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Obras no Trevo do Gauchão e na
PR-323 alcançam 30% da execução

NOVO VIADUTO FARÁ FLUIR MELHOR O TRÁFEGO NO LOCAL

As obras de modernização do Trevo Gauchão, em Umuarama, chegaram a quase um terço de execução. O governador Ratinho Jr 
vistoriou ontem o projeto que vai resolver um dos principais gargalos logísticos do Noroeste paranaense. Com investimento de 
R$ 66,1 milhões do Governo do Estado, a obra, iniciada em abril, inclui a construção de duas interseções em nível e a duplicação 
de um trecho de 4,5 quilômetros da PR-323, no entroncamento com a PR-468, que dá acesso a Mariluz. l 8

A vitória sobre o Campo 
Mourão Futsal, deixou o 
Umuarama a um passo 
da grande final da Série 

Ouro do Campeonato 
Paranaense de 2021. 
Com um placar de 2 a 
0, leva para a casa do 

adversário o jogo de 
volta com a vantagem 

do empate. l 10

Chegando Chegando 
na finalna final

DIEGO IANESKO/AFSU

Qualificação
para jovens
em medida

socioeducativa
l 2

Aprovado o
texto-base
da PEC dos
Precatórios

l 3

Agricultura

Trigo do PR
chega em

alta ao final
da colheita

l 4

Fogo e fumaça
Um incêndio atingiu um depósito de espuma de uma 
fábrica de estofados e colchões, na manhã de ontem, 
às margens da PR-580, saída para Serra dos Dourados. 
Além dos três caminhões do Corpo de Bombeiros, um 

caminhão-pipa da Prefeitura também auxiliou no combate 
às chamas. A fábrica estava funcionando no momento 
do incêndio. Assustados, os funcionários retiravam os 

materiais inflamáveis para que o incêndio não tomasse 
proporções maiores. Ninguém ficou ferido. Existe a 

suspeita de que o fogo tenha sido iniciado na empresa 
vizinha. O caso será investigado pela polícia. 
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Pedido de
cassação de
Pimentel é

protocolado
l 5

JAELSON LUCAS/AEN
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Umuarama

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

Índice em % SET OUT ano 12m 
IPCA (IBGE) 1,16 - 6,90 10,25
IGP-M (FGV) -0,64 0,64 16,74 21,73
IGP-DI (FGV) -0,55 - 15,12 23,43

Índice SET OUT NOV
IGP-M (FGV) 1,3112 1,2486 1,2173
IGP-DI (FGV) 1,2821 1,2343 -
* 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

2/10 a 2/11 0,5000 0,3575 0,0000
3/10 a 3/11 0,5000 0,3575 0,0000
4/10 a 4/11 0,5000 0,3575 0,0000
5/10 a 5/11 0,5000 0,3575 0,0000
6/10 a 6/11 0,5000 0,3575 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -3,17% 26,00 
ItauUnibanco PN -5,28% 23,16 
Bradesco PN -6,62% 19,05 
Rede D'Or ON -8,17% 57,21 
Ultrapar ON -8,09% 12,38 
Cogna ON -7,96% 2,66

IBOVESPA: -2,09% 103.412 pontos

Iene 113,65
Libra est. 0,74
Euro 0,87
Peso arg. 99,95

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,3% 5,6050 5,6060 -0,7%

PTAX  (BC) -1,3% 5,5936 5,5942 -0,9%

PARALELO +0,9% 5,4700 5,8800 -0,5%

TURISMO +0,9% 5,4700 5,8600 -0,5%

EURO -1,6% 6,4573 6,4596 -0,9%

R$/m2 SET OUT %m %ano %12m
Paraná 1.978,27 1.987,39 0,46 15,55 18,39
Norte 2.110,26 - -0,27 19,65 25,58
Oeste 2.020,24 - 0,20 14,87 19,83

DÓLAR 04/11

Iene R$ 0,0492
Libra est. R$ 7,55
Peso arg. R$ 0,056
R$1: 1.230,92 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 04/11 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. OUTUBRO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1467,40 
II R$ 1524,60 

III R$ 1577,40 
IV R$ 1696,20

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/21 a dez/21)

SSEETT OOUUTT NNOOVV
TJLP (%) 4,88 5,32 5,32
Sal. mínimo 1.100,00 1.100,00 1.100,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA nov/21 1.209,25 -22,25 -2,1%
FARELO dez/21 335,80 -5,00 4,3%
MILHO dez/21 559,25 -4,75 3,4%
TRIGO dez/21 773,75 -7,25 2,3%

SOJA 156,32 -2,2% -1,1% 155,00
MILHO 79,53 0,0% -9,9% 79,00
TRIGO 88,40 -0,1% -0,3% 91,00
BOI GORDO 277,27 -0,1% -7,0% 275,00
SUINO 6,18 -1,4% -2,2% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 04/11 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

Em 04/11 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 04/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 165,00 -3,5% 0,0%
SOJA Paranaguá 169,00 -1,7% -1,7%
MILHO Cascavel 86,00 -1,1% -10,4%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Palavras cruzadas

Você vai precisar de foco, fé e café para dar conta 
de todo o trabalho que deve cair no seu colo nesta 
sexta! Será mais fácil atingir as metas que precisa 
alcançar e evitar problemas se não ficar sonhando 
acordada/o, especialmente na parte da manhã. 
Priorize as tarefas de rotina.

Bom-senso e tarefas de rotina ganham destaque 
nesta sexta. Mudanças em casa, ou em assuntos 
ligados à família, ganham destaque e podem até 
surpreender. Mercúrio também promete animar a 
relação com a família: aproveite para entrar em 
contato com todo mundo e matar a saudade.

Você estará mais comunicativo/a do que o normal 
nesta sexta, e pode tirar proveito disso para fazer 
contatos profissionais, ganhar protagonismo numa 
reunião ou até dar uma sondada por aí atrás de 
um novo emprego. Só não se esqueça de manter 
o foco nas tarefas e de ter cuidado para não dizer 
mais do que deve, tá?

Vênus está de mudança para o seu signo logo 
cedo, sinal de que as coisas devem correr com 
mais facilidade nessa sexta. As amizades seguem 
protegidas e você pode contar com o pessoal para 
o que precisar. No serviço, vai ser mais fácil manter 
a paz com todo mundo hoje.

Sextou e sua ambição estará batendo no teto hoje! 
Você não vai poupar esforços para atingir metas 
mais altas, impressionar clientes, colegas e até a 
chefia. Fé no Pai que agora vai! Pela manhã, porém, 
é melhor policiar suas atitudes e conversas para não 
entrar em atrito com a chefia. 

Pode comemorar, Peixes! Seus interesses 
ganham uma blindagem dos astros ao longo do 
dia e você vai alimentar grandes sonhos. Vênus 
indica que deve se divertir com os amigos, se 
precisar de ajuda ou apoio, o pessoal estará ao 
seu lado para o que der e vier! 

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 20/3Solução anterior

Os nascidos a 05 de Novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Áries. Sua 
sensibilidade e emotividade os fazem sentir a vida de uma forma muito intensa. Pode influenciar 
na vocação para a poesia, a literatura e tudo o que esteja ligado às Artes. Seu número principal 
é o 13, formado de 1, do Sol e de 3, de Júpiter.  Juntos formam o 4, de Urano, símbolo de 
trabalho, de modernidade e de evolução cósmica.

Horóscopo nascido em 5 de novembro

Você vai contar com boas energias para resolver 
alguns assuntos pessoais hoje. Logo cedo, pode 
até contar com a sorte, se jogue em todos os sor-
teios e promoções das redes sociais! Vênus está de 
mudança para Capricórnio e ressalta sua habilidade 
para conhecer gente nova e se comunicar mais.

Sextou, e hoje vai sobrar criatividade e boas ideias 
para dar conta de qualquer perrengue no trabalho. 
Mas saiba que foco e dedicação são o segredo para 
o sucesso, tá? E à noite, a saúde talvez exija um 
pouco mais de disciplina da sua parte, mas conta 
com excelentes energias.

Logo cedo, Vênus se muda para Capricórnio e 
promete animar as coisas no romance. Quem está 
sonhando com um amor novinho em folha pode ter 
uma boa surpresa, especialmente em uma viagem 
ou em contato com alguém de outra cidade.

Sextou, meu bem, mas a manhã pode trazer alguns 
desafios e é bom não baixar a guarda! A relação 
com os amigos pode sofrer um abalo e há risco 
até de rompimento; ainda bem que logo as coisas 
melhoram e novidades e mudanças prometem tra-
zer um ar mais alegre ao seu coração.

Sextou, e há ótimas chances de ganhar dinheiro 
hoje, por isso, aposte no trio fé, foco e café logo 
cedo. Pena que o dinheiro não cai do céu e vai 
depender do seu esforço, mas esconder o cartão 
de crédito e cortar alguns gastos com besteiras, por 
exemplo, ajuda mais do que você imagina!

Nessa sexta, peça uma ajuda para alguém da 
família se achar que não vai dar conta de tudo 
sozinho. A Lua também deve destacar seu lado 
mais intuitivo e desconfiado, o que nem sempre 
é algo ruim. Já Vênus promete dar uma reforçada 
nas finanças, preste atenção nas boas oportuni-
dades caídas do céu.

Loterias
Megasena

01 05 06 07 08 09 10 11 
13 15 16 17 18 22 24

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 5/11/2021 concurso: 2425Megasena

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 06 04 03 04 04 03

Super Sete concurso: 165C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2232Lotomania

42.431
86.576
01.058
68.349
18.788

34 46 54 67 68 70 77
CORINTHIANS/SP

04 17 33 37 60

DEZEMBRO

05 08 13 26 27 30 31

concurso: 5697

10 31 38 46 49 54

Nublado com pancadas 
de chuva

CRESCENTE
11/11 - 09h48

CHEIA
19/11 - 05h59

MINGUANTE
27/11 - 09h29

NOVA
04/11- 18h15

Paranaguá
max 23
min 20

max 34
min 23

Cascavel
max 28
min 20

Foz do Iguaçu
max 31
min 23

max 32
min 20

Curitiba
max 23
min 17

FASES 
DA LUA

Sábado 6/11/2021

Nublado com pancadas 
de chuva

Domingo 7/11/2021

Nublado com pancadas 
de chuva

Lotofácil concurso: 2364

01 12 16 20 21 30 31 33 35 46 
47 48 58 60 61 68 77 78 80 96

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 33

EPDEA
REFLORESTAR

IEARARI
TRAPOAME
OBBANAL

ESCAPART
SEERDOER

SUPERIORA
PACOLIP

DESCEUDAT
CTCRESPO
ISOPORR
AOIAFIM

HIPOPOTAMO
SEPARAAS

Marca
dos filmes
de ficção
científica 

Consumir
(o jornal) 

A música
do hip-

hop

Óleo de
(?), tipo

de lustra-
móveis

Órgão que
emite a

CNH
(sigla)

Pano
velho;
farrapo

Salvar-se
de perigo

Última ca-
sa do jogo
da amare-

linha

Vogais de
"copo"

Roubo de
pessoas

Ajuste;
acordo

Forma
da pista
sinuosa

Base de 
monta-
nhas

Fernando
Alonso,
piloto

espanhol

Pedra de
amolar

(pl.)

Grande
mamífero
africano

Sílaba de
"opção"

Afasta 
um do
outro

A mais
alta carta
no pôquer

Replantar
árvores
Hiato de
"dieta"

Queira mui-
to bem a
Astúcia;

artimanha
Simples;
vulgar
Reza;
oração

Causar 
sofrimento

De voz
áspera

Tipo de
cabelo

Papagaio
(bras.)

Fita de
áudio

Lista de
correções

Que tem
vínculo
Ou, em
inglês

Cede em
aluguel
Deborah 

Secco, atriz 

Para o;
em dire-

ção a

Tipo de
isolante
térmico

Foi para
baixo

"A Peque-
na Sereia"
(Cinema)

Olhar,
em inglês

Sucede
ao "O"

A madre
que dirige
um con-

vento

Parte
flexível do

chapéu

Escassa
A do

chocolate
é o cacau

2/or. 3/dat — see. 5/ariel. 6/detran. 10/hipopótamo. 11/reflorestar.
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C A S C A G R OS S A
D O R S O E D
E E O A S N O

H I V R A N C HO
R E G A R R V

T A R A E M A N A
N R E N O V A R

F I L M A D O R A
D U Z I A A S A S

Indivíduo
que come
de tudo
(pop.)

Principal
atividade
infantil

Utensílio
para
assar
bolos

Cair sob
peso 

Et cetera
(abrev.)

Instituto
Médico-

Legal
(sigla)

Cada
setor do
hospital

Pessoa
rude

(fam.)

(?)-book,
livro

eletrônico
(Inform.)

Senhor, no
falar dos
escravos

(BR)

Produto
para aca-
bamento

de móveis

Refeitório
de solda-
dos (Mil.)

Apoio
usado 

em salto
(pl.)

Área de
atuação
dos esti-

listas

(?) Leão,
cantora 
da MPB

Pato (?),
grupo

mineiro
(MPB)

As das 
borbole-
tas são

coloridas

Como ficou
conhecido Castro

Alves (Lit.)
Aplaudido

Antecede
o "M"

Sílaba de
"lesma"

O Planeta
Azul

Dez ao
cubo

Rato, 
em inglês
Sufixo de
"londrina"

Da mesma
maneira
Grande

Otelo, ator

O popular
jegue 

Palco do
circo

Exala
(perfume)
Desabi-

tada 
Desvio
moral

Acessório
da equipe
de repor-

tagem
Doze

unidades 

A que
ocupa à

força

Estado do
Norte

Sem com-
panhia

Costas
(Anat.)

Vírus da
Aids

Molhar
(planta)

Uma, em
espanhol
100, em
romanos

Segunda
opção da
múltipla
escolha

Modificar
para

melhor 

3/hiv — rat — una. 6/rancho — verniz. 11/casca-grossa.

Nublado Nublado

Cidade oferece qualificação para
jovens em medida socioeducativa

A Secretaria Municipal 
de Assistência Social iniciou 
ontem (quinta-feira, 4), um 
curso para adolescentes a 
partir de 14 anos em cumpri-
mento de medidas socioedu-
cativas. O objetivo é dar quali-
ficação profissional e melhorar 
as perspectivas de futuro, 
favorecendo a integração dos 
participantes à sociedade e 
também uma fonte de renda.

No curso, que tem 42 horas 
de aula, e foi contratado 
junto ao Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial 
(Senac), em Umuarama, os 
adolescentes serão treinados 
para a montagem, configura-
ção e manutenção de compu-
tadores. Os alunos conhecerão 

técnicas aperfeiçoadas para o 
desenvolvimento de serviços 
de informática, montagem e 
configuração das máquinas e 
também o trabalho de manu-
tenção preventiva e corretiva.

“São fundamentos impor-
tantes para quem quer uma 
fonte de renda garantida, 
diante da grande utilização da 
informática nos dias atuais”, 
disse o coordenador do Centro 
de Referência Especializado 
da Assistência Social (Creas), 
Ivo Galdino da Silva, respon-
sável pelo acompanhamento 
dos adolescentes durante o 
cumprimento das medidas 
socioeducativas.

A secretária municipal de 
Assistência Social, Adnetra dos 

Prazeres Santana, foi represen-
tada na abertura pela chefe 
de Divisão da Proteção Social 
Básica do município, Dayanne 
Oliveira Demozzi. Também 
participaram a técnica de 
Relações com o Mercado do 
Senac, Meire Helen da Silva 
Tozzo., e a psicóloga do Creas, 
Camila Valéria Minzon.

“A educação e a qualifica-
ção profissional são uma opor-
tunidade para a inserção dos 
adolescentes no mercado de 
trabalho. Esse curso teve um 
investimento de R$ 5 mil do 
município. Ele será realizado 
no laboratório do Senac em 
Umuarama e tem todo o apoio 
do prefeito em exercício Hermes 
Pimentel”, completou Dayanne.

NO curso, que tem 42 horas de aula, os adolescentes serão treinados para a montagem, configuração e manutenção de computadores
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Câmara dos Deputados
aprova texto-base da
PEC dos Precatórios

A Câmara dos Deputados 
aprovou na madrugada desta 
quinta-feira (4), o texto-
-base do relator Hugo Motta 
(Republicanos-PB) para a PEC 
dos Precatórios (Proposta 
de Emenda à Constituição 
23/21, do Poder Executivo), 
que limita o valor de despe-
sas anuais com precatórios, 
corrige seus valores exclu-
sivamente pela Taxa Selic e 
muda a forma de calcular o 
teto de gastos.

O texto obteve 312 votos 
contra 144 e para concluir 
a votação da matéria em 1º 
turno os deputados precisam 
analisar os destaques apre-
sentados pelos partidos na 
tentativa de mudar trechos da 
proposta. Não há ainda data 
definida para essa sessão.

De acordo com o texto 
aprovado, os precatórios 
para o pagamento de dívidas 
da União relativas ao antigo 
Fundef deverão ser pagos 

‘Toma lá dá cá’
O presidente da República 
Jair Bolsonaro confirmou em 
depoimento à Polícia Federal 
que sugeriu a Sergio Moro 
a nomeação de Alexandre 
Ramagem para o cargo de 
diretor-geral da corporação. À 
PF Bolsonaro disse que Moro 
concordou com indicação 
de Ramagem “desde que 
ocorresse após a indicação do 
ex-ministro da Justiça à vaga 
no Supremo Tribunal Federal”. 
Segundo o presidente, a 
escolha seria “em razão da 
sua competência e confiança 
construída ao longo do 
trabalho de segurança pessoal 
do declarante durante a 
campanha eleitoral de 2018”.

Pior momento
O deputado Igor Timo, líder do Podemos na Câmara, se reuniu 
ontem com Sergio Moro no apartamento, em Brasília, da 
presidente do partido, Renata Abreu.
Timo disse ter achado o ex-juiz da Lava Jato “muito animado”, 
“bem firme” e “consciente” dos desafios pela frente, após 
a decisão de se colocar como candidato a presidente da 
República. No próximo dia 10, Moro vai se filiar ao Podemos. 
“Ele disse que o pior momento foi tomar a decisão [de 
apresentar seu nome para 2022]. Depois dessa decisão 
tomada, ele já está consciente dos desafios”.
Na madrugada de ontem, Timo foi um dos 5 deputados do 
Podemos que votaram a favor da PEC dos Precatórios, embora 
o próprio Moro tenha se manifestado contra a ‘pedalada’.

Aprofundamento
Timo afirmou a Moro que “o partido tem pluralidade na sua 
bancada”. Perguntamos se há chance de ele e os colegas 
mudarem de posicionamento na votação em segundo turno, 
prevista para a próxima terça-feira (9) no plenário da Câmara. 
“O partido está conversando para buscar uma discussão mais 
profunda sobre o tema”. Insistimos na pergunta se há chance 
de mudança de voto. Ele preferiu responder assim:
“[Há chance de mudança] no plenário como um todo. É natural 
que as movimentações aconteçam”. Também quisemos saber 
se o Podemos participou de negociações para liberação de 
emendas atrelada à votação da PEC. “Não que eu saiba”, disse 
Timo. A PEC em questão autoriza a gambiarra fiscal para que o 
governo federal consiga dinheiro para bancar o Auxílio Brasil, 
principal aposta do Centrão para reeleger Jair Bolsonaro.

‘Caindo fora’
O ex-senador Ciro Gomes (PDT-CE) 
decidiu suspender sua pré-candidatura 
à Presidência da República até que a 
bancada do seu partido na Câmara dos 
Deputados reavalie seu apoio à PEC 
dos Precatórios. Quinze deputados da 
legenda apoiaram a proposta que turbina 
a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, 
com pedalada fiscal e estourou do teto 
de gastos. “Há momentos em que a vida nos traz surpresas 
fortemente negativas e nos coloca graves desafios. É o que 
sinto, neste momento, ao deparar-me com a decisão de parte 
substantiva da bancada do PDT de apoiar a famigerada PEC dos 
Precatórios. A mim só me resta um caminho: deixar a minha 
pré-candidatura em suspenso até que a bancada do meu partido 
reavalie sua posição“, disse Ciro. O pedetista espera que os 
deputados reconsiderem seus votos no segundo turno da eleição, 
que deve ocorrer ainda ontem (quinta-feira, 4) ou na próxima 
terça-feira. “Temos um instrumento definitivo nas mãos, que é a 
votação em segundo turno, para reverter a decisão e voltarmos ao 
rumo certo“, acrescentou.

Fora do limite anual
O texto de Motta também deixa de fora do limite anual e do teto 

de gastos as despesas com precatórios usados pela União e demais 
entes federativos em quatro tipos de compensação de contratos 

de refinanciamento; quitação de garantia executada se concedida 
a outro ente federativo; parcelamentos de tributos ou contribui-

ções sociais e obrigações decorrentes do descumprimento de 
prestação de contas ou de desvio de recursos. Essas compensações 

são direcionadas principalmente a estados e municípios que têm 
dívidas refinanciadas perante a União e participam de programas 

de recuperação fiscal cujos contratos exigem a observância do teto 
de gastos. No entanto, somente podem ocorrer se for aceito por 

ambas as partes. Quando incidirem sobre parcelas a vencer, haverá 
redução uniforme no valor de cada parcela, mantida a duração 

original do respectivo contrato ou parcelamento.
Adicionalmente, o texto especifica que os contratos de parcelamen-
tos ou renegociações de débitos firmados pela União com os entes 
federativos deverão conter cláusulas para autorizar que os valores 
devidos serão deduzidos dos repasses aos fundos de participação 

(FPM ou FPE) ou dos precatórios federais a pagar

Fora do teto
Os precatórios pagos com desconto não serão incluídos no limite 
anual dessa despesa no orçamento e ficarão de fora do teto de 

gastos. Essas exclusões se aplicam ainda àqueles precatórios 
para os quais a Constituição determina o parcelamento automá-
tico se seu valor for maior que 15% do total previsto para essa 
despesa no orçamento. De igual forma, ficarão de fora do teto 
e do limite os precatórios de credores privados que optarem 

por uma das seguintes formas de uso desse crédito: para pagar 
débitos com o Fisco; comprar imóveis públicos à venda; pagar 

outorga de serviços públicos; comprar ações colocadas à venda 
de empresas públicas; ou para comprar direitos do ente federa-

do na forma de cessão (dívidas a receber de outros credores, por 
exemplo), incluindo-se, no caso da União, a antecipação de va-
lores devidos pelo excedente em óleo nos contratos de partilha 

para a exploração de petróleo.

Prioridade
Para calcular o novo limite fi-
nal de precatórios a pagar em 
cada ano deverá ser aplicado 

o IPCA acumulado do ano 
anterior e deste valor encon-
trado serão descontadas as 

requisições de pequeno valor 
(até 60 salários mínimos no 
caso da União). Os precató-

rios continuam a ser lançados 
por ordem de apresentação 
pela Justiça e aqueles que 

ficarem de fora em razão do 
limite terão prioridade nos 
anos seguintes. O credor de 
precatório não contemplado 
no orçamento poderá optar 
pelo recebimento em par-
cela única até o fim do ano 

seguinte se aceitar desconto 
de 40% por meio de acordo 

em juízos de conciliação. 
No caso de 2022, os valores 
não incluídos no orçamento 
para esse tipo de quitação 

serão suportados por créditos 
adicionais abertos durante o 

próximo ano.
As mudanças valem princi-

palmente para a União, mas 
algumas regras se aplicam 
também aos outros entes 
federados, que continuam 

com um regime especial de 
quitação até 2024 (Emenda 

Constitucional 99/17).

com prioridade em três anos: 
40% no primeiro ano e 30% 
em cada um dos dois anos 
seguintes. Essa prioridade 
não valerá apenas contra os 
pagamentos para idosos, pes-
soas com deficiência e porta-
dores de doença grave.

Precatórios são dívidas do 
governo com sentença judi-
cial definitiva, podendo ser em 
relação a questões tributárias, 
salariais ou qualquer outra 
causa em que o poder público 
seja o derrotado.

S e g u n d o  n o t a  d a 
Consultoria de Orçamento da 
Câmara, do total de precató-
rios previstos para pagamento 
em 2022, 26% (R$ 16,2 bilhões) 
se referem a causas ganhas por 
quatro estados (Bahia, Ceará, 
Pernambuco e Amazonas) 
contra a União relativas a cál-
culos do antigo Fundef. Parte 
dos recursos deve custear 
abonos a professores.

FOLGA ORÇAMENTÁRIA
A  r e d a ç ã o  a p r o va d a 

engloba o texto da comis-
são especial segundo o qual 
o limite das despesas com 
precatórios valerá até o fim 
do regime de teto de gastos 
(2036). Para o próximo ano, 
esse limite será encontrado 
com a aplicação do IPCA acu-
mulado ao valor pago em 
2016 (R$ 19,6 bilhões). A esti-
mativa é que o teto seja de 
quase R$ 40 bilhões em 2022. 
Pelas regras atuais, dados do 
governo indicam um paga-
mento com precatórios de R$ 
89 bilhões em 2022, frente aos 
R$ 54,7 bilhões de 2021.

S e g u n d o  o  s e c r e t á -
rio especial do Tesouro e 
Orçamento, Esteves Colnago, 
cerca de R$ 50 bilhões devem 
ir para o programa Auxílio 
Brasil e R$ 24 bilhões para 
ajustar os benefícios vincu-
lados ao salário mínimo.

Me premio
Jair Bolsonaro resolveu 
conceder a si mesmo a 
Medalha da Ordem Nacional 
do Mérito Científico. O 
decreto foi publicado no 
Diário Oficial ontem (quinta-
feira, 4). Bolsonaro, que 
afirma que a vacina contra 
a Covid pode provocar Aids, 
foi oficializado como grão-
mestre. O ministro da Ciência 
e Tecnologia, Marcos Pontes, 
recebeu o título de chanceler. 
O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, desafeto de 
Pontes, recebeu um posto no 
Conselho da Ordem, assim 
como Carlos França, das 
Relações Exteriores, e Milton 
Ribeiro, da Educação.

DIVULGAÇÃO
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Trigo do Paraná
chega em alta ao
final da colheita

Historicamente líder da 
produção nacional de trigo, 
o Paraná chega à reta final da 
colheita nesta semana com 
preços em alta, segundo o 
informe do Departamento 
d e  E c o n o m i a  R u r a l 
(Deral), da Secretaria de 
Estado da Agricultura e do 
Abastecimento. A compara-
ção com 2020 mostra a valo-
rização do cereal. Em média, 
os produtores receberam R$ 
87,34 pela saca de 60 kg no 
mês passado, valor 27% supe-
rior ao praticado em outubro 
de 2020 (R$ 68,61).

Esse quadro colaborou para 
que os produtores de trigo do 
Paraná diminuíssem o ritmo 
da comercialização, na expec-
tativa de que os preços conti-
nuem evoluindo. Cerca de 36% 
do volume de 3,2 milhões de 
toneladas projetado para a 
safra 2020/2021 foram vendi-
dos até outubro, contra um 
percentual de 47% em outu-
bro de 2020. A capitalização 
dos produtores em virtude de 
boas safras de soja também 
tem possibilitado esse retardo.

Pão francês
O preço do pão francês no varejo tem se mantido abaixo da 

inflação, justificando a dificuldade de aumentos nas farinhas. Em 
outubro, a média de preços praticados pelo produto foi R$ 9,85 o 

quilo, 1% mais caro que em setembro (R$ 9,76) e 4% mais caro que 
em outubro de 2020 (R$ 9,46), segundo o Deral. “Além da dificul-
dade pela queda de renda do brasileiro, o represamento pode ser 

explicado por uma estratégia de mercado, já que o preço baixo 
do pão pode estimular o consumo de outros itens das padarias e 

supermercados”, acrescenta o agrônomo.

“Apesar de estar mais lenta 
comparativamente ao ano 
passado, essa comercializa-
ção não torna indisponível o 
produto aos moinhos. Com a 
colheita chegando à reta final, 
a disponibilidade do cereal no 
Estado está praticamente no 
auge”, explica o agrônomo do 
Deral, Carlos Hugo Godinho. 
Em breve, essa disponibili-
dade se somará ao ápice das 
colheitas da Argentina e do 
Rio Grande do Sul, mercados 
importantes para a formação 
do preço paranaense.

MOINHOS
Na comparação entre outu-

bro e setembro deste ano, os 
preços no mercado atacadista 
tiveram uma retração de 3% 

– em setembro, a tonelada de 
trigo custava, em média, R$ 
1.656. “Os moinhos tiveram 
um alívio temporário neste 
mês, com as farinhas sendo 
vendidas cerca de 1% mais 
caras que em setembro, ape-
sar de seu principal insumo ter 
barateado no mesmo período”, 
diz Godinho.

Segundo ele, essa compa-
ração mensal esconde a difi-
culdade de repasses de preço, 
pois o reajuste médio das fari-
nhas desde outubro de 2020 é 
de 9%, menos da metade do 
reajuste do trigo disponível. No 
mercado atacadista, o preço 
do cereal passou de R$ 1.308 
em outubro de 2020 para uma 
média de R$ 1.605 em outubro 
deste ano – alta de 23%.

ANTT aprova edital das novas 
concessões rodoviárias do PR

A diretoria da Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) aprovou 
ontem (4), por unanimidade, 
o relatório final da Audiência 
Pública e o plano de outorga do 
novo programa de concessões 
rodoviárias do Paraná. Após 
esse trâmite, o processo retorna 
ao Ministério da Infraestrutura 
para então ser encaminhado 
para a análise do Tribunal de 
Contas da União, última etapa 
a ser cumprida para o projeto ir 
a leilão na Bolsa de Valores (B3).

Os três diretores da agên-
cia acompanharam o relator, 
diretor Davi Gomes Barreto, 
na aprovação do relatório 
e do encaminhamento, ao 
Ministério, do plano de outorga 
dos seis lotes de rodovias. Ao 
todo, serão concedidos 3,3 mil 
quilômetros de estradas, com 

a previsão de R$ 44 bilhões em 
investimentos, entre duplica-
ções, contornos, obras de arte 
especiais e outras melhorias.

A participação social foi um 
diferencial nesse processo, com 
recorde de sugestões feitas pela 
sociedade civil a uma audiência 
pública da ANTT, afirmou Barreto. 
O trâmite envolveu duas sessões 
públicas, que ocorreram nos dias 

24 e 25 de fevereiro, e um prazo 
de cerca de um mês para o envio 
de contribuições, que chegaram 
4.349 no total.

Já o plano de outorga enca-
minhado pela ANTT é composto 
pelos estudos de viabilidade téc-
nica e econômica para a explo-
ração dos serviços de infraestru-
tura e prestação de serviços de 
transporte terrestre.

DIRETORES da agência acompanharam o relator  na aprovação do relatório e do 
encaminhamento do plano de outorga dos seis lotes de rodovias 
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 A solenidade de abertura 
do Seminário Undime-PR 
2021 (União Nacional dos Diri-
gentes Municipais de Educa-
ção do Paraná) foi marcada 
por um momento de reflexão 
sobre a atual situação da edu-
cação pública em todo o país, 
ontem (4). Dirigentes munici-
pais de Educação de 138 cida-
des estiveram no auditório do 
Centro Universitário Univel 
para acompanhar a cerimô-
nia de abertura e o seminário 
que tem como tema “Políticas 
Públicas e os Desafios da Ges-
tão Municipal”. 

Marcia Baldini, secretá-
ria de Educação de Cascavel 
e presidente da Undime-PR, 
destacou a importância do 
evento que busca oportunizar 
a troca de experiências para 
ampliar o conhecimento. “Esse 
é um momento ímpar, muito 
esperado por todos. Nós tra-
balhamos com aquilo de mais 
importante que se tem que são 
as crianças. São os filhos de 
cada munícipe que mora em 
nossas cidades, nosso estado 
e nosso país”.

Baldini lembrou que o 
seminário é o primeiro evento 
presencial no Paraná desde o 
início da pandemia para dis-
cutir as políticas públicas edu-
cacionais municipais. “Muitas 
situações angustiam o diri-
gente municipal de educação, 
a aprendizagem dos alunos no 
retorno presencial, as ques-
tões que envolvem o financia-
mento e a gestão da educação. 
É necessário momentos de 
estudo e debate para darmos 
encaminhamentos e troca de 
experiência”, completou.

Em seu discurso, o prefeito 
de Cascavel, Leonaldo Para-
nhos, falou sobre a pressão 
sofrida pelos representan-
tes municipais em relação ao 
retorno das aulas presenciais 
e também pontuou que, com 
a pandemia chegando ao fim, 
não se pode regredir na educa-
ção. “A pressão foi terrível nos 
prefeitos, nos vereadores, nos 
servidores. Descobriram que a 
educação faz falta. A popula-
ção descobriu que perdeu um 
ponto de apoio de onde dei-
xar seus filhos. A pandemia 

que nos judiou tanto, traz uma 
possibilidade, uma discussão 
nacional, de que a escola não 
é um depósito de gente. Não 
podemos aceitar o mesmo ou 
retroceder”, disse.

O prefeito ainda prevê um 
possível aumento na quanti-
dade de alunos que procura-
rão a rede pública de ensino. 
“Teremos em Cascavel de 
15% a 20% de alunos que não 
estavam matriculados na rede 
pública, mas que pelo efeito da 
perda de renda estarão procu-
rando nossas escolas”, finalizou.

HOMESCOLLING 
O presidente da Undime 

Nacional, Luiz Miguel Martins 
Garcia, trouxe à tona a dis-
cussão sobre o “homeschool-
ling”, ou seja, o ensino além 
da escola que ocorre por meio 
de estudos domiciliares, cuja 
responsabilidade está a cargo 
dos pais ou de seus professo-
res tutores. Garcia acredita que 
não é possível que haja uma 
educação adequada utilizando 
este método que se tornou lei, 
no mês passado, com a sanção 
pelo governador Ratinho Junior. 

“A pandemia mostrou o 
quanto a escola é fundamen-
tal para receber os filhos das 
mães e pais trabalhadores e 
dos que também não estão tra-
balhando. Não tenho dúvida 

que este momento enterra 
de vez quem acreditava que 
seria possível fazer ‘homes-
choolling’, a educação de uma 
criança em casa, isolada. Isso 
que nós vivemos? É o que se 
propõe para a educação? Eu 
duvido”, disse.

O presidente da Undime 
Nacional também destacou a 
importância do professor na 
aprendizagem das crianças 
e formação de cidadãos. “O 
professor é um grande articu-
lador deste processo de apren-
dizagem. O conhecimento está 
disponível, está nos recursos 
tecnológicos, no diálogo. Nós 
temos proposta pedagógica e 
isto é o que diferencia a escola 
de qua lquer outro processo de 
escolarização”, completou.

O Seminário Undime-PR 
2021, que conta com 450 pes-
soas inscritas, será concluído 
hoje com novos debates e 
entrega de certificados. Tam-
bém participaram do seminá-
rio, ontem, do vice-prefeito 
Renato Silva, do diretor de 
Educação da Seed (Secretaria 
de Estado da Educação e do 
Esporte) Roni Miranda Vieira, 
o promotor Luciano Machado 
de Souza, da 8ª Promotoria de 
Justiça de Cascavel, e o conse-
lheiro estadual de Educação, 
Flavio Vendelino Scherer

(Redação - Paulo Eduardo)

Seminário Undime-PR 2021
debate políticas públicas e 
os desafios dos municípios

Seminário em Cascavel é o primeiro evento presencial da 
Undime-PR desde o início da pandemia

Marcia Baldini, 
secretária de 
Educação de 
Cascavel e 
presidente da 
Undime-PR

PAULO EDUARDO
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Eleições OAB
A OAB do Paraná vai escolher 
a nova cúpula da entidade 
no estado a partir de uma 
votação on-line. O modelo é 
piloto e também será testado 
nos outros dois estados da 
Região Sul: Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul. A advocacia 
paranaense deverá escolher 
entre duas chapas para pre-
sidir a Ordem dos Advogados 
nos próximos três anos: “XI 
de Agosto”, encabeçada por 
Cássio Telles, e “Algo Novo”, 
liderada por Marcelo Trindade 
de Almeida. As eleições da 
OAB-PR acontecerão no dia 22 
de novembro. 

Parceria 
internacional
O Centro Universitário Inter-
nacional Uninter fechou uma 
parceria com o Futebol Clube 
do Porto, de Portugal, para 
desenvolver cursos de alta per-
formance na área desportiva. 
Profissionais do FC Porto Foo-
tball Sciences Institute serão 
os responsáveis por ministrar 
as aulas dos cursos desenvol-
vidos, que serão oferecidos no 
modelo de educação à distân-
cia já adotado pela Uninter. 
O primeiro curso resultante 
da parceria será a pós-gra-
duação em Gestão Executiva 
no Futebol, cujo conteúdo 
começa a ser produzido nas 
próximas semanas para lança-
mento em 2022.

Bairro inteligente
O primeiro bairro inteli-
gente público do país está 
sendo implantado em Foz 
do Iguaçu, por meio de uma 
parceria entre a Prefeitura 
Municipal, Itaipu Binacional, 
Parque Tecnológico Itaipu e 
Agência Brasileira de Desen-
volvimento Industrial (ABDI). 
A população da Vila A, de 
11 mil habitantes, passa a 
ser a primeira a vivenciar 

tecnologias inovadoras de 
uma cidade inteligente, com a 
ideia de modificar a estrutura 
do local promovendo melho-
rias na qualidade de vida e 
no desenvolvimento. O início 
efetivo do programa, com as 
primeiras tecnologias sendo 
implantadas, aconteceu em 
julho deste ano. O marco 
inicial do projeto foi o decreto 
municipal que estabelece um 
comitê gestor para acompa-
nhamento e aprovação para o 
início das propostas a serem 
implantadas.

Tá na hora
O senador Oriovisto Guima-
rães (Podemos) considerou 
fundamental que a Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) 
se reúna para votar a indica-
ção de André Mendonça para 
o Supremo Tribunal Federal, 
após uma demora de quase 
cem dias. Ele sugeriu que o 
presidente da CCJ, senador 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
entregue temporariamente 
o comando da Comissão ao 
vice-presidente, senador Anto-
nio Anastasia (PSD-MG), que, 
na sua opinião, tem neste 
momento as melhores condi-
ções para conduzi-la, pelas 
credenciais que possui.

Dengue no PR
O Paraná registrou aumento 
de 36 casos confirmados de 
dengue em uma semana e che-
gou a 337 desde agosto deste 
ano. Segundo a secretaria, há 
ainda 1.911 casos em inves-
tigação. Desde agosto, 249 
municípios registraram notifica-
ções de dengue, que passa-
ram de 6.736 para 7.356. A 
Sesa orienta a população para 
que adotem a principal medida 
de prevenção contra a doença, 
que é a eliminação dos pontos 
que podem acumular água, e 
posteriormente se transformar 
em criadouros do mosquito 
transmissor, o Aedes aegypti.

Uso de máscara
O secretário de Saúde do Paraná, 
Beto Preto, ressaltou que, apesar 
das flexibilizações de algumas medi-
das sanitárias, o uso de máscara 
segue obrigatório no Paraná. Ele aler-
tou que os avanços foram necessá-
rios e conscientes da situação atual, 
porém a pandemia ainda não está 
controlada. Beto Preto disse que 
a flexibilização do uso de máscara 
poderá ser revista no futuro, desde 
que os números continuem caindo. 
“Neste momento a orientação que 
a gente passa é de manutenção das 
medidas não farmacológicas. Foco na 
vacina, uso de máscara, lavagem das 
mãos, uso do álcool em gel”, diz.

Secretário de Saúde do 
Paraná, Beto Preto, reiterou 
que o uso de máscara segue 
obrigatório no Paraná

AEN
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Protocolado na
Câmara pedido de
cassação de Pimentel

A empresária da área de 
comunicação de Umuarama, 
Flávia Azevedo protocolou na 
manhã de ontem (4), pedido 
de cassação do prefeito inte-
rino de Umuarama, Hermes 
Pimentel da Silva, embasa 
em denúncia/processo por 
infrações político-administra-
tivas que teriam sido cometi-
das por Pimentel.

A argumentação para o 
pedido de cassação, segundo 
Flávia, tem como parâmetro 
áudios enviados por Pimentel, 
então vice-prefeito em 2020 
ao então vereador Jones Vivi. 
No conteúdo, Pimentel teria 
afirmado ter pagado propina 
a determinados vereadores 
da legislatura 2017/2020 para 
aprovarem loteamentos per-
tencentes a ele.

Outro conteúdo é relativo a 
um vídeo gravado no ano pas-
sado pelo hoje vereador de 
Umuarama, Sorrisal – Amigo do 
Povo, para o qual Hermes tam-
bém teria falado sobre o paga-
mento de propina para a libera-
ção de loteamentos na cidade.

A denúncia protocolada 
ontem deve ser publicada na 
próxima sessão ordinária, e, 
pautada e lida na sessão ordi-
nária posterior. Se acatada, o 
Parlamento oficializa a instala-
ção da comissão, com a eleição 
de vereadores que possam vir 
a compô-la. Posteriormente, 

Município não recebe vacinas
contra covid para terceiras doses

Trâmite seguinte
Encerrada a primeira etapa, novamente o prefeito será notificado para 
apresentar razões escritas. Assim, a comissão aprestará o parecer final, 
concluindo da investigação. O trâmite será sequenciado por uma ses-
são especial de julgamento, onde cada vereador terá 15 minutos para 
se manifestar sobre o caso. A defesa terá duas horas para apresentar 
seus argumentos. Com a conclusão de mais esta etapa, será colocado 

em votação o a cassação do Chefe do Executivo. Se os vereadores apro-
varem a medida, a Câmara Municipal confeccionará decreto que será 

encaminhado à Justiça Eleitoral e também à Prefeitura.

EMPRESÁRIA protocolou pedido na Câmara Municipal de Umuarama

ASSESSORIA

a comissão deve encaminhar 
os documentos ao Executivo 
para que o prefeito interino se 
manifeste a respeito. O prazo 
regimental para manifestação 
é de 10 dias.

Uma vez remetida pelo 
Executivo à defesa prévia, 
os vereadores integrantes 
da comissão terão a atri-
buição de analisar tanto as 
denúncias quanto à defesa, 
podendo arquivar ou dar 

prosseguimento ao processo. 
Porém, o arquivamento só 
poderá ocorrer após encami-
nhamento ao plenário, que 
caberá acatá-lo ou não.

Por outro lado, se o parecer 
for favorável à continuidade 
aos trâmites, será aberto prazo 
para diligências a serem feitas 
pela comissão, que contará 
com análise de documentos e 
demais conteúdos referentes 
ao processo.

Hoje (sexta-feira, 5) nova-
mente não haverá vacinação 
contra o coronavírus para 
as terceiras doses – tam-
bém chamadas de ‘dose de 
reforço’ e ‘dose adicional’. Há 
dias a Secretaria Municipal de 
Saúde não recebe imunizantes 
para a população acima de 60 
anos que já completou o ciclo 
vacinal, porém a Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa) garan-
tiu que novos lotes devem che-
gar à 12ª Regional de Saúde 
nas próximas 48 horas.

A Sesa apresentou um 

informativo sobre a distribui-
ção de vacinas contra a covid-
19 por Regional de Saúde, 
onde indica que a 12ª RS de 
Umuarama deve receber 
17.324 doses de imunizantes 
no total – sendo 3.770 desti-
nadas para as primeiras doses 
(D1), 714 para as segundas 
doses (D2) e mais 12.840 para 
as terceiras doses (D3). O docu-
mento mostra ainda que a RS 
de Cianorte vai receber 9.000 
doses, a de Paranavaí 16.722 
e a de Campo Mourão 20.052.

HÁ dias a Secretaria Municipal de Saúde 
não recebe imunizantes para a população 
acima de 60 anos que já completou o ciclo 
vacinal

ASSESSORIA/SECOM

No chão, no céu
O que se ouve entre portas dos 
executivos, com a retomada 
forte do setor blindado pela 
ANAC, é trecho de música com 
a expectativa do alto caixa: 
“vem chegando o verão”.

Ciro brabo...
Ciro Gomes acordou ontem com 
a pá virada. E ameaça desistir 
da disputa ao Planalto. Cita a 
votação do PDT a favor da PEC dos 
Precatórios, como argumento.

...Sem palanque
Mas o que o irritou foi a articulação 
de Lula com Rodrigo Neves (PDT), 
ex-petista e ex-prefeito de Niterói, 
para ele se candidatar ao Governo 
com apoio do PT. 

Manobrista
Aliado de primeira hora do 
presidente Jair Bolsonaro, 
o presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 
(Progressistas-AL), tem lançado 
mão de manobras para 
acelerar e garantir a aprovação 
de projetos de interesse 
do Governo. Na discussão 
da reforma administrativa, 
em setembro, Lira conduziu 
pessoalmente mudanças entre 
os integrantes da Comissão 
Especial e garantiu os votos 
necessários (28 a18). 

Casuísmo 
Para aprovar a PEC dos 
Precatórios, o manobrista Lira 
mudou o regimento da Casa 
e permitiu o voto remoto de 
parlamentares que estão na 
Cúpula do Clima, a COP26, na 
Escócia. O texto obteve 312 
votos contra 144 no primeiro 
turno da votação. Dias atrás, 
indagado se permitiria o 
voto remoto, Lira negou com 
veemência e citou “casuísmo”. 

“Roto e esfarrapado”
Em evento do Sindicato das 
Empresas de Contabilidade de 
São Paulo (Sescon/SP) ontem, 
o ex-presidente Michel Temer 

Assalto Air
A população assiste de mãos atadas ao assalto das companhias 

aéreas, com a complacência da Agência Nacional de Aviação Civil. 
Os aviões continuam lotados, com passageiros ombro-a-ombro, 

e não servem mais lanches – um simples copo d´água só aparece 
se o passageiro pedir. Mesmo com ajuda bilionária da União, 

não houve redução de preços das passagens e, o pior, a maioria 
dos voos está mais longa – com aviões “paradores” em de duas 

a quatro escalas até o destino, em viagens que variam de cinco a 
até inacreditáveis 19 ou 23 horas. As empresas surpreendem os 

clientes com alterações de voos – há casos de trechos diretos que 
se transformam em escalas – e o reembolso para desistência é um 

presente para as aéreas: têm até 12 meses para te pagar. 

comentou que o País passa por 
fase de descrença nas autoridades, 
mas reforçou a necessidade de paz 
e otimismo. Acredite, “cuspiu no 
prato em que comeu”: Temer disse 
que o sistema presidencialista é 
roto e esfarrapado e defendeu um 
semi-presidencialismo.

Teto é importante
Temer defendeu ainda o teto 
de gastos, que na sua visão é 
muito importante para não 
causar um desequilíbrio nas 
contas públicas. “Hoje se fala 
em eliminar o teto de gastos. 
Eu acho um absurdo, porque 
ele dá credibilidade interna e 
internacional”, comentou.

Um chega-pra-lá
O repúdio da Associação e 
Sindicato dos Diplomatas 
Brasileiros à PEC que autoriza 
políticos ocuparem vagas 
em embaixadas já chegou 
ao gabinete do autor, o 
senador Davi Alcolumbre 
(DEM-AP). No ofício, os 
diplomatas argumentam que as 
negociações costumam ser de 
grande complexidade e longa 
maturação, “o que exige corpo 
de profissionais altamente 
especializado”. Não é o caso 
dos colegas do senador.
 

Buchinha-do-norte 
Cabacinha, abobrinha-do-norte, 
purga ou buchinha-do-norte 
é uma planta medicinal muito 
usada no tratamento de sinusites 
e rinites, porque tem ação 
expectorante e antisséptica. O 
medicamento Luffa Operculata, 
com o princípio ativo da planta, 
pode entrar na lista do SUS. É o 
que propõe o deputado Hildo 
Rocha no PL 492/21.

Golpe no Whats
Uma nova onda de golpes via 
whatsapp. Criminosos usam 
fotos de seus contatos, com chips 
diferentes, avisam que trocaram de 
aparelho por emergência e pedem 
dinheiro em PIX ou TED. A Coluna 
tem quatro casos que ocorreram 
em Niterói, Brasília e BH.
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CADASTRE SUA EMPRESA: WWW.CARTAOFUTURO.PR.GOV.BR OU LIGUE (41) 3210-2818

Fonte de recurso: Fundo da Infância e Adolescência (FIA) e Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop).

R$ 58 MILHÕES
INVESTIDOS

35 MIL JOVENS
BENEFICIADOS

O EMPRESÁRIO GANHA UM AUXÍLIO MENSAL 
DE ATÉ R$ 450,00 POR MÊS.

Transforma  
o futuro de  
jovens em 
jovens de 
futuro.

O PARANÁ TEM 
O MAIOR PROGRAMA
DE 1º EMPREGO 
DO BRASIL.
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Parte do bando que agiu em Mariluz
morre em confronto no Oeste do PR

Uma operação conjunta 
da Polícia Militar do Paraná, na 
madrugada de ontem (4), neutra-
lizou ação criminosa contra insti-
tuições financeiras em Três Barras 
do Paraná, Oeste do Estado.

Os criminosos do ‘Novo 
Cangaço’, chegaram à cidade 
durante a madrugada e blo-
quearam, com árvores, todas 

as rodovias de acesso ao muni-
cípio, iniciando ataques simul-
tâneos às agências do Banco do 
Brasil e Sicredi.

Os bandidos se dividiram em 
dois grupos. Quatro deles ocu-
pavam um Honda/HRV roubado 
e atacaram o Banco do Brasil 
com diversos disparos. Menos 
de 700 metros de distância, 

ocorreu a ação no Sicredi, onde 
um Renault/Fluence estava car-
regado com explosivos.

Durante o confronto, cinco 
criminosos morreram. Um 
deles foi socorrido, morreu em 
seguida. Dois bandidos arma-
dos estão foragidos.

Um arsenal foi encontrado 
no local. Foram apreendidos 3 

fuzis (556 e AK 47), 2 armas de 
calibre 12, uma pistola Glock, 
coletes a prova de balas, diver-
sos carregadores municiados 
e um carregador caracol com 
capacidade para 100 munições. 
Havia explosivos nos corpos 
dos criminosos e nos veículos 
apreendidos. Na troca de tiros 
um dos explosivos foi acionado.

EM MARILUZ
Em agosto, o bando explo-

diu caixas eletrônicos do Itaú, 
em Mariluz. Eram oito crimi-
nosos que usaram uma Santa 
Fé e um Palio. Lá eles usadas 
três caixas de explosivos e 
dispararam vários tiros. O 
banco não divulgou os valo-
res roubados.

Umuarama em 6º lugar no ranking de contratações
No mês passado, com a 

atuação da agência, 252 foram 
empregados nas mais diversas 
áreas. As contratações acumu-
ladas desde janeiro já somam 
2.321. “De 1º a 29 de outubro 
atendemos 1.187 pessoas que 
procuravam emprego e 270 
deram entrada no Seguro-
Desemprego. Comparando ao 
mesmo mês de 2020, outubro 
também registrou crescimento 
– de 168 para 252 contratados”, 
informou o gerente da agência, 
Reginaldo Meira de Barros.

Conforme o ranking, 
dentre as 216 agências do 

trabalhador do Paraná, as 10 
cidades que mais contrataram 
foram Francisco Beltrão (483), 
Curitiba (473), Colombo (410), 
Cascavel (344), Cianorte (323), 
Umuarama (252), Medianeira 
(243), Toledo (225), Tapejara 
(184) e Marechal Cândido 
Rondon (182).

“Umuarama tem se desta-
cado já há um bom tempo. A 
cidade demonstra franca recu-
peração dos efeitos da pande-
mia e com as ações da equipe 
da agência estamos atendendo 
às necessidades do mercado 
de trabalho. Mas ainda temos 

muitas vagas abertas. O traba-
lhador que se qualificar não 
fica sem emprego”, afirmou o 
prefeito em exercício, Hermes 
Pimentel.

Para o secretário munici-
pal de Indústria, Comércio e 
Turismo, Marcelo Adriano, os 
cursos gratuitos oferecidos 
pelo município também são 

importantes para a obtenção 
desses resultados. “Através de 
parcerias, já oferecemos mais 
de 40 cursos apenas neste 
ano”, acrescentou.
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Estado também está realizando outras duplicações na região
Além do Trevo Gauchão, 

outros trechos da PR-323 
estão sendo duplicados para 
aumentar a capacidade e 
melhorar a segurança da via. 
A primeira parte das obras já 
foi concluída. Ela se inicia em 
Paiçandu, próximo a Maringá, 
segue até Doutor Camargo, 
com extensão de 20,75 quilô-
metros, inclui obras de arte 
especiais e soma um investi-
mento de R$ 89,6 milhões.

Boletim Covid informa 21 novos casos e uma morte
Uma mulher de 66 anos de 

idade, que estava internada no 
Hospital Uopeccan, faleceu por 
complicações da covid no dia 30 
de outubro, elevando para 319 o 
número de óbitos pela doença 

Obras no Trevo do Gauchão e na
PR-323 alcançam 30% de execução

As obras de modernização do 
Trevo Gauchão, em Umuarama, 
chegaram a quase um terço de 
execução. O governador Ratinho 
Jr vistoriou ontem (quinta-feira, 
4) o projeto que vai resolver um 
dos principais gargalos logísti-
cos do Noroeste paranaense. 
Com investimento de R$ 66,1 
milhões do Governo do Estado, 
a obra, iniciada em abril, inclui 
a construção de duas interse-
ções em nível e a duplicação 
de um trecho de 4,5 quilôme-
tros da PR-323, no entronca-
mento com a PR-468, que dá 
acesso a Mariluz.

“A PR-323 é a principal 
artéria do Noroeste. Estamos 
trabalhando nela em vários 
sentidos, para que seja uma 
rodovia mais segura e possa 
também ter uma capacidade 
maior para o escoamento da 
safra de toda a região”, desta-
cou o governador.

“Aqui no Trevo Gauchão, em 
Umuarama, uma obra pedida 
há décadas pela população, 
o trânsito ficará mais organi-
zado no perímetro urbano, 
aumentando também a segu-
rança para pedestres e moto-
ristas. Nesta vistoria pudemos 
ver que a construção está 
seguindo o cronograma espe-
rado”, acrescentou.

NOVO VIADUTO
O trevo, em si, dará lugar 

a um viaduto de duas alças, 
melhorando o tráfego no local 
que recebe o fluxo de veícu-
los que chegam à cidade por 
Guaíra, vindos do Paraguai 
ou do Mato Grosso do Sul, 
ou de Maringá e Cianorte. No 

acesso a Mariluz, também será 
implantada a outra interseção 
em desnível. Ao longo de todo 
o trecho, também estão incluí-
dos no projeto a construção de 
vias marginais, acostamentos 
e calçadas.

em Umuarama. O Boletim Covid 
divulgado ontem (quinta-feira, 
4) trouxe ainda a informação de 
que 21 novos casos foram confir-
mados, sendo de oito mulheres, 
11 homens e duas crianças.

O número de casos ativos 
subiu de 97 para 110 e o de 
suspeitos de 197 para 331. 
Com dados acumulados desde 
o início da pandemia de coro-
navírus, em março de 2020, o 

total de casos positivos é de 
19.224, sendo que 18.809 pes-
soas se recuperaram.

No Hospital Uopeccan, que 
disponibiliza alas exclusivas para 
o tratamento da covid-19 pelo 

SUS (Sistema Único de Saúde), 
há duas pessoas de Umuarama 
internadas em UTIs e mais oito 
em enfermarias. A cidade conti-
nua com “bandeira verde”, com 
baixo risco de contaminação.

Em março deste ano, foi 
iniciada a duplicação de mais 
6,3 quilômetros da rodovia, de 
Doutor Camargo até o local da 
futura variante do Rio Ivaí. A 
obra inclui vias marginais e um 
viaduto no município, com R$ 
38,3 milhões de investimento.

As três obras, incluindo 
o trevo, contam com recur-
sos do Programa Estratégico 
de Infraestrutura e Logística 
de Transportes do Paraná, 

u m a  p a r c e r i a  c o m  o 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID).

“É um pacote de obras para 
a PR-323, essa rodovia tão 
importante que liga Maringá a 
Umuarama. Há obras, sejam 
de duplicações ou de terceiras 
faixas, em vários trechos, o que 
vai aumentar e muito a capa-
cidade de carga desta estrada. 
Será um diferencial no desen-
volvimento de toda essa região”, 

ressaltou Ratinho Junior. “Esse 
é o Paraná que trabalha, esse é 
o Paraná inovador”.

Foram iniciadas, ainda, a 
execução as terceiras faixas 
em pontos críticos da PR-323 
entre Doutor Camargo e Iporã, 
um investimento de R$ 59,3 
milhões para atender 22,18 
quilômetros identificados 
como os que apresentam mais 
potencial para acidentes.

Participaram do evento 

o secretário estadual do 
Desenvolvimento Sustentável 
e do Turismo, Márcio Nunes; o 
deputado estadual Fernando 
Martins; o presidente da 
Câmara de Vereadores, 
Fernando Galmassi; o prefeito 
de Icaraíma e presidente da 
Associação dos Municípios de 
Entre Rios (Amerios), Marcos 
Alex de Oliveira; além de lide-
ranças políticas e empresa-
riais da região.

Atualmente, estão sendo 
executados os serviços de ter-
raplanagem, drenagem, obras 
de artes especiais, interferên-
cias e pavimentação. A moder-
nização foi iniciada em abril 
deste ano, e a previsão é que 

a obra esteja pronta em 2022. 
“É uma obra muito esperada 
pela população de Umuarama, 
que reforça a parceria que o 
Governo do Estado tem com os 
municípios”, disse o prefeito de 
Umuarama, Hermes Pimentel.

O trevo dará lugar a um viaduto de duas alças, melhorando o tráfego no local que recebe veículos que chegam por Guaíra, vindos do Paraguai ou do Mato Grosso do Sul
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Colégios cívico-militares receberam
1.837 kits de uniformes em Umuarama

O governador Ratinho Jr 
entregou ontem (quinta-feira, 
4) mais 1.837 kits de unifor-
mes para três colégios esta-
duais cívico-militares (CECM) 
de Umuarama. Os kits são 
compostos por duas camise-
tas brancas, agasalho de edu-
cação física e blusão de mole-
tom, e são destinados aos 
quase 2 mil estudantes matri-
culados nas escolas. A entrega 
em Umuarama faz parte de um 
pacote de 125 mil kits destina-
dos aos alunos dos 197 colé-
gios cívico-militares do Estado.

A solenidade de distribuição 
em Umuarama foi realizada no 
CECM Monteiro Lobato, uma 
das três instituições de ensino 
favorecidas – foram 648 kits 
para a unidade. As outras duas 
escolas contempladas são os 
colégios Dra. Zilda Arns, com 
533 kits, e o Padre Manuel da 
Nóbrega, com 656 kits.

“O Governo do Estado busca 
cada vez mais uma educação 
de qualidade, focada no apren-
dizado do aluno. Queremos 
uma escola moderna, que alie 
o ensino à tecnologia, por isso 
implementamos aulas de robó-
tica, programação e educação 
financeira”, afirmou o governa-
dor. “E, claro, o projeto das esco-
las cívico-militares faz parte deste 
planejamento. Serão quase 200 
em todo o Estado, em mais um 
passo que damos para fazer com 
que o Paraná tenha a melhor edu-
cação pública do País”.

O valor total investido 

Adesão
Atualmente, são 197 colégios da rede estadual integrando o novo mo-
delo. A adesão ao formato foi resultado de consulta pública com pro-

fessores, funcionários, alunos maiores de 18 anos e pais e responsáveis 
legais dos estudantes das escolas. Cada escola tem de dois a quatro 

monitores militares, quantidade que varia pelo número de alunos.“A-
ções como essa do Governo do Estado estão mudando a realidade de 

Umuarama”, destacou o prefeito Hermes Pimentel.

Pimentel solicita terreno ao Governador
para centralizar secretarias municipais

Durante a visita à Umuarama, 
o governador do Paraná, 
Ratinho Jr, foi recepcionado 
pelo prefeito interino Hermes 
Pimentel. O primeiro compro-
misso do dia foi a entrega de 
1.837 kits de uniformes aos 
alunos de três colégios cívico-
-militares da cidade: Monteiro 
Lobato, Doutora Zilda Arns e 
Padre Manuel da Nóbrega.

Ratinho destacou que o 
Paraná é o estado com maior 
número de instituições edu-
cacionais que optaram pelo 
sistema cívico-militar – são 
quase 200. “Os colégios cívi-
co-militares são uma parceria 
entre as secretarias estaduais 
da Educação e da Segurança 

Pública e compartilham a ges-
tão entre um diretor civil e um 
militar. Enquanto o civil é res-
ponsável por questões peda-
gógicas, o militar administra 
infraestrutura, patrimônio, 
finanças, segurança e ativida-
des cívico-militares”, detalhou.

Hermes Pimentel afir-
mou que ações como essa, 
do Governo do Estado, estão 
mudando a realidade de 
Umuarama. “Estamos há 
apenas 40 dias à frente da 
administração municipal, 
mas nosso trabalho tem sido 
totalmente focado em ações 
para o bem da população. 
As parcerias com o governa-
dor Ratinho Junior só têm 

feito por engrandecer nossa 
cidade e melhorar a vida dos 
cidadãos. Temos certeza que 
Umuarama está no caminho 
certo e que nossa luta é sem-
pre para transformar trabalho 
em oportunidades”, garantiu.

ENTREGA
Pimentel aproveitou a 

oportunidade para entregar 
ao governador um ofício soli-
citando a cessão de um terreno 
– de propriedade do Estado – 
no Centro Cívico, próximo à 
Prefeitura, onde ele pretende 
construir um prédio para abri-
gar secretarias municipais, 
que hoje pagam aluguel. “Esse 
dinheiro que o município gasta 

com aluguel, poderá ser rever-
tido em educação e em saúde, 
por exemplo. Por isso estamos 

rogando ao governador que 
analise com carinho nossa soli-
citação”, pontuou.

O ofício foi entregue, durante a solenidade, ao govenador, pedindo a cessão de um terreno 
no Centro Cívico, que pode abrigar secretarias municipais

ARI DIAS/AEN

pela Secretaria estadual da 
Educação e do Esporte nos 125 
mil kits é de R$ 45,64 milhões – 
34,63% menos em comparação 
ao valor máximo inicial pre-
visto no pregão eletrônico, de 
R$ 69,82 milhões. “São ações 
que já estão surtindo efeito, 
com escolas mais organizadas 
e alunos e professores mais 
satisfeitos nas salas de aula”, 
afirmou Ratinho Jr.

PARCERIA
Os colégios cívico-milita-

res são uma parceria entre 
as secretarias estaduais da 

Educação e da Segurança 
Pública e compartilham a ges-
tão entre um diretor civil e um 
militar. Enquanto o civil é res-
ponsável por questões peda-
gógicas, o militar administra 
infraestrutura, patrimônio, 
finanças, segurança e ativida-
des cívico-militares.

O novo formato disponi-
biliza aos estudantes aulas 
adicionais de Português, 
Matemática e Civismo, disci-
plina que dá ênfase ao estudo 
de leis e cidadania. Aulas de 
Educação Financeira tam-
bém são ministradas aos 

ARI DIAS/AEN

DEPOIS da entrega e dos discursos, o governador desceu do palanque para fotos com os alunos

estudantes do Ensino Médio.
“Esse é um projeto idea-

lizado e desenvolvido pelo 
governador Ratinho Junior 
que, não tenho a menor 
dúvida, já está fazendo a dife-
rença na educação do Paraná”, 
ressaltou a chefe do núcleo 

regional de educação de 
Umuarama, Gilmara Zanata.

“Com essa mudança para 
cívico-militar, nossa escola 
caminha para ser de excelência 
no Paraná”, acrescentou o dire-
tor-geral do colégio Monteiro 
Lobato, Wilson Batista da Silva.
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COBALT 1.8 LTZ 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 64.900,00
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
HB20 1.6 PREMIUM 15/15 PRETO COMPLETO, AUT R$ 56.900,00
JETTA TRENDLINE 15/16 CINZA COMPLETO, AUT R$ 72.900,00
MONTANA 1.4 SPORT 19/20 BRANCO COMPLETO, KM 10.800 R$ 77.900,00
NEW BEETLE 08/09 VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO R$ 44.900,00
ONIX 1.0 JOY BLACK 20/21 PRATA COMPLETO, KM 6.400 R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 72.900,00
ONIX 1.4 LTZ 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 67.900,00
ONIX 1.4 LTZ 18/19 BRANCO COMPLETO, COURO R$ 72.900,00
ONIX PLUS PREMIER TURBO 20/21 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 96.900,00
PRISMA 1.4 LT  19/19 PRATA COMPLETO, AUT R$ 72.900,00
PRISMA 1.4 LTZ 19/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 74.900,00
S10 2.5 LT 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 146.900,00
S10 HIGH COUNTRY 20/21 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 259.900,00
SPIN 1.8 LT 16/16 BRANCO COMPLETO R$ 54.900,00
TRACKER PREMIER TURBO 18/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 99.900,00
TUCSON GLS 12/13 BRANCO COMPLETO. AUT, COURO R$ 59.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

 EXTRAVIO DE ALVARÁ
MARCO ANTONIO TRISTÃO 
DA ROCHA - ME, inscrita sob 
nº CNPJ 06.230.730/0001-65, 
estabelecido na Avenida Brasil, 
4208, zona I, CEP 87.501-000, 
cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de seu 
alvará, nº25.186. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.

Afsu bate o Campo Mourão e fica
a um passo da final do Paranaense

A vitória sobre a forte 
equipe de Campo Mourão de 
futsal, deixou o Umuarama a 
um passo da grande final da 
Série Ouro do Campeonato 
Paranaense de 2021.

O jogo foi em casa, no 
ginásio de Esportes Amário 
Vieira da Costa, o Vieirão, na 
noite da quarta-feira, (3). O 
placar foi de 2 a 0 para o time 
da Capital da Amizade.

A partida começou bas-
tante corrida com a Afsu indo 
pra cima do adversário e 
marcando forte em todas as 

jogadas. Depois de uma linda 
jogada iniciada pelo ala Dudu, 
o time de Umuarama marcou o 
primeiro gol. As duas equipes 
passaram a aplicar muita velo-
cidade nos ataques, deixando 
o jogo bastante intenso.

Após o intervalo a equipe do 
Campo Mourão veio com tudo 
em busca do empate, mas a 
defesa do Umuarama não deu 
brechas e segurou a pontas.

Faltando 22 segundos para o 
fim da partida o Campo Mourão 
cometeu sua sexta falta, dando 
ao Umuarama o direito de ter 

um tiro livre de 10 metros. Dudu 
cobrou em cima do goleiro mas 
no rebote ele mesmo colocou na 
gaveta marcando o segundo gol 
e sagrando a vitória da Afsu.

Com a vitória o time de fut-
sal profissional de Umuarama 
ganhou também a vantagem 
do empate no tempo normal 
no jogo de volta que será na pró-
xima quarta-feira (10) no Ginásio 
Belin Carolo em Campo Mourão.

A outra vaga para a final está 
sendo disputada entre Cascavel 
e Dois Vizinhos e o primeiro jogo 
terminou empatado por 2 a 2.

JOGADOR do Umuarama comemorando com a torcida o gol que deixou o time da Capital 
da Amizade mais perto da final

DIEGO IANESKO/AFSU

Brasil e Uruguai se unem 
contra os valentões

Os flamenguistas e palmei-
renses interessados em con-
fronto fora de campo, quando 
da final da Libertadores, em 27 
de novembro, em Montevidéu, 
estão desolados com o informe 
da Conmebol. Polícias de 
Brasil e Uruguai estão traba-
lhando em conjunto para pre-
venir a violência na capital que 
sediará o evento e nas rodovias 
que podem ser utilizadas pelos 
torcedores, nos dois países.

Em 25 de outubro, entre as 
medidas tomadas para conter 
os brigões, está o acesso ao país 

vizinho. Quem viajar de ônibus ou 
carro só pode chegar ao Uruguai 
por dois pontos fronteiriços dis-
tintos, facilitando a fiscalização.
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Palavras cruzadas

Você vai precisar de foco, fé e café para dar conta 
de todo o trabalho que deve cair no seu colo nesta 
sexta! Será mais fácil atingir as metas que precisa 
alcançar e evitar problemas se não ficar sonhando 
acordada/o, especialmente na parte da manhã. 
Priorize as tarefas de rotina.

Bom-senso e tarefas de rotina ganham destaque 
nesta sexta. Mudanças em casa, ou em assuntos 
ligados à família, ganham destaque e podem até 
surpreender. Mercúrio também promete animar a 
relação com a família: aproveite para entrar em 
contato com todo mundo e matar a saudade.

Você estará mais comunicativo/a do que o normal 
nesta sexta, e pode tirar proveito disso para fazer 
contatos profissionais, ganhar protagonismo numa 
reunião ou até dar uma sondada por aí atrás de 
um novo emprego. Só não se esqueça de manter 
o foco nas tarefas e de ter cuidado para não dizer 
mais do que deve, tá?

Vênus está de mudança para o seu signo logo 
cedo, sinal de que as coisas devem correr com 
mais facilidade nessa sexta. As amizades seguem 
protegidas e você pode contar com o pessoal para 
o que precisar. No serviço, vai ser mais fácil manter 
a paz com todo mundo hoje.

Sextou e sua ambição estará batendo no teto hoje! 
Você não vai poupar esforços para atingir metas 
mais altas, impressionar clientes, colegas e até a 
chefia. Fé no Pai que agora vai! Pela manhã, porém, 
é melhor policiar suas atitudes e conversas para não 
entrar em atrito com a chefia. 

Pode comemorar, Peixes! Seus interesses 
ganham uma blindagem dos astros ao longo do 
dia e você vai alimentar grandes sonhos. Vênus 
indica que deve se divertir com os amigos, se 
precisar de ajuda ou apoio, o pessoal estará ao 
seu lado para o que der e vier! 

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 20/3Solução anterior

Os nascidos a 05 de Novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Áries. Sua 
sensibilidade e emotividade os fazem sentir a vida de uma forma muito intensa. Pode influenciar 
na vocação para a poesia, a literatura e tudo o que esteja ligado às Artes. Seu número principal 
é o 13, formado de 1, do Sol e de 3, de Júpiter.  Juntos formam o 4, de Urano, símbolo de 
trabalho, de modernidade e de evolução cósmica.

Horóscopo nascido em 5 de novembro

Você vai contar com boas energias para resolver 
alguns assuntos pessoais hoje. Logo cedo, pode 
até contar com a sorte, se jogue em todos os sor-
teios e promoções das redes sociais! Vênus está de 
mudança para Capricórnio e ressalta sua habilidade 
para conhecer gente nova e se comunicar mais.

Sextou, e hoje vai sobrar criatividade e boas ideias 
para dar conta de qualquer perrengue no trabalho. 
Mas saiba que foco e dedicação são o segredo para 
o sucesso, tá? E à noite, a saúde talvez exija um 
pouco mais de disciplina da sua parte, mas conta 
com excelentes energias.

Logo cedo, Vênus se muda para Capricórnio e 
promete animar as coisas no romance. Quem está 
sonhando com um amor novinho em folha pode ter 
uma boa surpresa, especialmente em uma viagem 
ou em contato com alguém de outra cidade.

Sextou, meu bem, mas a manhã pode trazer alguns 
desafios e é bom não baixar a guarda! A relação 
com os amigos pode sofrer um abalo e há risco 
até de rompimento; ainda bem que logo as coisas 
melhoram e novidades e mudanças prometem tra-
zer um ar mais alegre ao seu coração.

Sextou, e há ótimas chances de ganhar dinheiro 
hoje, por isso, aposte no trio fé, foco e café logo 
cedo. Pena que o dinheiro não cai do céu e vai 
depender do seu esforço, mas esconder o cartão 
de crédito e cortar alguns gastos com besteiras, por 
exemplo, ajuda mais do que você imagina!

Nessa sexta, peça uma ajuda para alguém da 
família se achar que não vai dar conta de tudo 
sozinho. A Lua também deve destacar seu lado 
mais intuitivo e desconfiado, o que nem sempre 
é algo ruim. Já Vênus promete dar uma reforçada 
nas finanças, preste atenção nas boas oportuni-
dades caídas do céu.

Loterias
Megasena

01 02 03 04 08 11 12 13
14 15 20 21 22 24 25

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 5/11/2021 concurso: 2425Megasena

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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Super Sete concurso: 165C O L U N A S
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concurso: 2232Lotomania

42.431
86.576
01.058
68.349
18.788

04 06 14 18 30 46 47
MOTO CLUBE /MA

01 51 52 62 80

MAIO

12 16 17 20 21 22 29

concurso: 5696

10 31 38 46 49 54

Nublado com pancadas 
de chuva

CRESCENTE
11/11 - 09h48

CHEIA
19/11 - 05h59

MINGUANTE
27/11 - 09h29

NOVA
04/11- 18h15

Paranaguá
max 23
min 20

max 34
min 23

Cascavel
max 28
min 20

Foz do Iguaçu
max 31
min 23

max 32
min 20

Curitiba
max 23
min 17

FASES 
DA LUA

Sábado 6/11/2021

Nublado com pancadas 
de chuva

Domingo 7/11/2021

Nublado com pancadas 
de chuva

Lotofácil concurso: 2363

01 12 16 20 21 30 31 33 35 46 
47 48 58 60 61 68 77 78 80 96

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 33

EPDEA
REFLORESTAR

IEARARI
TRAPOAME
OBBANAL

ESCAPART
SEERDOER

SUPERIORA
PACOLIP

DESCEUDAT
CTCRESPO
ISOPORR
AOIAFIM

HIPOPOTAMO
SEPARAAS

Marca
dos filmes
de ficção
científica 

Consumir
(o jornal) 

A música
do hip-

hop

Óleo de
(?), tipo

de lustra-
móveis

Órgão que
emite a

CNH
(sigla)

Pano
velho;
farrapo

Salvar-se
de perigo

Última ca-
sa do jogo
da amare-

linha

Vogais de
"copo"

Roubo de
pessoas

Ajuste;
acordo

Forma
da pista
sinuosa

Base de 
monta-
nhas

Fernando
Alonso,
piloto

espanhol

Pedra de
amolar

(pl.)

Grande
mamífero
africano

Sílaba de
"opção"

Afasta 
um do
outro

A mais
alta carta
no pôquer

Replantar
árvores
Hiato de
"dieta"

Queira mui-
to bem a
Astúcia;

artimanha
Simples;
vulgar
Reza;
oração

Causar 
sofrimento

De voz
áspera

Tipo de
cabelo

Papagaio
(bras.)

Fita de
áudio

Lista de
correções

Que tem
vínculo
Ou, em
inglês

Cede em
aluguel
Deborah 

Secco, atriz 

Para o;
em dire-

ção a

Tipo de
isolante
térmico

Foi para
baixo

"A Peque-
na Sereia"
(Cinema)

Olhar,
em inglês

Sucede
ao "O"

A madre
que dirige
um con-

vento

Parte
flexível do

chapéu

Escassa
A do

chocolate
é o cacau

2/or. 3/dat — see. 5/ariel. 6/detran. 10/hipopótamo. 11/reflorestar.
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F T P
B O M D E B O C A

A R R I A R E T C
I M L R A T L

U N A I N A A L A
C A V I D E M

C A S C A G R OS S A
D O R S O E D
E E O A S N O

H I V R A N C HO
R E G A R R V

T A R A E M A N A
N R E N O V A R

F I L M A D O R A
D U Z I A A S A S

Indivíduo
que come
de tudo
(pop.)

Principal
atividade
infantil

Utensílio
para
assar
bolos

Cair sob
peso 

Et cetera
(abrev.)

Instituto
Médico-

Legal
(sigla)

Cada
setor do
hospital

Pessoa
rude

(fam.)

(?)-book,
livro

eletrônico
(Inform.)

Senhor, no
falar dos
escravos

(BR)

Produto
para aca-
bamento

de móveis

Refeitório
de solda-
dos (Mil.)

Apoio
usado 

em salto
(pl.)

Área de
atuação
dos esti-

listas

(?) Leão,
cantora 
da MPB

Pato (?),
grupo

mineiro
(MPB)

As das 
borbole-
tas são

coloridas

Como ficou
conhecido Castro

Alves (Lit.)
Aplaudido

Antecede
o "M"

Sílaba de
"lesma"

O Planeta
Azul

Dez ao
cubo

Rato, 
em inglês
Sufixo de
"londrina"

Da mesma
maneira
Grande

Otelo, ator

O popular
jegue 

Palco do
circo

Exala
(perfume)
Desabi-

tada 
Desvio
moral

Acessório
da equipe
de repor-

tagem
Doze

unidades 

A que
ocupa à

força

Estado do
Norte

Sem com-
panhia

Costas
(Anat.)

Vírus da
Aids

Molhar
(planta)

Uma, em
espanhol
100, em
romanos

Segunda
opção da
múltipla
escolha

Modificar
para

melhor 

3/hiv — rat — una. 6/rancho — verniz. 11/casca-grossa.

O que significa sonhar com cemitério?
Sonhar com cemitério pode indicar uma 

dimensão pessoal em que certas coisas per-
dem o propósito e força vital. Isso acontece 
porque, simbolicamente, o cemitério é o 
local onde vai tudo aquilo que tem um fim 
– seja da vida humana, animal ou objetos.

Confira a seguir mais detalhes para 
entender melhor sobre o que sonhou:

Sonhar que está em um cemitério pode 
indicar tanto um limite claro para a existên-
cia de certos aspectos da psique do sonha-
dor quanto um local em que se observa tran-
quilamente a transformação e os ciclos da 
vida. Os sentimentos gerados pelo sonho 
podem nortear essa compreensão.

Sonhar que se está a caminho do 

cemitério pode referir-se a situações que 
estão chegando ao fim, para as quais o 
sonhador já não dispõe mais de energia e 
que precisarão morrer e se transformar ou 
simplesmente serão terminadas, já que o 
cemitério é um símbolo da morada final na 
perspectiva da vida no corpo.

Acompanhar um funeral em um cemi-
tério, num sonho, pode indicar que há um 
processo interno de luto e reverência a um 
aspecto que já não está mais presente de 
forma ativa na personalidade.

Num sonho em que as covas aparecem 
abertas em um cemitério, seria interessante 
pensar que a psique pode estar à espera de 
uma revisão e alteração da personalidade 

em que certas coisas precisam partir.
Também com a terra aberta, se perso-

nagens saem das covas, no sonho, aspec-
tos psíquicos antigos e abandonados, como 
hábitos, crenças e ideias, podem estar retor-
nando à psique. Se isso é positivo, somente 
o sonhador poderá avaliar.

Os sonhos com cemitério chamam nossa 
atenção para alguma dimensão nossa em 
que certas coisas deixaram de ter propó-
sito, perderam sentido, perderam força vital, 
perderam energia psíquica. E é fundamen-
tal observar toda a cena que se passa nesse 
local, e não somente o local em si.

Ao mesmo tempo, o cemitério é um local 
de muita vida, já que todo o processo se dá 

embaixo da terra. Embora a matéria esteja 
sem vida, ela nutre a vida ao redor dela. O 
cemitério é onde todo esse processo ocorre.

Para muitos, o cemitério é um local 
de paz, de serenidade, de silêncio. Para 
outros, evoca o medo, o desconhecido, o 
contato com o mundo dos mortos. A ver-
dade é que ambas as visões fazem parte 
desse simbolismo. Os cemitérios abrigam 
a morte, a vida, a arte, a memória familiar, 
a história e cultura de um povo. É bastante 
diferente sonhar com um cemitério como 
a morada dos mortos e como um local his-
tórico e artístico, e essas questões devem 
ser observadas pelo sonhador.

Fonte: Personare
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 A fé que tens, tem-na para ti mes-
mo perante Deus. Bem-aventurado é 

aquele que não se condena naquilo que 
aprova. (Romanos 14:22)

VÁ DE SHORTS
Foi o tempo que ‘bermuda shorts’ só se 
usava em encontros casuais ou despor-
tivos. Neste país tropical não há quem 
não dê lugar de destaque pra ele no 
guarda-roupa, já que é possível criar 
várias combinações estilosas de looks 
para ir a passeios, a baladas e até ao 
trabalho. Desde que não seja muito 

informal, os estilistas dizem que pode, 
mas é preciso deixar de lado os jeans e 
optar por modelos em alfaiataria, não 

muito curtos e nem justos.

 
FALANDO NELES...

Como escrever, em português, shorts? 
Seria xortes ou chortes? Dei um google 

e não encontrei resposta. A palavra, 
pelo que tudo indica, não tem versão 
aportuguesada. No inglês é bermuda 
shorts [bermuda curta], para nós só 

shorts, mesmo. Agora se for bem curti-
nho, podemos dizer que é um xortinho 

ou chortinho. Não dá pra escrever 
shortinho, né?!.

CORRA!
Os empresários que ainda não aderiram a Campanha de Natla ACIU não devem perder tempo. É possível solicitar uma 
visita do departamento comercial pelos telefones (44) 3621-6700/98422-1805 (WhatsApp)/99985-3765.

A campanha Natal de Esperança é a maior do Paraná e os 
primeiros vales-compra já saíram. Uma das contempladas, 

Thais Reginaldo da Silva, residente em Umuarama, retirou o 
prêmio de R$ 250 na Aciu, na quinta-feira (4). “Os ganhadores 
podem utilizar os vales-compra em qualquer estabelecimento 

que participa da campanha. Logo, teremos uma injeção de 
R$ 100 mil na nossa 

economia, fortalecendo 
ainda o comércio na 

época mais emblemá-
tica do ano”, explica 
o presidente Orlando 

Luiz Santos. “Estamos 
apenas aquecendo. A 

campanha reserva ainda 
três automóveis zero, 

cinco motos e centenas 
de vales-compra, de  R$ 
250, R$ 350 e R$ 500”, 

complementa.

ZOOM
Em dia de lançamento da coleção 
D&G,  a designer fashion Renata 
Sahão Scanavacca, ganha o zoom na 
Coluna Zélia casoni nos domínios da 
House Designer ( loja chiquérrima 
do parceiro Fernando Monteiro). 
Bons eventos que retornam e mere-
cem destaque.

EM ALTA
Os vestidos ganham as ruas e as 
festas casuais porque são corin-
gas, perfeitos para o dia a dia: 

confortáveis e práticos [fáceis de 
fazer combinações com os acessó-
rios e calçados] são protagonistas 
nestes dias de muito calor. Os fei-
to em tecido de cores lisas vibran-

tes estão em alta, mas também 
os floridos ganham atenção, até 
porque estampa floral é clássica, 

não sai de moda e também porque 
atendem a vários estilos [român-
tico, pop, vintage, moderno, entre 
outros] e ainda sugerem valoriza-

ção da natureza.
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CHAMADO DA SORTE
ASSESSORIA ACIU
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