teoria. Deduzia-se que seriam necessários longos anos para o conceito ser testado em um 
experimento real, assim como acontece em geral em qualquer campo experimental científico. Mas por 

uma série de descobertas e eventos inesperados, foi possível que em meados de 2013, o conceito pudesse 
passar de algo teórico para real. A primeira versão da Brainet foi testada em experimentos de um dos 

mais brilhantes estudantes de pós-doutorado de Nicolelis, o neurocientista português Miguel Pais-Viei-
ra. Em uma série de estudos pioneiros, Pais-Vieira foi capaz de demonstrar que pares de ratos, cujos 

cérebros haviam sido conectados diretamente, aprendiam a trocar simples mensagens elétricas binárias.  
Em aproximadamente 70% das tentativas foi o que aconteceu. Esse é um exemplo simples de como dois 
cérebros podem se conectar para criar um comportamento único. Da mesma forma isso pode acontecer 
com nós humanos, uma única mente é capaz de influenciar milhares ou milhões de pessoas, para o bem, 

mas infelizmente também para o mal. [Fonte: Instituto Conhecimento Liberta / icl.com.br]

NEWS
O cofundador da Microsoft, Bill 
Gates, é mais um especialista em 
tecnologia que acredita que o fu-

turo será construído no metaverso. 
Em artigo publicado no fim desta 
semana, o bilionário afirmou que, 
em menos de três anos, todas as 
reuniões de trabalho acontecerão 

neste tipo de ambiente digital. 
“Nos próximos dois ou três anos, 

prevejo que a maioria das reuniões 
virtuais se moverá das imagens de 
câmeras 2D para o metaverso, um 
espaço 3D com avatares digitais.

* * *

O Facebook e a Microsoft recen-
temente revelaram suas visões 

para isso, o que deu à maioria das 
pessoas a primeira visão de como 
será”, escreveu. Segundo Gates, 
a adoção de novas tecnologias 

necessárias para a melhor experi-
ência no metaverso é o principal 
fator para que o modelo de reali-
dade virtual demore alguns anos 

para se consolidar: “A maioria das 
pessoas ainda não possui essas 
ferramentas, o que retardará um 
pouco a adoção [do metaverso]. 

Uma das coisas que possibilitaram 
a rápida mudança para as vide-
oconferências foi o fato de que 

muitas pessoas já tinham PCs ou 
telefones com câmeras”. 

(revista Exame)

ZOOM
ROSANGELA BACARIN ganha close na coluna de hoje -, há exatos 8 dias 

do Natal. Abraços da coluna ZC um Ano Novo de bênçãos

LUCI LEMES
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