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Aulas da rede pública Municipal
passaram a ser 100% presenciais

ESCALONAMENTO MANTEVE O DISTANCIAMENTO ENTRE ALUNOS

A grande maioria dos 7.880 alunos de educação infantil, séries iniciais do Ensino Fundamental e da EJA da rede 
municipal já retornou às aulas presenciais em Umuarama. A Secretaria de Educação encerrou o escalonamento 
aplicado devido às prevenções ao contágio da Covid-19. Ontem, as aulas foram normais e na próxima terça-feira, 16, 
também retornarão para as escolas 1.413 crianças do ensino pré-escolar. l 6

O DER abriu ontem os envelopes com documentos de habilitação de dois lotes da licitação para contratar serviços de conservação 
das rodovias do Anel de Integração após o término dos pedágios, ao final deste mês. l 5

Rodovias

DER

Variação de 6,7%
A gasolina comum mais barata é encontrada nos postos 

da cidade a R$ 6,41 o litro e a mais cara a R$ 6,84, 
uma diferença de 6,7%, conforme pesquisa de preços 
de combustíveis apresentada ontem pelo Procon de 

Umuarama. O litro de etanol mais barato custa R$ 5,30 
e o mais caro R$ 5,80, uma diferença de 9,4%. Já o 

diesel mais barato é encontrado a R$ 4,79 e o mais caro 
a R$ 5,35, uma diferença de 11,7%. l 7
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Francisco
Alves elegeu
a mais nova

prefeita do PR 
l 3

Comissão
aprova projeto

que torna
grafite ‘cultura’

l 4

Dengue

Trabalhos
seguem aos

sábados para
eliminar focos 

l 9

PR já vacinou
80,2% dos

adultos contra
o coronavirus

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 % 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 1,60 16,96 20,95

Índice SET OUT NOV
IGP-M (FGV) 1,3112 1,2486 1,2173
IGP-DI (FGV) 1,2821 1,2343 1,2095
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

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 +1,04% 26,12 
Vale ON +5,44% 67,60 
ItauUnibanco PN -0,52% 22,76 
Bradesco PN -2,30% 19,53 
Cielo ON +4,37% 2,39 
Inter Banco S/A -7,30% 42,80

IBOVESPA: -0,04% 104.781 pontos

Iene 113,20
Libra est. 0,74
Euro 0,86
Peso arg. 100,07

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,3% 5,5400 5,5410 -1,9%

PTAX  (BC) +0,3% 5,5621 5,5627 -1,4%

PARALELO 0,0% 5,4200 5,8200 -1,5%

TURISMO 0,0% 5,4200 5,8000 -1,5%

EURO +0,6% 6,4448 6,4477 -1,1%

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 08/11

Iene R$ 0,0492
Libra est. R$ 7,54
Peso arg. R$ 0,056
R$1: 1234,57 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 08/11 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 1.178,00 -14,25 -5,2%
FARELO dez/21 331,80 -0,90 4,5%
MILHO dez/21 551,50 -1,50 4,0%
TRIGO dez/21 768,00 1,50 4,6%

SOJA 151,80 -2,9% -4,8% 151,00
MILHO 77,68 -2,3% -8,0% 77,00
TRIGO 88,25 -0,2% -0,3% 90,00
BOI GORDO 277,48 0,1% -4,6% 275,00
SUINO 6,10 -1,3% -5,7% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 08/11 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 08/11 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 08/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 160,00 -6,4% -4,2%
SOJA Paranaguá 166,00 -3,5% -3,8%
MILHO Cascavel 86,00 -1,1% -9,5%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Bolsonaro acredita que Moro
sempre teve propósito político

O presidente Jair Bolsonaro 
voltou a criticar o ex-juiz fede-
ral e ex-ministro da Justiça 
e Segurança Pública Sergio 
Moro, um dos seus possíveis 
adversários na disputa de 
2022, tanto que ontem (8), afir-
mou que o ex-ministro, que se 
filiará ao Podemos amanhã 
(quarta-feira, 10), sempre teve 
um propósito político, mas 
atuava de forma camuflada. 
“Você começa a entender um 
pouco mais as coisas, começa 
a entender o que eu passei 
com o ministro Sergio Moro. 
Ele sempre teve um propósito 
político, nada contra, mas fazia 
aquilo de forma camuflada”, 
disse o presidente.

Segundo Bolsonaro, o fato 
de Moro ter deixado a magis-
tratura mostra que ele tinha 
um “projeto” de atuar na polí-
tica. “Moro lamentavelmente 
tinha um interesse político. 
Como pode uma pessoa abrir 
mão de 23 anos de magistra-
tura para ser ministro, sabendo 
que podia ser demitido no dia 
seguinte e jogar tudo aquilo 
fora? Ele aos poucos foi se reve-
lando que tinha um projeto”.

Moro abandonou a magis-
tratura no final de 2018 
para assumir o Ministério da 
Justiça e Segurança Pública no 
governo Bolsonaro, que teve 

Preparado
Bolsonaro ainda relatou que está pronto para o debate com o 

ex-ministro, caso ele participe da corrida presidencial. “Ele tinha um 
prestígio muito grande, fez um trabalho bom na Lava Jato, ajudou a 
redirecionar o futuro do Brasil. Mas o propósito político começa a 

se revelar agora, ser candidato é um direito dele. Estamos aí para o 
debate, se viermos a ser candidatos a gente vai trocar ideias, ir para 

o debate, sem problema nenhum”, completou.

início em 2019. Ele deixou o 
cargo em abril do ano passado 
ao alegar que o presidente ten-
tou interferir no comando da 
Polícia Federal.

Em depoimento à Polícia 
Federal (PF) na semana pas-
sada, Bolsonaro afirmou que 
pediu a Moro a troca do então 
diretor-geral da PF, Maurício 
Valeixo, em razão da falta de 

interlocução que havia entre 
o presidente da República e 
o diretor da Polícia Federal. 
“Ele tinha sim intenção de ir 
para o Supremo, no primeiro 
momento eu achei justa a 
intenção dele e depois passei 
a conhecê-lo um pouquinho 
melhor. Daí o que eu queria na 
PF? Não era interferir nada, era 
interlocução”.

BOLSONARO acredita que moro deixou a magistratura, pois tinha pretensões políticas 
futuras e agiu de forma camuflada

DIVULGAÇÃO
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PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 6/11/2021 concurso: 2425Megasena

Dupla sena
1º sorteio
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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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MÊS DA SORTE:
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concurso: 526

08 14 25 45 47 50

concurso: 2293

concurso: 1708

02 07 30 31 32 50

concurso: 5611

Quina

Federal

Dia de Sorte

MÊS DA SORTE:

NO
SS

OS
 R

ES
UL

TA
DO

S 
SÃ

O 
IN

FO
RM

AT
IV

OS
 E

 N
ÃO

 S
UB

ST
ITU

EM
 O

S 
RE

SU
LT

AD
OS

 O
FIC

IA
IS

Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥
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Super Sete concurso: 166C O L U N A S
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concurso: 2233Lotomania

42.431
86.576
01.058
68.349
18.788

34 46 54 67 68 70 77
CORINTHIANS/SP

16 39 43 45 77

DEZEMBRO

05 08 13 26 27 30 31

concurso: 5698

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 25
min 19

max 32
min 23

Cascavel
max 28
min 20

Foz do Iguaçu
max 27
min 22

max 31
min 20

Curitiba
max 24
min 15

FASES 
DA LUA

Domingo 7/11/2021

Nublado com pancadas 
de chuva

Segunda 8/11/2021

Nublado com pancadas 
de chuva

Lotofácil concurso: 2364

01 05 06 09 15 17 25 37 41 50 
60 68 70 74 75 79 87 93 96 97

 Cascavel  - Na última 
semana de outubro, uma 
manifestação silenciosa de 
alunos do conhecido CEEP 
(Centro Estadual de Educa-
ção Profissional) de Cascavel, 
contra casos de assédio sexual 
chamou a atenção da socie-
dade para o problema. A mobi-
lização dos alunos aconteceu 
após relatos (dos próprios alu-
nos) de três casos de assédio 
sexual dentro da instituição. 

Durante a manifestação, 
eles sentaram no pátio da insti-
tuição vestidos de preto, segu-
rando cartazes com frases con-
tra a violência sexual e outros 
com a marcação de um “X”, 
que é um dos símbolos para 
que mulheres em situação 
de risco possam pedir ajuda. 
Num dos casos que provocou 
a manifestação, a mãe de uma 
adolescente, vítima do assé-
dio, chegou a fazer um Boletim 
de Ocorrência.

O ato de assédio sexual pas-
sou a ser considerado crime há 
mais de 20 anos, após a apro-
vação do artigo 216-A incluso 
no CPB (Código Penal Brasi-
leiro). Entretanto, apesar de 
diversas campanhas realiza-
das pelas entidades federais, 
estaduais e municipais, o pro-
blema, que é grave, infeliz-
mente faz parte do cotidiano 
brasileiro.

A reportagem do O Paraná 
conversou com a conselheira 
Sandra Silvério, presidente 
do Conselho Tutelar Leste de 
Cascavel. Ela contou que em 
razão da pandemia de Covid-
19 houve aumento no número 
de denúncias recebidas sobre 
crimes de assédio sexual e vio-
lência contra a mulher, mos-
trando que o problema não 
está apenas “fora de casa”.

Durante a pandemia, as 
escolas ficaram fechadas por 

meses e os alunos tiveram que 
se adaptar ao ensino remoto, 
participando das aulas em 
plataformas online. Assim, as 
crianças passaram a ficar pra-
ticamente “trancadas” dentro 
de casa, local onde segundo 
a conselheira, tem ocorrido 
grande parte dos crimes 
sexuais. 

“O ato libidinoso tem acon-
tecido mais no ambiente fami-
liar e não é exclusividade das 
famílias em situação de vul-
nerabilidade social. Também 
ocorre nas famílias de classe 
média e alta”, disse.

DENUNCIE!
A presidente do Conse-

lho Tutelar Leste reforçou a 
importância das denúncias em 
todas as circunstâncias e, em 
especial no ambiente escolar, 
a atenção dos servidores que 
convivem diariamente com os 
alunos, deve ser redobrada. 
“Os professores são nossos 
olhos dentro das escolas. 
São eles que observam se há 
mudança no comportamento 
dos alunos”, completou.

A partir da denúncia, então 
as autoridades podem tomar 
das medidas necessárias. 
Ao tomar conhecimento dos 
casos, o Conselho Tutelar veri-
fica a situação e faz o encami-
nhamento à rede de proteção. 
O caso também é repassado ao 
Nucria (Núcleo de Proteção à 
Criança e ao Adolescente Víti-
mas de Crime). O Ministério 
Público é o órgão responsável 
por fazer a denúncia ao Poder 
Judiciário.

A doutora Regiane Kunz 
Bereza, especialista em psi-
quiatria infantil e adulta con-
firmou que crimes de abuso 
e assédio sexual acontecem 
em praticamente todas as 
esferas sociais. Ela disse que 

Toda violência tem que ser denunciada

os abusadores “geralmente 
ameaçam a criança e criam 
nela uma sensação de culpa”. 
Regiane também chama a 
atenção dos pais para orien-
tarem e observarem qualquer 
tipo de mudança de comporta-
mento da criança. 

Qualquer cidadão pode 
denunciar pelo Disk 100, ou 
pelos telefones de plantão 
das três unidades do Conselho 
Tutelar em Cascavel: Leste (45) 
99972-0662, Oeste (45) 98431-
6353 e Sul (45) 98813-5799. 

MAIS INFORMAÇÃO
Em Cascavel, o prefeito Leo-

naldo Paranhos sancionou em 
setembro deste ano a Lei Ordi-
nária nº 7.288/2021, de auto-
ria dos vereadores Professor 
Santello e Beth Leal, que trata 

da fixação de cartazes informa-
tivos sobre o tema, incluindo 
canais de denúncia, em esta-
belecimentos de ensino da 
educação básica a superior 
das redes pública e particular, 
nas vans do transporte esco-
lar, terminais do transporte 
coletivo e rodoviário.  

Santello também é profes-
sor no CEEP Pedro Boaretto 
Neto há mais de 25 anos, tendo 
atuado também como diretor 
da instituição. Além de lamen-
tar o fato, Santello reforçou o 
pedido para que os servido-
res sempre estejam atentos. 
“Em escola acontece de tudo, 
então temos que estar sem-
pre vigilantes”, disse. Quando 
propôs o projeto, agora trans-
formado em lei, Santello lem-
brou que “essa prática não 

está relacionada à idade, 
condição social ou sexo da 
vítima; infelizmente ela tem 
se tornado muito frequente 
em todos os níveis. 

Por isso, é fundamental que 
essas crianças e adolescentes 
tenham conhecimento sobre o 
assunto e saibam onde e como 
denunciar o abusador”.

A também professora e 
comunicadora Beth Leal, lem-
bra que “o papel da educação 
vai muito além de ensinar a 
ler e escrever, faz parte tam-
bém alertar a todos sobre os 
direitos das crianças e adoles-
centes, e ainda tem o dever de 
ajudar na sua proteção. Com-
bater a violência contra crian-
ças e adolescentes é uma obri-
gação de todos nós”. 

(Redação: Paulo Eduardo)

 ABR

Em casa, no trabalho ou no ambiente escolar, toda forma de violência tem que ser denunciada  

RESULTADOS NÃO DIVULGADOS ATÉ O FECHAMENTO DA EDIÇÃO
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Arthur Lira mantém
votação da PEC dos
Precatórios para hoje

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL), manteve a votação da 
chamada PEC dos Precatórios 
para hoje (terça-feira, 9), no 
plenário. Ele voltou a afir-
mar que a margem de apoio 
à proposta deve aumentar na 
votação desta terça, quando 
espera obter um quórum 
maior. Na semana passada, o 
texto-base foi aprovado com 
312 votos entre 456 presen-
tes. São necessários 308 para 
a aprovação.

Lira disse não acredi-
tar que o Supremo Tribunal 
Federal (STF) venha a interfe-
rir na tramitação da proposta, 
conforme pedidos feitos em 
ações judiciais. “Não acredito 
em paralisação de votação 
por liminar que venha a obs-
tacular a votação. O Supremo 
pode se pronunciar depois 
sobre a constitucionalidade 
ou inconstitucionalidade de 
uma matéria. Mas interferir 
no trâmite de uma matéria 
eu nunca vi acontecer. Espero 
que não aconteça, porque 
os Poderes se respeitam, 
sabem das suas atribuições 

Francisco Alves elegeu a
mais nova prefeita do PR

A candidata Milena Silva 
Rosa, a ‘Milena do Valtinho’, 
da coligação PSDB-PSB, foi 
eleita no domingo (7) prefeita 
do município de Francisco 
Alves, no Noroeste do Paraná. 
Também foi eleito o vice, Paulo 
Navero. A chapa vencedora 
recebeu 2.096 votos (49,35%)

Milena tornou-se a mais 
jovem prefeita eleita do 
Paraná, com 23 anos. Antes 
dela o prefeito mais jovem era 
Lucas Machado, com 29 anos, 
do município de Reserva.

Também concorriam ao 
pleito a coligação “O início de 
um novo tempo”, formada pelos 
partidos Republicanos, PP, PSL, 
PL e PSD, com Liomar Mendes 
Lisboa (Cabelo do Povão) 
para prefeito e Juliano Vaz de 

Almeida (Cabeça) para vice-pre-
feito, com 1.942 votos (45,73%).

Pelo PTB, concorreram 
Valdir Barbosa Mellão (Valdir 
Perereca) para prefeito e 
Rubens Eugenio dos Santos 
para vice-prefeito, com 209 
votos (4,92%). Nenhuma urna 
apresentou problemas técni-
cos e teve que ser substituída. 
Foram registrados 4.247 votos 
válidos (95,50%), 67 votos 
brancos (1,51%) e 133 votos 
nulos (2,99%).

Foram registrados 4.247 
votos válidos (95,50%), 67 
votos brancos (1,51%) e 133 
votos nulos (2,99%).

AUDITORIAS
O presidente do Tribunal 

Regional Eleitoral do Paraná 

(TRE-PR), desembargador Tito 
Campos de Paula, membros 
da Corte Eleitoral, Ministério 
Público e o diretor-geral, Dr. 
Valcir Mombach, acompanha-
ram as auditorias realizadas no 
município, com imagens trans-
mitidas por cerca de 36 horas ao 
vivo pelo YouTube. O diretor-ge-
ral do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), Dr. Rui Moreira de Oliveira, 
também esteve no local.

A votação aconteceu das 7h 
às 17h e teve o resultado divul-
gado às 17h10 pela Justiça 
Eleitoral. Segundo o presidente 
Tito Campos, a eleição transcor-
reu na mais absoluta normali-
dade, sem ocorrências policiais 
e nem filas nos locais de vota-
ção, respeitando os protocolos 
de segurança sanitária.

e competências”, defendeu.
Arthur Lira argumentou 

que a votação é uma maté-
ria interna corporis do Poder 
Legislativo. “Com relação a 
medidas judiciais, lamento 
sempre quando você judicia-
liza a política. Você não pode, 
o tempo todo, estar ganhando 
votações de 1 a 312”, disse, 
referindo-se a um ministro do 
STF contra 312 deputados. O 
presidente da Câmara lembrou 
que sempre teve um bom rela-
cionamento com o Supremo. 
“Naquela crise institucional 
dos Poderes, em setembro, 
sempre atuamos como bom-
beiros”, afirmou.

SESSÃO REMOTA
O presidente da Câmara 

também defendeu a vota-
ção remota de deputados 
que estavam em missão ofi-
cial, lembrando que entre 
eles foram seis votos contra e 
dois a favor da PEC. “Estamos 
ainda com a mudança do sis-
tema virtual para o presencial. 
Há uma reclamação normal, 
todo mundo se acostumou a 
ficar nos estados, a trabalhar 

em home office. Sempre há 
solicitações de que a Câmara 
possa flexibilizar isso ainda 
neste ano”, argumentou.

Observou também que o 
voto virtual em missões oficiais 
foi permitido por Ato da Mesa. 
“O Infoleg foi criado por Ato 
da Mesa e não precisa alterar 
o Regimento.

É uma decisão interna cor-
poris, sem nenhum tipo de 
ingerência de outros Poderes 
sobre essa decisão.”

O presidente também defendeu a votação 
remota de deputados que estavam em mis-
são oficial, lembrando que entre eles foram 
seis votos contra e dois a favor da PEC

DIVULGAÇÃO

Livre da Petrobrás
Jair Bolsonaro voltou a falar – na segunda-feira (8) – sobre 
a possibilidade de a Petrobras ser privatizada. Ao ser 
perguntado a respeito da alta no preço dos combustíveis 
no país, o presidente disse que, por ele, “o ideal é ficar 
livre” da estatal. “Esse problema está no mundo todo, mas 
no Brasil podia ser melhor. Hoje em dia, a própria gasolina 
poderia ser em média R$ 2 mais barata e o diesel R$ 1 mais 
barato. Para mim, o ideal é você ficar livre da Petrobras, 
mas não tirar do monopólio federal para o privado, fatiar 
a empresa”, garantiu. Em relação ao avanço da inflação, 
Bolsonaro afirmou que “não tem como fazer milagre” para 
resolver o problema e mencionou que a própria Petrobras 
“já fala em novo reajuste”.

Contratações
O PR terá o maior nível de 
contratações de funcionários 
temporários dos últimos 7 
anos, segundo sondagem 
realizada pela Federação 
do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do 
Paraná (Fecomércio PR). O 
levantamento aponta que 
37,5% das empresas do 
setor terciário pretendem 
contratar temporários neste 
ano. Essa tendência segue a 
projeção brasileira feita pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), pela qual o 
Paraná é o quarto estado com 
maior previsão de contratação 
em 2021, com 7,19 mil vagas.

Articulação

A deputada federal Luísa Canziani teve homologada 
no último sábado (6) a sua filiação ao Partido Social 

Democrático (PSD). O evento foi realizado na cidade de 
Cambé, no Norte do Paraná, e contou com a presença do 
governador Ratinho Junior e do presidente nacional do 
partido, Gilberto Kassab. O pai de Luísa, o ex-deputado 
federal Alex Canziani, também se filiou à agremiação. 
No mesmo evento, seis prefeitos paranaenses tiveram 

homologadas as suas filiações ao PSD. São eles: 
Juninho (Itaguajé), Maria Edna (Prado Ferreira), Adelita 

(Quatiguá), Edimar Santos (Santa Cecília do Pavão), 
Valente (Santa Isabel do Ivaí) e Venícius Rosa (São 

Jerônimo da Serra). Os novos membros do PSD saíram do 
PTB, inclusive Luísa e Alex.

Desincompatibilização
Funcionários públicos, 
militares, juízes, dirigentes 
de empresas e outros 
profissionais que têm a 
intenção de se candidatar 
nas Eleições 2022 devem 
observar os prazos de 
desincompatibilização 
eleitoral para viabilizar a 
candidatura a um cargo de 
deputado (federal, estadual 
ou distrital), de senador, de 
governador ou de presidente 
(e vice) da República. O 
período para a realização da 
desincompatibilização varia 
de três a seis meses antes 
do pleito eleitoral, de acordo 
com o cargo pretendido pelo 
futuro candidato.

DIVULGAÇÃO
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Comissão da Alep
aprova projeto que
torna grafite cultura

A Comissão de Cultura da 
Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) aprovou ontem 
(segunda-feira, 8) um projeto 
de lei que pretende tornar 
reconhecida a prática do gra-
fite como manifestação artís-
tica de valor cultural. A pro-
posta 425/2021, de autoria 
do deputado Boca Aberta Jr. 
(PROS), determina que a arte 
seja realizada com o obje-
tivo de valorizar o patrimônio 
público ou privado, desde que 
autorizada por estes.

Os parlamentares acataram 
o parecer favorável do relator 
da matéria, deputado Galo 
(PODE). “Este é um projeto 
bastante interessante, pois 
engrandece a cultura. Tiramos 
a arte da marginalidade. O 
grafiteiro é um artista. Temos 
escolas que ensinam. Nada 
melhor que uma Lei para pro-
teger esta condição. O Paraná 
dispara na frente e mostra o 
quanto respeitamos a arte”, 
disse o relator.

PROPOSTA
De acordo com a proposta, 

aprovada na forma de subs-
titutivo geral na Comissão de 

Já são 13 os pré-candidatos
à Presidência da República

Falta pouco menos de um 
ano para as eleições presiden-
ciais, mas a movimentação 
política em torno de possíveis 
candidatos já tomou conta 
das ruas. Até o momento, 13 
nomes aparecem no noticiá-
rio como pré-candidatos ao 
Palácio do Planalto, com dois 
deles polarizando as prefe-
rências de acordo com as pes-
quisas eleitorais: o presidente 
Jair Bolsonaro, que está sem 
partido, e o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, do Partido 
dos Trabalhadores (PT).

Os demais nomes que inte-
gram a lista dos pré-candi-
datos são: Ciro Gomes (PDT), 
Luiz Henrique Mandetta 
(DEM), Rodrigo Pacheco (PSD), 
Alessandro Vieira (Cidadania), 
Simone Tebet (MDB), Luiz 

Arte democratizada
Para Boca Aberta Jr. o projeto tem o poder de democratizar a arte 

em espaços públicos. “O grafite é um tipo de arte urbana caracteri-
zada pela produção de desenhos em locais públicos como paredes, 

edifícios, ruas, viadutos. É bastante usado como forma de crítica 
social. Além disso, é uma maneira de intervenção direta na cidade, 
democratizando assim os espaços públicos”, explica o parlamentar. 

A intenção no texto, é a de que arte seja realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio 
público ou privado, desde que autorizada por estes

DÁLIE FELBERG/ALEP

Felipe d’Avila (Novo), João 
Do r i a  ( P S D B ) ,  E d u a r d o 
Leite (PSDB), Sergio Moro 
(Podemos), Artur Virgílio 
( PS D B )  e  C a b o  D a c i o l o 
(Brasil35).

Destes nomes, estão cer-
tos como pré-candidatos Jair 
Bolsonaro, Ciro Gomes, Lula, 
Alessandro Vieira, Luiz Felipe 
d’Avila e Cabo Daciolo.

Os tucanos João Dória, 
Eduardo Leite e Artur Virgílio 
ainda dependem das prévias 
que o PSDB fará neste mês 
para indicar o candidato oficial 
à Presidência da República.

O ex-juiz e ex-ministro 
Sergio Moro depende da filia-
ção partidária. O Podemos, 
aliás, já está distribuindo os 
convites para a solenidade 
de filiação, marcada para a 

semana que vem.
O médico e ex-minis-

tro da Saúde Luiz Henrique 
Mandetta depende do que 
decidir o União Brasil, par-
tido que resultou da fusão 
entre o PSL e o DEM, embora 
o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) não tenha homologado 
a nova sigla. Mandetta é pré-
-candidato do DEM. A sena-
dora Simone Tebet, por sua 
vez, deverá ter o seu nome 
apontado ainda neste mês 
pelo MDB.

O presidente do Senado 
Federal, Rodrigo Pacheco, 
desl igou-se em outubro 
do DEM e filiou-se ao PSD 
de Gilberto Kassab para 
ser o candidato da sigla à 
Presidência, mas o martelo 
ainda não foi batido.

Constituição e Justiça (CCJ), 
os grafites não poderão conter 
referências ou mensagens de 
cunho pornográfico, racista, pre-
conceituoso, ilegal ou ofensivo 
a minorias, grupos religiosos, 
étnicos ou culturais.  “É papel do 

Estado garantir o acesso à cul-
tura, como direito de cidadania. 
Sendo assim, este projeto de lei 
visa proteger e dar visibilidade 
ao setor de grafite por estes 
motivos”, diz o autor na justifi-
cativa da matéria.

Projeto de 
transformador
“São lideranças que vão 
nos ajudar no projeto de 
transformação do Paraná. 
O nosso Estado é hoje líder 
na geração de empregos, no 
crescimento industrial, no 
desenvolvimento sustentável e 
referência em saúde e combate 
à pandemia. Reduziu os índices 
de criminalidade, e na educação 
tem o maior crescimento no 
IDEB do país”, disse Guto Silva.

Mais jovem
Francisco Alves elegeu neste 
domingo (7) a prefeita mais jovem 
do Paraná na atual legislatura. 
Com apenas 23 anos, Milena 
do Valtinho (PSDB) venceu uma 
eleição suplementar, e recebeu 
2.096 votos. A eleição ocorreu 
após a Justiça Eleitoral impugnar a 
candidatura de Valter Cesar Rosa 
– Valtinho (PSDB), que é pai de 
Milena. Ele nem chegou a assumir 
o cargo, e no seu lugar estava 
Cabelo do Povão (PRB), que é 
presidente da Câmara Municipal.

Presente 
Cascavel completa neste mês 
70 anos, a cidade está sendo 
presenteada com a entrega de 
69 automóveis para municípios 
da região. O governador Ratinho 
Junior esteve em Cascavel e 
anunciou um feito histórico 
para a cidade. “Estou muito feliz 
porque estamos anunciando 
algo que poucas cidades do 
mundo têm, que é 100% de 
tratamento e coleta de esgoto”, 
disse lembrando que no Brasil 
apenas a cidade de Piracicaba 
(SP) possui esse índice. Para 
atingir os 100% estão sendo 
investidos quase R$ 10 milhões.

Inelegível
O futuro político do ex-
procurador Deltan Dallagnol 
deve estar também no 
Podemos, que filiará o ex-
juiz Sérgio Moro. Dallagnol 
pretende disputar a Câmara dos 

Pleito 2022
O chefe da Casa Civil, Guto 
Silva, destaca que o PSD vem 
ganhando musculatura para 
as eleições de 2022 com 
novas filiações. Seis dos oito 
prefeitos do Paraná filiados 
ao PTB migraram para o PSD, 
puxados pela deputada federal 
Luísa Canziani e seu pai, Alex Canziani. Em evento na cidade de Cambé 
foram filiados Juninho (Itaguajé), Maria Edna (Prado Ferreira), Adelita 
(Quatigá), Edimar Santos (Santa Cecília do Pavão), Valente (Santa Isabel 
do Ivaí) e Vinícius Rosa (São Jerônimo da Serra).

Deputados. O advogado Luiz 
Fernando Casagrande Pereira, 
especialista em direito eleitoral, 
disse que o ex-procurador está 
inelegível por oito anos na Lei 
Ficha Limpa. A lei considera 
inelegível membro do Ministério 
Público que tenha pedido 
exoneração na pendência 
de processo administrativo 
disciplinar. 

O método
“Alerto há alguns anos para 
a politização da persecução 
penal. A seletividade, os 
métodos de investigações e 
vazamentos: tudo convergia 
para um propósito claro – e 
político, como hoje se revela. 
Demonizou-se o poder para 
apoderar-se dele. A receita 
estava pronta” – do ministro 
do STF, Gilmar Mendes, sobre a 
decisão de Deltan Dallagnol. 

No trecho
O ex-governador Beto Richa 
(PSDB) se diz indignado com a 
Lava Jato. “Eu fui vítima de uma 
grande violência. O processo 
que fizeram contra mim a 20 
dias da eleição, que fique claro, 
não foi um processo jurídico. Foi 
um processo político eleitoral 
para caçar minha candidatura”, 
desabafou na TV Band Maringá. 

Orçamento secreto
Decisão de Rosa Weber de 
suspender pagamentos do 
‘orçamento secreto’ divide 
colegiado do STF. Interlocutores 
dos ministros afirmaram que 
a decisão de Weber tende a 
ser mantida, porém, com um 
resultado apertado, disputado 
voto a voto. A decisão da ministra 
Rosa Weber de suspender 
temporariamente os repasses 
feitos pelo governo Jair Bolsonaro 
a parlamentares da base aliada 
por meio do orçamento secreto 
tende a gerar um racha entre 
os ministros colegiado. Um 
julgamento no plenário virtual 
vai revisar a ordem liminar na 
próxima terça-feira, 9.

EVENTO de filiação do PSD na cidade de Cambé

REPRODUÇÃO
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DER inicia análise de
documentos de lotes
do Anel de Integração

O  D e p a r t a m e n t o  d e 
Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER/PR) abriu ontem 
(segunda-feira, 8) os envelopes 
com documentos de habilita-
ção dos lotes 2 e 3 da licitação 
para contratar os serviços de 
conservação das rodovias esta-
duais do Anel de Integração 
após o término dos pedágios, 
ao final deste mês. Como as 
participantes destes lotes não 
interpuseram recursos quanto 
ao resultado da fase anterior, 
foi possível adiantar a abertura 
dos envelopes, visando dar 
celeridade ao processo.

O lote 2 contempla os 
Campos Gerais, e conta com 
propostas que variam de R$ 
29.968.363,94 a R$ 33.208.239,39 
para atender 306,48 quilô-
metros, já o lote 3 atenderá a 
região Norte, com 230,29 qui-
lômetros de extensão e propos-
tas entre R$ 21.200.000,00 a R$ 
21.791.080,91.

Agora a comissão de jul-
gamento inicia a análise dos 
documentos, devendo publi-
car em breve o resultado e a 
classificação final dos dois 
lotes, dando início ao período 
de recursos e contrarrazões. 
Será declarada vencedora a 
participante que apresentar a 
propostas de preço mais van-
tajosa para a administração 
pública e que seja habilitada.

E na sexta-feira (12), está 
programada a abertura dos 

IAT inicia contratação de
Planos de Manejo de APAs

Com a transmissão online 
de duas concorrências públi-
cas, hoje (9), o Instituto Água 
e Terra (IAT) encerra o ciclo 
de recebimento de propostas 
técnicas de empresas interes-
sadas em desenvolver ou revi-
sar os Planos de Manejo de 
um total de dez áreas de pre-
servação. O processo de trans-
parência é feito pelo Canal 
do Youtube da Secretaria do 
Desenvolvimento Sustentável 
e do Turismo, o Portal Sedest.

A concorrência Pública 
06/2021, começa às 9h30 com 
a abertura de envelopes das 
empresas participantes na 
elaboração do documento 
do Parque Estadual Serra da 
Esperança; Parque Estadual 
da Santa Clara; e da Área de 
Preservação Ambiental (APA) 
da Serra da Esperança. Às 
14h30, serão abertos os enve-
lopes referentes à proposta dos 
serviços no Parque Estadual 
Ilha das Cobras, através da 

concorrência Pública 07/2021.
Já foram abertos, durante 

a última semana, os envelopes 
das Concorrências nº 03/2021 
(parques estaduais do Cerrado e 
do Guartelá); nº 04/2021 (Parque 
Estadual do Monge e Escarpa 
Devoniana); e nº 05/2021 (Parque 
Estadual do Boguaçu e Área de 
Preservação de Guaratuba). A 
expectativa é que os Planos de 
Manejo dessas unidades come-
cem a ser elaborados no 1º tri-
mestre do ano que vem.

envelopes com documentos 
das participantes classifica-
das nos lotes 1, 4 e 5, após o 
término do período de inter-
posição de contrarrazões aos 
recursos apresentados.

CONSERVAÇÃO
A licitação prevê serviços 

rotineiros de conservação do 
pavimento, incluindo remen-
dos superficiais e profundos, 
reperfilagem e microrrevesti-
mento, e serviços de conserva-
ção da faixa de domínio, como 
controle da vegetação próxima 
ao pavimento, limpeza e recom-
posição de elementos de drena-
gem, e limpeza e recomposição 
da sinalização e dispositivos de 
segurança viária. Serão atendi-
das as rodovias principais e de 
acesso que competem à admi-
nistração pública estadual.

O prazo de duração de 
cada contrato é de 730 dias 
(dois anos), com a possibili-
dade de rescisão contratual, 
sem penalidade para as partes 

envolvidas, para os casos em 
que a conservação não será 
mais necessária com o início 
das novas concessões, devido 
à supressão dos serviços.

De acordo com levanta-
mento da condição do pavi-
mento das rodovias estaduais 
concedidas, cerca de 87% 
apresentam condições boas, e 
o restante condições regulares. 
Isso garante que a realização 
rotineira de serviços descon-
tínuos localizados preserve as 
pistas, trazendo aos usuários 
segurança e conforto.

Estão contemplados no 
edital 964,52 quilômetros de 
rodovias, incluindo pistas sim-
ples e duplicadas.

No lote 1 (RMC e Litoral), são 
153,75 quilômetros; no lote 2 
(Campos Gerais), outros 306,48 
quilômetros; já no lote 3 (Norte), 
serão 230,29 quilômetros. No 
lote 4 (Noroeste), outros 200,99 
quilômetros e por fim, no lote 5 
(região Oeste do Paraná), são 
outros 73,01 quilômetros.

A licitação prevê serviços rotineiros de conservação do pavimento, incluindo remendos su-
perficiais e profundos, reperfilagem e microrrevestimento

DER

Nunca mais
Pesa na decisão da cúpula do 
PT o fator Michel Temer. O 
partido não confia mais num 
vice de Centro após a queda 
de Dilma Rousseff.

CFM na UTI
O presidente do CFM, Mauro 
Ribeiro, é alvo de processo no 
TJMS por abandono de serviço 
público de Campo Grande. O 
MP o acusa de receber R$ 72 
mil por 873 plantões médicos 
não realizados.

Drible do jaleco
O MP determina que se 
retifique o motivo da saída: 
“demissão por abandono”, em 
vez de “exoneração a pedido”. 
Isso valida a cassação do cargo. 

O céu para 12...
Doze das 81 cadeiras do 
Senado são ocupadas hoje 
por suplentes sem votos. 
Os titulares se afastaram 
por motivos variados. Tasso 
Jereissati (PSDB-CE), por 
exemplo, deixa a Casa até 
fevereiro para ajudar Eduardo 
Leite nas prévias do PSDB. 
Assumiu o suplente Chiquinho 
Feitosa (DEM-CE). 

...sem votos
O PLP 253/20 de Fabiano 
Contarato (REDE-ES) 
determina que não podem ser 
suplentes o(a) cônjuge do(a) 
candidato(a), companheiro 
e parentes até  3º grau. Está 
numa gaveta de comissão. O 
1º suplente do presidente da 
CCJ, Davi Alcolumbre (DEM-
AP), é seu irmão, Josiel (DEM); 
a 1ª suplente de Eduardo 
Braga (MDB-AM), é a esposa, 
Sandra. E de Ciro Nogueira, 
chefe da Casa Civil, é a mãe, 
Eliana, que assumiu.

Cadê o computador?
O transporte de cargas no 
País rodou à vontade por sete 
dias. A operação da PF no 

Lula quer PSB de vice
A despeito de partidos lançarem nomes para chamar a 
atenção de Lula da Silva – Rodrigo Pacheco (PSD) é um 

noivo na praça eleitoral – o PT está perto de anunciar um 
da esquerda para vice na chapa presidencial do petista. 
Destacam-se dois do PSB no topo da lista: Flávio Dino e 

Paulo Câmara – governadores do Maranhão e Pernambuco, 
respectivamente, em fins de mandatos. Lula já conversou 
com ambos. Lula não prometeu nada, mas quer um deles, 

contam grãos petistas próximos do candidato. 

DNIT resultou na apreensão 
de computador que hospeda 
o sistema de Autorização 
Especial de Tráfego, que 
emite guia indispensável 
de transportes de grandes 
volumes, em interface com 
ANTT e PRF. O aparelho já foi 
devolvido. 

Verba na tela
A Comissão de Fiscalização e 
Controle da Câmara vai apurar 
indícios de superfaturamento 
em propagandas do Governo. 
A auditoria foi aprovada via 
requerimento do deputado 
Elias Vaz (PSB-GO). Foram 
identificados gastos 
milionários para a produção 
de vídeos por diferentes 
produtoras contratadas pelo 
Governo Federal.

Verba no lixo
O pior: Vaz avisa que os 
recursos utilizados em 
parte dos vídeos são da 
MP nº 942/20, que abriu 
créditos extraordinários para 
campanhas de enfrentamento 
à pandemia do Covid-19 – e 
a Medida foca ações eficazes 
para tratamento de vítimas, 
não publicidade. A apuração 
contará com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União.

Pereira garantista
Presidente do PRB, Marcos 
Pereira não desiste do STF. 
Mesmo com seu padrinho 
Davi Alcolumbre (DEM-AP) 
desgastado, por segurar a 
sabatina do indicado André 
Mendonça, ambos atuam 
para derrotá-lo no plenário. 

‘Antilavajatista’
Nome de Edir Macedo 
no páreo, Pereira roda 
gabinetes no Senado e se diz 
o “terrivelmente evangélico” 
de Bolsonaro e também 
garantista da lei – ou seja, um 
‘antilavajatista’ – o que soa 
como música terapêutica aos 
ouvidos de políticos. 
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Aulas da rede pública Municipal
passaram a ser 100% presenciais

A grande maioria dos 7.880 
alunos de educação infantil 
(4 e 5 anos), séries iniciais do 
Ensino Fundamental (1° ao 5° 
ano) e da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) da rede muni-
cipal já retornou às aulas pre-
senciais em Umuarama.

A Secretaria de Educação 
encerrou na última semana 
o escalonamento que vinha 
sendo aplicado por conta das 
medidas preventivas ao contá-
gio do coronavírus, seguindo 
as orientações de sucessivas 
resoluções da Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa). Nesta 
segunda-feira, 8, as aulas 
foram normais e na próxima 
terça-feira, 16, retornam aos 
estabelecimentos as 1.413 
crianças do ensino pré-esco-
lar (0 a 3 anos).

O escalonamento foi neces-
sário para manter o distan-
ciamento entre os alunos, 
quando a modalidade presen-
cial foi liberada pelo Estado. 
“Durante a pandemia tivemos 
um período de aulas remotas, 
com o ensino presencial total-
mente suspenso. Depois come-
çamos atender aos alunos que 
tinham dificuldades e mais 
adiante escalonamos as tur-
mas para a retomada das aulas 

Novos deputados tomaram posse ontem na Assembleia
 Quatro novos parlamenta-

res tomaram posse na sessão 
plenária ontem (8) da Alep. 
Adelino Ribeiro (Patriotas), 
Nereu Moura (MDB), Elio Rusch 
(DEM) e Pedro Paulo Bazana 
(PV) assumiram as vagas dei-
xadas após decisão proferida 
pelo Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) cassando o mandato do 
deputado Delegado Francischini 
(PSL). O TSE determinou a anu-
lação dos votos recebidos pelo 
parlamentar e a recontagem de 
votos. Com isso, também deixa-
ram o Poder Legislativo os depu-
tados Emerson Bacil, Do Carmo 
e Cassiano Caron, todos do PSL.

DECISÃO
O TSE determinou que a 

votação recebida pelo depu-
tado Delegado Francischini 
na eleição de 2018 fosse anu-
lada. Dessa forma, uma nova 
totalização foi realizada pelo 

O escalonamento foi necessário para manter o distanciamento entre os alunos, quando a modalidade presencial foi liberada pelo Estado

ASSESSORIA/SECOM

presenciais”, lembrou a secre-
tária municipal de Educação, 
Mauriza de Lima Menegasso.

Agora, com a Resolução 
977/2021 da Sesa, de 28 de 
outubro (que exclui o distan-
ciamento mínimo de um metro 
entre as pessoas), o ensino 
presencial deixou de ser facul-
tativo e tornou-se obrigatório. 
Apenas alunos com comorbi-
dades comprovadas poderão 
continuar no ensino remoto.

“As escolas, professores 
e funcionários estão prontos 
para receber os alunos com 
as medidas e cuidados neces-
sários para evitar o contágio. 
Não víamos a hora de ter as 
salas cheias de alunos, pois 
o contato com os professores 
e o convívio escolar são fun-
damentais para o desenvolvi-
mento das crianças”, acrescen-
tou Mauriza Menegasso.

A  c o o r d e n a d o r a  d a 
Secretaria de Educação, 
Elisângela Reis, explicou que 
no ensino pré-escolar as ativi-
dades serão inicialmente em 
meio período. As crianças das 
turmas parciais de 0 a 3 anos 
terão aulas normais, cada uma 
a seu turno. Já as de período 
integral terão aulas na parte 
da manhã.

Essa é uma prática normal 
para as crianças que estão che-
gando à escola se adaptarem 
e passarem pelas mudanças 
no convívio familiar, social e 
escolar. “Vamos aproveitar os 
meses finais deste ano para 
essa adaptação e ano que vem 
as aulas voltam ao normal”, 
acrescentou a coordenadora. 

“A partir de agora, só teremos 
atendimento remoto para 
estudantes com comorbida-
des comprovadas por laudo 
médico”, reforça a secretária 
Mauriza Menegasso.

O ensino pré-escolar (0 a 3 
anos) conta com 1.413 crianças 
matriculadas em Umuarama, 
mais 92 inscritas no Centro 

de Educação Infantil Anjo da 
Guarda. Já na educação infan-
til são 2.154 alunos de 4 e 5 
anos. O Ensino Fundamental 
(1º ao 5º ano) conta com 5.676 
matriculados e a EJA mais 
50, aproximadamente, perfa-
zendo um total geral de 9.384 
alunos na rede municipal de 
Umuarama.

Tribunal Regional Eleitoral do 
Paraná (TRE-PR). O parlamentar 
obteve uma votação recorde no 
último pleito, com mais de 400 
mil votos, colaborando para 
a eleição dos demais deputa-
dos. Com o recálculo realizado 
pelo Tribunal, houve uma nova 
distribuição de votos válidos e, 
dessa forma, a recomposição 
das demais vagas, fazendo com 
que os outros três deputados do 
partido perdessem a vaga.

Na última quarta-feira (3), 
o presidente da Alep, Ademar 
Traiano, realizou a leitura de 
notificação expedida pelo TRE 
sobre a decisão do TSE e decla-
rou a vacância de quatro man-
datos parlamentares e convo-
cou os deputados suplentes.

CCJ
Ainda durante a sessão, 

Traiano, declarou vago o cargo 
de presidente da Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ) 
da Alep, devido à cassação do 
mandato de Francischini, que 
presidia a Comissão. Traiano 
convocou os membros rema-
nescentes da CCJ para reali-
zar a eleição do novo presi-
dente da Comissão até dia 16 
de novembro.

DECISÃO do TSE anulou votos 
recebidos por Francischini e a 

recontagem de votos, derrubando 4 
cadeiras do PSL

DÁLIE FELBERG
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Variação no preço da gasolina
chega a 6,7% em Umuarama

A gasolina comum mais 
barata é encontrada em 
Umuarama a R$ 6,41 o litro 
e a mais cara a R$ 6,84, uma 
diferença de 6,7%, con-
forme pesquisa de preços 
de combustíveis apresen-
tada nesta segunda-feira (8) 
pela Secretaria Municipal 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor – Procon de 
Umuarama. O litro de etanol 
mais barato custa R$ 5,30 e o 
mais caro R$ 5,80, uma dife-
rença de 9,4%. Já o diesel mais 
barato é encontrado a R$ 4,79 
e o mais caro a R$ 5,35, uma 
diferença de 11,7%.

Considerando o preço 
médio dos combustíveis, a 
pesquisa do Procon indica 
ainda que no mês de outu-
bro a gasolina custava R$ 6,08 
(8,4% a menos), o etanol cus-
tava R$ 4,77 (13,2% a menos) 
e o diesel custava R$ 4,67 
(9,7% a menos). “Ainda vale a 
pena abastecer com gasolina, 

Produtos da cesta básica apresentam
diferença de preços acima de 200%

A Secretaria Municipal 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor – Procon de 
Umuarama também divulgou os 
resultados da mais recente pes-
quisa de preços da cesta básica, 
realizada entre os dias 3 e 4 de 
novembro em sete supermerca-
dos da cidade. A diferença entre 
um mesmo produto, encontrado 
em estabelecimentos diferentes, 
pode ultrapassar 200%.

Os dez produtos com preços 
que mais diferem são, em pri-
meiro lugar, o extrato de tomate 
de 340 gramas, que pode ser 
encontrado a R$ 1,65 e a R$ 
4,99 – uma diferença de 202,4% 
–, seguido pelo sabão em pó de 

um quilo, encontrado a R$ 3,75 
e a R$ 10,50 (diferença de 180%), 
absorvente aderente com oito 
unidades, encontrado a R$ 1,49 
e a R$ 4,10 (175,2%), batata, R$ 
1,97 e R$ 5,29 (168,5%), marga-
rina pote 250 gramas, R$ 2,35 e 
R$ 5,69 (142,1%), cebola, R$ 1,59 
e R$ 3,29 (106,9%), café pacote 
500 gramas, R$ 6,49 e R$ 13,20 
(103,4%), papel higiênico 
rolo de 30 metros com oito 
unidades, R$ 7,69 e R$ 14,99 
(94,9%) e a banana, R$ 1,65 e 
R$ 2,99 (81,2%).

Diante desses dados, 
o secretário municipal do 
Procon Umuarama, Deybson 
Bitencourt Barbosa, ressalta 

que o consumidor deve sempre 
pesquisar os preços e comparar 
os produtos antes de efetivar a 
compra. “O Procon apresenta 
todos os meses, duas pesquisas 
de preços da cesta básica. Uma 
delas considera os produtos de 
marcas mais baratas e a outra os 
produtos de marcas considera-
das líderes de mercado. A cesta 
mais barata custa R$ 759,43 e a 
mais cara custa R$ 940,17 – uma 
diferença de 23,8%”, observa, 
acrescentando que no mês 
anterior a cesta com pro-
dutos mais baratos custava 
R$ 754,24 (0,69% menos) e 
a com produtos mais caros 
custava R$ 926 (2% menos). O Boletim Covid divulgado ontem (segunda-feira, 9) pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Umuarama, trouxe os dados acumulados no 
final de semana. foram registrados 33 novos casos da doença, sendo 
19 mulheres, 11 homens e três crianças. Não houve o registro oficial 
de falecimentos e o total de óbitos está em 319 desde o início da 
pandemia, em março de 2020. O número total de casos ativos caiu 
de 120 para 113 e o de suspeitos de 332 para 249. Nesses 19 
meses, 19.318 pessoas tiveram resultados de exames positivos para o 
coronavírus, sendo que 18.886 se recuperaram. O município continua 
sinalizado com ‘bandeira verde’, quando o risco de contágio é conside-
rado baixo. No Hospital Uopeccan, que concentra os leitos exclusivos 
para tratamento da covid-19 na cidade, existem seis pacientes de 
Umuarama internados em enfermarias e nenhum nas UTIs.

PREÇOS MAIS BARATOS E MAIS CAROS
PRODUTO Mais barato Preço médio Mais caro Diferença
Extrato de Tomate 340g 1,65 3,07 4,99 202,4%
Sabão em Pó 1 kg 3,75 6,28 10,50 180,0%
Absorvente Aderente com 8 1,49 2,61 4,10 175,2%
Batata (kg) 1,97 4,16 5,29 168,5%
Margarina pote 250 g 2,35 4,22 5,69 142,1%
Cebola (kg) 1,59 2,21 3,29 106,9%
Café em Pó 500 g 6,49 8,63 13,20 103,4%
Papel Higiênico 30 metros com 8 7,69 10,43 14,99 94,9%
Banana (kg) 1,65 2,41 2,99 81,2%

Assessoria/Secom

considerando o custo do litro 
do etanol em relação à gasolina, 
já que a autonomia do veículo 
com álcool é, em média, 30% 
menor”, detalha o advogado 
Deybson Bitencourt Barbosa, 
secretário do Procon, acrescen-
tando que as pesquisas foram 
feitas no dia 6 de novembro em 
42 postos de combustíveis da 
cidade e dos distritos.

GÁS DE COZINHA
O Procon também realizou 

uma pesquisa de preços do GLP 
(Gás Liquefeito de Petróleo), 
conhecido como gás de cozinha. 
O preço do botijão de 13 quilos 
foi consultado em 17 distribui-
doras de Umuarama no dia 4 
de novembro. O mais barato foi 
encontrado a R$ 110 e o mais 
caro a R$ 120 – uma variação 
de 9,1%. “O preço médio do 
gás de cozinha era R$ 112,12 
no mês passado e hoje é de R$ 
115,12, indicando um aumento 
de 2,67%”, observa o secretário.

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

APESAR do preço, ainda vale a pena abastecer com gasolina, considerando o custo do litro do etanol em relação à gasolina

ALEX MIRANDA
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Premiação do  
Agrinho 2021

A grande festa da educação paranaense já tem data 
para acontecer. O Concurso Agrinho, que há 25 anos 
premia os melhores trabalhos dos estudantes e as melhores 
iniciativas pedagógicas dos professores, realizará sua festa 
de premiação no dia 18 de novembro deste ano!

Nesta edição, bem como no concurso do ano passado, 
a pandemia do novo coronavírus imprimiu nova dinâmica ao 
programa do Sistema FAEP/SENAR-PR. Ao invés de reunir 
participantes de todas as regiões do Estado em Curitiba, 
para premiação presencial, será feito um evento online com 
transmissão pelas redes sociais.

Este ano o concurso recebeu 4.892 inscrições. As 
crianças do 1º ano do Ensino Fundamental e os alunos das 
Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) 
concorrem na categoria desenho. Os demais alunos 
concorrem na categoria redação. Também há prêmios para 
os professores que apresentarem as melhores experiências 
pedagógicas. 

Este ano o tema dos trabalhos foi “Do campo à cidade, 
saúde é prioridade”, alinhado com as questões relativas à 
prevenção do covid 19, mas trabalhando também outros 
temas relevantes como o combate à dengue, a importância 
da água para a saúde, alimentação saudável, entre outros.

Premiação do Concurso Agrinho 2021

Quando? 18 de novembro às 10h30

Onde? Nas redes sociais do Sistema FAEP/SENAR-PR 
(Facebook, Youtube) ou pelo aplicativo de celular SISTEMAFAEP

sistemafaep.org.br

PR registra vacinação em 80,2%
dos adultos contra o coronavirus

O Paraná já alcançou a 
marca de 80,2% da popula-
ção adulta com a primeira e 
segunda doses ou dose única 
do imunizante contra a Covid-
19. São 7.001.518 paranaenses 
com o esquema vacinal com-
pleto. A análise é baseada na 
estimativa do Ministério da 
Saúde, que aponta o Estado 
com uma população vacinável 
de 8.720.953 pessoas.

A expectativa da Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa) é 
chegar em 85% da popula-
ção acima de 18 anos com o 
esquema completo de vacina-
ção até ao final deste mês.

“Estima-se que até final de 
novembro consigamos che-
gar na nova meta, permitindo, 
desta forma, novas flexibiliza-
ções, conforme orientação do 

Governo do Estado. Desde 
que não tenhamos cresci-
mento de novos casos pode-
mos flexibilizar o uso das más-
caras, disse o secretário de 
Estado da Saúde, Beto Preto.

Em adolescentes o número 
também avançou. Dos 936.296 
adolescentes de 12 a 17 anos, 
532.634 receberam a primeira 
dose, que corresponde a cerca 
de 57% de doses aplicadas 
nesse público.

“O número de adolescentes 
vacinados no Estado aumenta 
a cada dia. Mais da metade 
já está com a primeira dose. 
Esperamos novas remessas 
de vacinas para nossos jovens”, 
comemorou Beto Preto.

Desde o início do mês, 
a Sesa já distribuiu para as 
Regionais de Saúde, 671.600 

imunizantes para adolescen-
tes, trabalhadores da saúde, 
idosos e a população em 
geral. Nesta segunda-feira 
mais 161 mil doses chegaram 
ao Estado e dentro de alguns 
dias também serão repassa-
das aos municípios.

O Paraná é um dos estados 
que mais vacinou no país, são 
16.279.177 vacinas aplicadas, 
mas muitas pessoas estão dei-
xando de tomar a segunda dose. 
Estima-se que cerca de 3 a 5% 
das pessoas não se vacinaram. 
Não tomaram nenhuma dose.

“É importante reforçar a 
importância de se completar 
o ciclo. São as duas doses 
que garantem a imunização 
completa, o que realmente 
vai proteger as pessoas”, disse 
o secretário.

Assassinado a tiros quando 
separava a briga de um casal

Carlos Eduardo da Silva 
Santos, de 21 anos, foi morto 
a tiros no início da madrugada 
de ontem (segunda-feira, 8), 
na praça central de Icaraíma, 
quando tentava separar a briga 
de um casal. O marido estava 
armado e atirou duas vezes 
contra ele. O autor do crime 
fugiu em um Corsa Sedan de 
cor preta.

O caso foi registrado por 

volta das 0h22, na avenida 
Hermes Vissoto, na praça da 
cidade. Foi verificado pela 
Polícia Militar que autor dos 
disparos, ex-marido, estava 
agredindo a mulher com socos 
e empurrões. Carlos assistiu às 
agressões e entrou no meio da 
briga, para separar a peleia, 
vindo a discutir com o ex-ma-
rido, até que ele sacou de uma 
arma e efetuou os disparos.

Carlos Eduardo chegou 
a ser socorrido, mas mor-
reu ao dar entrada no Pronto 
Atendimento Municipal de 
Icaraíma. Posteriormente o 
corpo foi encaminhado ao 
Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil esteve no 
local e colheu informações 
a fim de identificar e chegar 
à autoria do crime, mas não 
conseguiu localizar o cidadão.

Na noite do domingo (7) a Polícia Rodoviária Estadual registrou uma colisão entre dois veículos na PR-323, no 
trecho compreendido entre Perobal e Umuarama, envolvendo o VW Gol, de Xambrê, conduzido por um jovem 
de 21 anos. Este seguia em direção à Umuarama, quando o motorista perdeu o controle, invadiu a pista contrária e 
bateu contra um Renault/Duster, de Umuarama, conduzido por um homem de 40 anos. Na Duster estava também 
uma mulher, de 39 anos (esposa), e os filhos do casal. Os ocupantes ficaram feridos e foram socorridos pelo Samu 
e encaminhados a um hospital em Umuarama. O motorista do Gol também precisou de atendimento médico e foi 
levado para o Pronto Atendimento Municipal em Perobal.

DIVULGAÇÃO

O Paraná é um dos estados que mais vacinou no país, são 16.279.177 vacinas aplicadas, 
mas muitas pessoas estão deixando de tomar a segunda dose 

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN
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Agentes trabalham aos sábados
para eliminar focos da dengue

Centro de Saúde Escola fará rastreio do câncer de próstata

Antes que os focos de 
reprodução do mosquito da 
dengue se espalhem por toda 
a cidade, os agentes de com-
bate a endemias intensificam 
as visitas e vistorias nos quin-
tais de mais de 40 mil imóveis 
de Umuarama. Mas como a 
ação acontece de segunda 
a sexta-feira, em horário de 
expediente, em alguns casos 
os agentes não encontram os 
moradores nas residências.

São pessoas que estudam, 
ou trabalham, ou estavam fora 
no momento da visita. Esses 
imóveis são listados como 
‘perdidos’ porque os agentes 
não conseguiram fazer a visto-
ria durante a semana.

“Retomamos as visitas nos 
finais de semana e apenas no 
último sábado, 6, dentre 900 
imóveis fechados recuperamos 
222 e eliminamos cinco focos 
com larvas do mosquito trans-
missor da dengue, o Aedes 
aegypti, em quatro mora-
dias”, informou o coordena-
dor do Serviço de Vigilância 
em Saúde Ambiental, Carlos 
Roberto da Silva.

O trabalho continua ao 

Até o final deste ano, mais 
de 65 mil homens serão diag-
nosticados com câncer de 
próstata, segundo o Instituto 
Nacional de Câncer (INCA), 
isso significa que um em 
cada seis homens terá resul-
tado positivo durante a vida. 
Analisando esses dados, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
preparou programação espe-
cial para o Novembro Azul em 
Umuarama, com a realização 
de exames para diagnóstico 
precoce da doença.

No dia 18 de novem-
bro as unidades básicas de 
saúde Parque Industrial, 
Jabuticabeiras e Jardim 
União (Cohapar I) vão atender 
das 17h às 20h, disponibili-
zando exames PSA (Antígeno 
P r o s tá t i co  E s p e c í f i co ) . 
“Equipes do laboratório esta-
rão nessas unidades para 
colher sangue para a realiza-
ção dos exames, que detec-
tam o aumento na concentra-
ção de enzimas produzidas na 

próstata, que podem indicar 
alterações como prostatite, 
hipertrofia benigna ou até cân-
cer de próstata”, indica Simony 
Rodrigues Bernardelli Rosa, 
coordenadora de Atenção em 
Saúde Primária.

Ela informa que além dos 
exames de PSA, homens pode-
rão verificar a pressão arterial 
e o índice de glicemia, fazer 
avaliação odontológica e até 
realizar teste rápido de covid-
19. “Esse mesmo atendimento 
especial será realizado no dia 
25 de novembro, nas unidades 
básicas de saúde Sonho Meu, 
Primeiro de Maio e Panorama, 
também das 17h às 20h, sem 
precisar de agendamento”, 
destaca Simony.

TOQUE NA UNIPAR
Neste ano,  uma par-

ceria inédita com o curso 
de Medicina da Unipar 
(Universidade Paranaense), 
sob a coordenação do médico 
urologista e professor Alberto 

Tomé, tornará os exames diag-
nósticos de câncer de próstata 
mais acessíveis à população. 
Dentro do Projeto Novembro 
Azul, serão disponibilizados 
500 exames gratuitos no dia 
20 de novembro (sábado). “Os 
interessados devem compa-
recer das 8h às 17h no Centro 
Saúde Escola. Estão previstos 
exames PSA e toque retal”, 
instrui Marcília Martins de 
Oliveira, enfermeira responsá-
vel pela UBS Centro de Saúde 
Escola (Unipar sede).

De acordo com o médico 
Alberto Tomé, ao contrário do 
que se pensa, o exame é bem 
simples. “É indolor e muito 
rápido: dura apenas alguns 
segundos. Por meio dele é 
possível avaliar o formato, o 
tamanho e a textura da prós-
tata, além de identificar a pre-
sença de nódulos que podem 
ser indicativos de um tumor 
maligno”, explica o urologista 
e coordenador do projeto.

O diagnóstico precoce faz 

toda a diferença. Se descoberta 
no início, as chances de cura da 
doença ficam acima de 90%. 
“Por isso é fundamental que os 
homens deixem de lado esses 
mitos sobre o exame e procu-
rem a prevenção. O precon-
ceito mata muito mais do que 
a doença”, aponta o professor.

O exame está indicado para 
todos os homens acima de 50 
anos. Homens negros precisam 

iniciar o rastreamento mais 
cedo: aos 45 anos. “Quem tem 
histórico familiar de câncer de 
próstata deve iniciar os exames 
cinco anos antes da idade que 
atingiu o familiar”, ressalta Dr. 
Alberto Tomé, acrescentando 
que quem quiser saber mais 
sobre o Projeto Novembro Azul 
pode acessar a página oficial 
do grupo no Instagram em @
novembroazul_unipar.

PARCERIA inédita com o curso de Medicina da Unipar, sob a coordenação do médico 
urologista e professor Alberto Tomé, tornará os exames mais acessíveis

longo desta semana e será 
reforçado no próximo sábado, 
13, para recuperar mais imó-
veis. Nesta segunda-feira, 
a  e q u i p e  d a  V i g i l â n c i a 
Ambiental recebeu o apoio 
d e  a l u n o s  d o  c u rs o  d e 
Medicina da Universidade 
Paranaense (Unipar).

Nas últimas semanas 
Umuarama não registrou 
nenhum novo caso de den-
gue. Desde o início do ano 
epidemiológico (agosto/22), 
a cidade acumula 97 notifica-
ções de casos suspeitos, dos 
quais 85 foram descartados 
(negativos), sete foram confir-
mados (positivos) e cinco per-
manecem em investigação.

LEVANTAMENTOS
Já o Índice de Infestação 

Predial (IIP), apurado no 
Levantamento de Índice 
Rápido para Infestação pelo 
Aedes aegypti (Liraa) entre ps 
dias 18 a 22 de outubro, refor-
çou o alerta para os cuidados 
com a dengue. Das 60 locali-
dades em que a cidade é divi-
dida para a coleta de dados, 
25 apresentaram IPP acima 

de 2%, o que elevou o índice 
geral do município para 2,4% 
– quanto o ideal é até 1%.

A situação mais crítica é a 
da Zona VII (larvas em 16% dos 

imóveis), região da Igreja São 
Paulo (13,8%), Escola Malba 
Tahan (12%), Praça Oscar 
Thompson (10,7%) e Escola 
Vinícius de Moraes (10,3%). Em 

ASSESSORIA/SECOM

outras 20 regiões, o índice variou 
entre 2% e 8,6%, enquanto em 
36 localidades o percentual foi 
0% – não foram encontradas lar-
vas nos imóveis.

AS visitas e vistorias foram intensificadas nos quintais de mais de 40 mil imóveis de Umuarama

ASSESSORIA/SECOM



10 ESPORTE  Terça-feira, 9 de novembro de 2021

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

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E 
FARMACÊUTICAS DE COLORADO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL  
ORDINÁRIA

O presidente do Sindicato acima citado no uso das  atribuições que lhe são conferidas, vem através deste 
convocar, nos termos do estatuto e da legislação em vigor os associados para participarem de uma 
assembléia geral ordinária  que se realizará  (se Deus permitir) no Dia 16/11/2021 ás 17:00 Hs em 
primeira convocação, tendo como local a  sede do Sindicato  situada à Rua Augusto Giacomini nº10 nesta 
cidade  de Colorado Estado do  Paraná ,onde serão deliberados a seguinte pauta do dia:
-        Leitura e aprovação da ata anterior

- Discussão e aprovação da Previsão Orçamentária para o  exercício de 2022 .     
-Não tendo número suficiente de associados em primeira Convocação, será feita a segunda convocação 
01 hora após com os presentes, onde serão deliberados os assuntos em pauta com a aprovação da maioria.   

Colorado, 09 de Novembro de 2021.

____________________________________
PAULO VICENTE DA SILVA

Presidente

ORIENTADOR DE ATIVIDADES
Pilates Estúdio

Vaga TD nº  219/2021  para Umuarama

Pré-requisitos: Superior completo Bacharelado 
em Educação Física, curso reconhecido e 

concluído em instituição de ensino superior 
credenciada pelo MEC, Carteira de Habilitação 

Profissional: Registro ativo no CREF/PR e 
experiência conforme consta em edital. 

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

Inscrições até  16/11/2021

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
AUGUSTO APARECIDO CORÁ, inscrito no CPF nº 705.958.019-00, 
torna público que RECEBEU do IAP, Instituto Ambiental do Paraná a 
LICENÇA PRÉVIA, para a IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO PARQUE 
RIVIERA, no lote “A”, da subd. do lote 25-E e 25/D-1, ambos da sub-
divisão do lote nº 25, da Gleba 12 Jaborandi, do Núcleo Cruzeiro, 
Umuarama-PR.- Validade 08/02/2023.

   EXTRAVIO DE ALVARÁ
R O G É R I O  A P A R E C I D O 
TOMITÃO, inscrita sob nº CNPJ 
00.816.443/0001-55, estabe-
lecido na Rodovia PR, 482.0, 
Parque Bonfim, CEP 87.500-000, 
cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de seu 
alvará, nº19.501/1995. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.

 EXTRAVIO DE ALVARÁ
WALTER COSTA MARCOVICZ 
GALDINO, inscrita sob nº CNPJ 
80.212.145/0001-95, esta-
belecido na Rua Dos Pardais, 
5156, Zona 4, CEP 87.504-516, 
cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de seu 
alvará, nº29.677/2011. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.      

EXTRAVIO DE ALVARÁ
WCM GALDINO & GALDINO, 
i n s c r i t a  s o b  n º  C N PJ 
14.209.781/0001-33, esta-
belecido na Praça Estação 
Rodoviária, s/nº, sala 12, Zona 
I, CEP 87.501-056, cidade de 
Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos 
fins o extravio de seu alvará, 
nº30.102/2011.  Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.  

Atletas de Umuarama voltam a brilhar nos jogos
As equipes de Umuarama 

conquistam resultados expres-
sivos em jogos oficiais do 
Estado, disputados nas últi-
mas semanas. Com o apoio 
da Prefeitura e da Smel, foi 
campeão no futsal masculino 
dos Jogos da Juventude do 

Paraná – Jojups – e também 
chegou às finais do futsal femi-
nino e do voleibol masculino 
e feminino, conquistando três 
vice-campeonatos.

Já nos Japs, as conquis-
tas foram ainda mais expres-
sivas. Umuarama foi campeã 
no basquete masculino, no 
futsal feminino, no voleibol 
feminino, no voleibol mas-
culino e no futsal masculino. 
Com a equipe de futebol sub-
16, a cidade conquistou o ter-
ceiro lugar no Campeonato 

Paraná Bom de Bola.
Toda organização, logís-

tica e protocolos de segurança 
para controle da covid-19 fica-
ram por conta da Prefeitura 
de Umuarama, através da 
Secretaria de Esporte e Lazer, 
em conjunto com a coordena-
ção do Escritório Regional da 
Paraná Esporte – Região 6.

UMUARAMA foi campeã no basquete masculino, no futsal feminino, no voleibol feminino, 
no voleibol masculino e no futsal masculino
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Palavras cruzadas

Com a Lua se entendendo com Sol e Netuno logo 
cedo, a dica é redobrar a atenção para identifi-
car uma boa oportunidade no trabalho. Pode ter 
sucesso ao se envolver em algo diferente e mais 
arriscado! Se está atrás de um novo serviço, ou 
pensa em trocar de emprego, aproveite para enviar 
currículos e procurar vagas. 

Nesta terça, as tarefas de rotina podem ocupar boa 
parte do seu tempo, mas não adianta ficar reclamando. 
Se precisa terminar alguma coisa que ficou pendente 
no trabalho, faça isso antes de se envolver em algo 
novo! Em casa, tarefas e serviços domésticos podem 
se empilhar no seu caminho.

Aproveite a manhã para fazer contatos, já que você 
terá facilidade para lidar com as pessoas. Aliás, 
esbanjando charme e simpatia, também será mais 
fácil participar de uma reunião, apresentar proje-
tos e convencer os outros a embarcarem no que 
você quiser!

Nesta terça, você vai esbanjar autoconfiança e ener-
gia, sinal de que dá pra resolver assuntos pendentes 
e tarefas atrasadas rapidinho. Também fica mais fácil 
trocar ideias com colegas e clientes, marcar reuniões, 
enfim, dar aquele gás extra no trabalho.

Logo cedo, Lua e Netuno unem forças para benefi-
ciar as finanças. Sem chamar atenção, costurando 
acordos e conquistando bons resultados, vai chegar 
mais longe, tá? Ouça sua intuição para encontrar o 
melhor caminho em uma situação inesperada ou na 
vida profissional.

No que depender das estrelas, você vai aproveitar 
qualquer oportunidade de viver novas experiências, 
expandir seus interesses e dar aquele chega pra lá 
na mesmice. Vale a pena expandir seus conheci-
mentos, iniciar um curso ou se arriscar fora da sua 
zona de segurança.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos em 9 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Escorpião – Áries. 
São um pouco indecisos, vagarosos e confusos, até à idade da adolescência. Depois se definem e 
podem exercitar seu lado positivo e lutador, dinâmico e responsável. Seu número principal é o 17, 
formado de 1, do Sol e de 7, Netuno. São dois astros de natureza divergentes. Enquanto o Sol é luz, 
força, energia, claridade, ações definidas, franqueza e sinceridade. O outro é nebulosidade, ações 
veladas, ocultismo, mistérios, timidez, limitações, pessimismo, complexos íntimos etc. Mas juntos 
formam o 8, de Saturno, que representa seriedade, responsabilidade, moderação, recolhimento e 
austeridade. Indica vida longa e heranças.

Horóscopo nascido em 9 de novembro

Você conta com excelentes energias para dar um show 
de comunicação em todas as áreas, especialmente no 
trabalho. Normalmente, seu signo costuma ser mais 
fechado e vale a pena explorar as energias desta terça 
para cuidar daquelas tarefas pendentes que dependem 
da colaboração dos outros. Então, aproveite o bom 
momento para fazer contatos.

No trabalho, parceria será a palavra de ordem e tudo 
o que puder ser feito com a colaboração de outras 
pessoas têm mais chance de sucesso. Troque ideias 
com os colegas, coloque em prática uma nova socie-
dade, enfim, busque o sucesso ao lado de pessoas 
em quem confia.

No que depender das estrelas, vai sobrar disposição 
para sair da rotina, fazer uma viagem ou embarcar em 
um programa animado de última hora. Mas se precisa 
botar as mãos na massa no trabalho, o jeito é canalizar 
esse espírito aventureiro para dar um toque animado 
às tarefas do dia a dia. 

Pode se preparar para algumas mudanças profundas 
na vida profissional logo cedo. Se está em busca de 
um trabalho, é um excelente momento para correr 
atrás dos seus interesses. O serviço continua rece-
bendo ótimas vibes e você pode se dar bem agora, 
mesmo que tenha que fazer alguns ajustes. 

A Lua troca likes com o Sol nessa madrugada e avisa 
que você começa a terça com boas chances de rece-
ber uma grana que envolve a família. Se anda bus-
cando trabalho ou precisa de um empurrãozinho para 
fechar um negócio, o pessoal de casa também pode 
desempenhar um papel importante. 

Assuntos financeiros seguem em alta e, no que 
depender das estrelas, você tem tudo pra encher o 
bolso! Pode fazer um bom negócio com a ajuda da 
família, descobrir novas maneiras de ganhar dinheiro 
por conta própria ou até receber uma grana que não 
estava esperando. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 31

OAB
HOLOGRAFIA

PAPIROAT
AGTRAPA
SBANTUL

ISODALOHA

PARVOSID
RERACRE

CONGRESSOM
DNSCVIA

LEVIPODER
EFUSÃOISA

OSURICATO

GATLIN
JORGEDELIMA

Técnica de
fotografia
em 3 di-
mensões 

Balé 
de Igor

Stravinsky

A folha de
escrever 

dos antigos
egípcios

Cortesão;
palaciano

Família
linguística
africana

Fiscal de 
vendedo-
res ambu-

lantes
Ave con-
sagrada a
Esculápio

(Mit.)

Rival do
filho no

triângulo
edipiano

Festa de 
abertura de
exposição
artística

Saudação
típica dos
havaianos

Nojo;
repulsa

Vitamina
que pre-
vine o ra-
quitismo

Desinência
dos verbos
de 2ª con-
jugação

Medida de
extensão
de sítios

Vida, em
francês

Deu nome
a uma das
tribos de

Israel

Nilton
Santos,

ex-jogador
brasileiro

(?) de ar-
ma: é obri-
gatório ao

policial
É exercido
pela mu-

lher no ma-
triarcado

Doente,
em inglês

Toulouse-
Lautrec,
pintor

francês

Do-(?), 
massagem

oriental

Roraima
(sigla)

Artéria principal 
que parte do ventrí-

culo
esquerdo

Revolu-
cionários

Opus
(abrev.)

Enxofre
(símbolo)
(?) 14001,
certifica-
ção de

sistemas
de gestão
ambiental

Nela os persas foram
vencidos pelos

gregos (490 a.C.)
 "Federal", em PF

Tolos
Foi fechado
em 68 pelo
AI-5 (BR)

Caminho

O "D"
de DJ

Classe
abastada
Pontaria,
em inglês

Radiação 
ultraviole-
ta (sigla)

Animal co-
mo o Timão
de "O Rei

Leão"
(Cinema)

Ímpeto; 
veemên-
cia (fig.)

Escritor de
"Invenção
de Orfeu"

A quinta
consoante

2/in. 3/aim — ill — vie. 5/aloha. 6/áulico — efusão — parvos. 11/jorge de lima.
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C F S V H
O P R E S S I V O

T R E I N O A I R
E S S A I S C A
S RA D I O I
D M O M C O PA

G O L E P R A V
R A I N H A E R E I

R E R I T M O
C AL M A T I E
O I P R O L Z

QU I B E A R A B E
R A L A R G E L

B I B L I O T E C A
S A A S O M A R

Casa do 
Congresso
Nacional

Ar, em
francês

Prepara-
ção para

o jogo

1.051, em 
algarismos
romanos

Substitui
os ossos,

nos
tubarões

Fio
inflamável

da vela

Porção
que se
bebe

Nome
da letra

"M"

Casal de
soberanos

Herói de
"As Mil e
Uma Noi-
tes" (Lit.)

O do
Carnaval

é o samba

Cuidar;
tomar
conta 

Bolinho
de carne
e trigo

Ela, em 
espanhol

Traje
para 

formatura

Ferir a
pele de

leve, arra-
nhando

O espaço
destinado
à leitura

Tirânico;
cruel

Vermelho,
laranja,
amarelo,

verde,
azul, anil,

violeta 

Salientar;
sublinhar 
Sustentam

o corpo

Cópias de
contratos

Marca 
do plural

Sessenta
minutos
Costume
nocivo

(?) coisa:
isso

Decímetro
(símbolo)  

A 1a mídia
eletrônica
Exame do 
MEC (sigla)

Para
(contração)
Consoan-
te muda

Anexo da
cozinha

Diretor de
faculdade

É usada
no anzol

O número
como o 3

Tranqui-
lidade

Saudação
popular

Em (?) de:
em favor
Idioma 
do Egito

Ácido da
aspirina
Acres-
centar 

Fixador
de cabelo

Estou
(pop.) 

(?)-sangue,
pássaro

vermelho
Escassos

3/aas — air — tiê. 4/ella. 5/quibe. 6/frisar.

Campeonato Paranaense de Skate 
acontece nos dias 13 e 14, em Cascavel

No próximo fim de semana Cascavel 
será sede do Campeonato Paranaense 
de Street Skate Amador. O evento que 
oportunizará aos três primeiros coloca-
dos de cada categoria vagas no Cam-
peonato Brasileiro 2021 receberá cerca 
de 170 competidores. Os atletas serão 
devidos em cinco categorias: Mirim, 
Iniciante, Feminino, Amador e Master. 

As baterias terão início às 8:30hs de 
sábado (13) e encerramento às 20hs. 
No domingo (14) às 8:30hs os atletas 

voltam à pista e a premiação aconte-
cerá às 18:30hs.

As inscrições podem ser feitas 
online pelo www.FiliadoCBSK.com.br. A 
entrada é livre para as arquibancadas. 

A organização do evento pede que 
quem puder, leve 1kg de alimento não 
perecível. Após o evento os donativos 
serão encaminhados para unidades 
assistenciais.

Via: Assessoria Associação de 
Skate de Cascavel

DIVULGAÇÃO

 Desde a antiguidade, a arruda é utili-
zada com fins medicinais. Mas a sua fama 
vem mesmo da sua grande força de prote-
ção contra o mau-olhado e as más vibrações. 
Seja qual for a sua necessidade, confie nessas 
simpatias com arruda e alcance o que deseja!

Afastar inveja da união: pegue três 
galhos de arruda, três de guiné e três de 
alecrim. Torre em uma panela até levantar 
um pouco de fumaça, com cuidado para 
não causar um incêndio. Espere a panela 
esfriar e passe-a três vezes em volta do seu 
corpo sem encostar e com muito cuidado 
para não se queimar. Reze um Pai-Nosso 
e uma Ave-Maria. Jogue as sobras no lixo 
e lave a panela antes de reutilizá-la. Lave 

bem as mãos após o contato com a arruda 
e a guiné, pois são plantas tóxicas.

Dinheiro render: apanhe do pé um galhi-
nho de arruda e um de alecrim. Guarde na 
carteira ou na bolsa e, quando secarem, jogue 
em um jardim florido. Lave bem as mãos após 
o contato com a arruda, pois ela é tóxica. 
Repita a simpatia quantas vezes quiser.

Contra os males de saúde: junte uma 
folha de arruda, uma de guiné, uma de 
louro, um cravo-da-índia, um grão de café, 
uma pedra de sal grosso e um dente de alho 
e coloque dentro de um saquinho feito com 
tecido vermelho e linha da mesma cor. 
Feche-o e carregue em sua carteira ou deixe 
em um local onde ninguém mexa. Lave bem 

Arruda: 7 simpatias para limpar e abrir caminhos
as mãos após o contato com a arruda e a 
guiné, pois são tóxicas.

Crescer na profissão: na primeira sexta-feira 
do mês, vá até uma igreja e assista a uma missa. 
Assim que ela terminar, deixe três moedas de 
pequeno valor e três galhos de arruda aos pés da 
imagem do santo de sua devoção. Peça ajuda a 
ele para subir de cargo e reze um Pai-Nosso, uma 
Ave-Maria e uma Glória ao Pai. Saia da igreja sem 
olhar para trás. Lave bem as mãos após o contato 
com a arruda, pois ela é tóxica.

Espantar o azar: coloque três ramos 
de arruda debaixo do seu colchão. Durante 
quinze dias, sente na cama e tome um copo 
de água antes de dormir. Passados esses dias, 
enterre os ramos de arruda em um vaso ou 

jardim de sua casa. Use o copo como de cos-
tume após lavar. Lave bem as mãos após o 
contato com a arruda, pois ela é tóxica.

Patuá para abrir caminhos: coloque um 
pequeno galho de arruda em um pedaço de 
papel. Feche e carregue-o com você. 

Vaso com arruda: em vasinho forrado 
com pedras pequenas, faça uma camada 
de areia. Em seguida, coloque uma mistura 
de terra comum, areia e húmus de minhoca 
e plante uma muda de arruda. Espalhe 
mais um pouco de terra e regue. Ele tem o 
poder de limpar e purificar os ambientes, 
trazendo proteção para o local.

 
Fonte: João Bidu
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SE
N

SA
ÇÕ

ES
Em nossas vidas, a mudança é inevitá-
vel. A perda é inevitável. A felicidade 
reside na nossa adaptabilidade em 

sobreviver a tudo de ruim.
Buda

UTILIDADE
Umuarama terá o primeiro Banco de Leite Humano da 12ª Regional de Saúde do Paraná, com inauguração das insta-
lações prevista para o dia 10 de novembro. O anúncio foi feito pela Norospar e Rotary Club de Umuarama Catedral. 

CARREATA
Com a promoção com três automó-
veis, cinco motos e R$ 100 mil em 

vales-compra -, é a maior do Paraná 
no segundo semestre a  campanha 
Natal de Esperança Aciu . Os veícu-
los serão apresentados na carreata 
programada para a manhã do próxi-
mo sábado (13), com saída do Lago 
Aratimbó.  “O Natal de Esperança 
já é sucesso e alguns felizardos já 
foram contemplados com vales-

-compra, que podem ser gastos nos 
estabelecimentos que participam da 
campanha. Todos estão convidados 
para participar e apoiar a iniciativa 

que está agitando o comércio de 
Umuarama”, ressalta o presidente 

Orlando Luiz Santos.

***

Para os interessados, a saída será no 
lago Aratimbó, às 10h. A carreata 

percorrerá as avenidas Paraná, Celso 
Garcia Cid, Brasil e Castelo Branco. 

A campanha Natal de Esperança 
sorteará um Fiat Mobi, um VW Gol, 
um Chevrolet Onix, cinco motos 

Honda Biz, 72 vales-compra de R$ 
250, 90 de R$ 350 e 101 de R$ 500. 
As empresas associadas podem optar 
entre seis tipos de pacotes especiais 
para participar da campanha. Todos 
os modelos de kits contêm cartazes 

e um pacote de cupons. Para facilitar 
a aquisição dos kits, o empresariado 
pode parcelar o pagamento em até 
dez vezes no cartão de crédito e em 
até três vezes no boleto bancário. 

Basta solicitar uma visita do depar-
tamento comercial pelos telefones  

(44) 3621-6700/98422-1805 (What-
sApp)/99985-3765.

Hoje é dia de comemorar. O aniversariante é o Delegado Fernando Martins, 
deputado estadual atuante, presidente da Comissão de Segurança Púbica da 

Assembleia Legislativa. Em suas caminhadas políticas pelo estado, principalmen-
te no Noroeste, onde está sua base, Dr. Fernando, aproveitou um momento com 
a esposa Angélica Carcel e o filho Lucas para um click especial aqui pra coluna. 

Parabéns

LIBERADO
O Parque Nacional do Iguaçu recebeu 
18.333 visitantes durante o feriadão 

de Finados, de sábado, 30 de outubro, 
a terça-feira, 2 de novembro, supe-

rando a expectativa que era de 15 mil 
pessoas. O dia de maior movimento foi 
o domingo, 31, quando 9.268 pesso-
as passearam pelo maior conjunto de 

quedas d’água do mundo. Os brasileiros 
se mantêm como maioria dos visitan-
tes, com 94%, mas o retorno de es-

trangeiros segue crescendo. O ranking 
é formado por paraguaios, bolivianos, 
argentinos, estadunidenses, franceses, 

colombianos, peruanos, alemães e 
chinelos, entre outras nacionalidades. 
Entre os estados brasileiros, a lista é 
liderada pelos visitantes do Paraná, 

seguidos dos de São Paulo, Santa Cata-
rina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, 

Distrito Federal, Espírito Santo e Acre, 
fechando os dez estados.

ARQUIVO PESSOAL

ZOOM
LAVÍNIA VIEIRA SILVA, na 

lente exclusiva de Luci Lemes, 
ganha zoom na coluna desta 

terça-feira, dia 9.

 LUCI LEMES
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