
Procon processa 26 postos de 
combustíveis em Umuarama

DENÚNCIAS DE CONSUMIDORES LEVARAM ÀS NOTIFICAÇÕES

Após notificar 43 postos de combustíveis por suspeita de aumento indevido de preços, o Procon de Umuarama instaurou processos 
administrativos contra 14 deles, por identificar indícios de infração ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Outros 12 também 
tiveram processos administrativos instaurados por não terem apresentado a documentação exigida pela Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Consumidor. Apenas em 17 postos não foram encontradas possíveis irregularidades. l 9
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Dois servidores da 
Secretaria de Saúde 
foram ouvidos pelos 
membros que analisam 
detalhes sobre 
possíveis casos de 
‘fura fila da vacinação’. 
O paradeiro de três 
doses da vacina contra 
a Covid ainda não 
foi esclarecido aos 
vereadores. l 7

CPI da CPI da 
CovidCovid

Integração
Usuários do sistema de transporte coletivo urbano 

de Umuarama terão mais tempo para utilizarem dois 
ou mais ônibus pagando apenas o custo de um passe. 

A empresa concessionária do serviço informou à 
Umutrans que vai ampliar, a partir da próxima terça-

feira, 16, o tempo de integração entre as linhas de uma 
hora para uma hora e 30 minutos. l 8
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Deputado quer 
pagamento 
de salários 
em bitcoin

l 2

Comissão na 
Alep garante 

acesso à cannabis 
medicinal

l 4

Ações

Defasagem 
na PC passa 

a ser discutida 
na Casa Civil

l 5

ASSESSORIA

PPA e LDO 
estão prestes 
a receberem 

emendas 
l 6
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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

6/10 a 6/11 0,5000 0,3575 0,0000
7/10 a 7/11 0,5000 0,3575 0,0000
8/10 a 8/11 0,5000 0,3575 0,0000
9/10 a 9/11 0,5000 0,3575 0,0000
10/10 a 10/11 0,5000 0,3575 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,99% 26,64 
Vale ON -2,46% 65,94 
ItauUnibanco PN -1,01% 22,53 
Bradesco PN -1,18% 19,30 
Magazine Luiza ON +10,06% 13,13 
Americanas ON +7,65% 35,18

IBOVESPA: +0,72% 105.535 pontos

Iene 112,94
Libra est. 0,74
Euro 0,86
Peso arg. 100,11

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,8% 5,4940 5,4950 -2,7%

PTAX  (BC) -1,2% 5,4951 5,4957 -2,6%

PARALELO -1,0% 5,3600 5,7600 -2,5%

TURISMO -1,0% 5,3600 5,7400 -2,5%

EURO -1,2% 6,3655 6,3673 -2,3%

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 09/11

Iene R$ 0,0487
Libra est. R$ 7,45
Peso arg. R$ 0,055
R$1: 1246,88 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 09/11 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 1.199,50 21,50 -3,5%
FARELO dez/21 342,50 10,70 7,9%
MILHO dez/21 554,75 3,25 4,6%
TRIGO dez/21 778,50 10,50 6,1%

SOJA 149,80 -1,3% -6,0% 149,00
MILHO 77,49 -0,2% -8,2% 77,00
TRIGO 88,07 -0,2% -0,5% 88,00
BOI GORDO 277,57 0,0% -4,5% 275,00
SUINO 5,85 -4,1% -9,6% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 09/11 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 09/11 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 09/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 158,00 -7,6% -5,4%
SOJA Paranaguá 165,00 -4,1% -4,3%
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

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Quarta
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Quarta
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QuintaQuinta

Chuva
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31h

Crescente
11/11- 09h48

Minguante
27/11 -09h29

Nova
4/11 - 18h15

Cheia
19/11 -05h59

Nublado

PREVISÃO DO TEMPO

Nublado Nublado
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Loterias
Megasena

02 03 04 07 08 09 10 11 
12 14 16 18 19 22 23

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 10/11/2021 concurso: 2426Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

 

concurso: 528
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concurso: 2295
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

02 09 01 03 05 00 09

Super Sete concurso: 167C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2234Lotomania

43.160
69.846
99.002
71.421
33.225

03 09 14 19 34 52 62
AMERICANO-RJ

04 08 26 44 46

AGOSTO

04 05 09 13 17 18 31

concurso: 5701

05 11 24 27 32 57

Nublado com pancadas 
de chuva

CRESCENTE
11/11 - 09h48

CHEIA
19/11 - 05h59

MINGUANTE
27/11 - 09h29

NOVA
04/11- 18h15

Paranaguá
max 21
min 18

max 31
min 19

Cascavel
max 28
min 18

Foz do Iguaçu
max 30
min 20

max 30
min 17

Curitiba
max 18
min 14

FASES 
DA LUA

Quinta 11/11/2021

Sol
Sexta 12/11/2021

Nublado com pancadas 
de chuva

Lotofácil concurso: 2368

02 17 26 28 30 38 48 53 54 61 
63 65 66 72 74 75 77 79 81 90

 Em torno de 40% a 60% dos 
atendimentos de equipes do 
programa Melhor em Casa, que 
realizam atenção domiciliar no 
SUS (Sistema Único de Saúde), 
estão relacionados a quadros 
de pós-Covid. A estimativa se 
baseia em uma enquete com 
equipes do programa e foi 

citada pela coordenadora-ge-
ral de Atenção Domiciliar do 
Ministério da Saúde, Mariana 
Borges, no evento que come-
morou os dez anos do Melhor 
em Casa. O programa atende 
pacientes de todas as ida-
des com dificuldade de loco-
moção e quadros de saúde 

agudos, crônicos agudizados 
ou complexos. Mariana Bor-
ges ressaltou que pacientes 
com sequelas de AVC (acidente 
vascular cerebral) representam 
a maior parte dos atendimen-
tos dos últimos dois anos, mas 
a pandemia já surge entre os 
problemas mais frequentes. 

Brasília - O Ministério do 
Turismo quer tornar o Brasil 
um dos destinos mais procu-
rados por turistas do mundo 
todo no pós-pandemia. Com 
esse objetivo, o país participa 
da Expo Dubai, primeiro evento 
mundial após o início da pan-
demia e que reúne 190 países 
nos Emirados Árabes Unidos. 
Segundo o ministro do Turismo, 
Gilson Machado, entrevistado 
de segunda-feira (8) do pro-
grama A Voz do Brasil, o pavi-
lhão brasileiro é um dos mais 
visitados e tem informações 
sobre diversos destinos turís-
ticos brasileiros como Porto 
de Galinhas (PE), Jericoacoara 

Brasil quer ser maior destino de 
turistas no mundo pós-pandemia

(CE) e a Amazônia. Machado diz 
que o país se destaca quando o 
assunto é Turismo Verde: “Pre-
servação ambiental e turismo 
não dá pra dissociar”.  

Machado falou também 
sobre a retomada de cru-
zeiros no Brasil, o potencial 
turístico do país e a recupera-
ção do setor pós-pandemia. 
Segundo o ministro, dos cerca 
de 320 mil empregos gerados 
no mês de agosto, aproxima-
damente 180 mil estão rela-
cionados ao setor de serviços 
ligados ao turismo. De acordo 
com ele, o setor de aviação 
também está se recuperando 
“Hoje nós temos mais de 85% 

ABR

Aumenta o número de sequelados  da Covid nos atendimentos do SUS

da nossa malha aérea recupe-
rada”, disse. Machado acredita 
que as restrições impostas por 

outros países nesse momento 
estão fazendo com que os 
brasileiros busquem mais os 

destinos dentro do país. “O 
turismo brasileiro está bom-
bando”, comemorou.             

“A Covid já está em terceiro 
lugar. É uma doença que nunca 
tinha aparecido e já veio direto 
para o terceiro lugar de atendi-
mento”, disse a coordenadora, 
acrescentando que “parte dos 
atendimentos realizados como 
influenza podem ser na ver-
dade de Covid-19”.

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, participou da 
cerimônia, realizada no Insti-
tuto Fernandes Figueiras, no 
Rio de Janeiro. Além de prestar 
solidariedade aos familiares de 
quem perdeu seus entes queri-
dos para a Covid-19, Queiroga 
destacou o compromisso com 
a assistência aos que sobrevi-
veram à doença e convivem 
com sequelas. “Temos pes-
soas sequeladas, e essas pes-
soas necessitam de cuidados, e 
esses cuidados podem ser em 
casa”, disse.

O ministro destacou a 
portaria publicada nesta 

terça-feira (9) permitindo a 
entrada de mais 116 equipes 
no programa, que conta hoje 
com 11,7 mil profissionais e 
mais de 1.600 equipes. Em 
2021, foram investidos R$ 540 
milhões no programa.

BENEFÍCIOS
Ao apresentar dados e a 

história do programa e suas 
ações, a coordenadora Mariana 
Borges destacou que o atendi-
mento em casa possibilita uma 
abordagem mais humanizada, 
além de permitir que as equi-
pes entendam o contexto em 
que vive o paciente.

“O sujeito deixa de ser bio-
lógico para ser biográfico. Aju-
dando as famílias a olharem 
para as condições dentro do 
domicílio, temos muito mais 
possibilidades de ter resulta-
dos eficazes e a longo prazo 
do que simplesmente tratando 
uma doença”. 

ABR

Deputado paranaense quer que
salários sejam pagos em bitcoin

O deputado federal Luizão 
Goulart (Republicanos-PR) 
apresentou na Câmara dos 
Deputados projeto de lei que 
prevê a possibilidade de que 
parte dos salários dos traba-
lhadores brasileiros seja pago 
em criptomoedas.

Segundo dispõe projeto, 
poderão optar por esta moda-
lidade de pagamento os traba-
lhadores da iniciativa privada 
e servidores públicos das três 
esferas governamentais.

O limite do percentual de 
pagamento em criptomoe-
das será de livre escolha do 
trabalhador, “vedada qual-
quer imposição por parte do 
empregador”.

Na justificativa, o parla-
mentar paranaense diz que as 
criptomoedas usam o sistema 
descentralizado e, por isso, 
não são controladas por uma 
só pessoa ou entidade central.

“Nossa proposição vem 
ao encontro dessa moderni-
dade, estabelecendo que de 
forma opcional o trabalhador 
possa receber parte de sua 
remuneração em qualquer 
tipo de criptomoedas vigente 
no Mercado Financeiro”, diz o 
deputado.

Mas o legislador afirma 
que o principal motivo para 
a proposta é fato de que 
irá “colaborar na resolução 

do problema de ‘caixa’ dos 
Governos Federal, Estaduais 
e Municipais, dando alternati-
vas na forma de pagamento do 
servidor público em geral e ao 
mesmo tempo movimentando 
uma gigantesca Economia de 
Mercado que se avizinha”.

Luizão finaliza com entu-
siasmo. “A Quarta Revolução 

Digital já é uma realidade 
Global. Cabe tão somente a 
nós se adaptar, reinventar e 
progredir nesse maravilhoso 
caminho da Modernidade 
visando estabelecer uma 
Economia Global que facilite 
o dia a dia do cidadão e prin-
cipalmente proporcione uma 
boa qualidade de vida a todos”.

PARLAMENTAR diz que as criptomoedas usam o sistema descentralizado e, por isso, não 
são controladas por uma só pessoa ou entidade central
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Rosa Weber nega
liminar de suspenção
da PEC dos Precatórios

A ministra Rosa Weber, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), indeferiu medida liminar 
requerida por partido político e 
parlamentares para suspender 
a tramitação da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
23/2021 (PEC dos Precatórios) 
na Câmara dos Deputados. A 
decisão se deu nos Mandados 
de Segurança (MS) 38300, 
38303 e 38304.

O Partido Democrático 
Trabalhista (PDT) e sete depu-
tados alegam que houve viola-
ção do devido processo legis-
lativo na aprovação da matéria 
em primeiro turno pela Câmara 
no último dia 3/11, pois foi 
aprovada emenda aglutinativa 
(que resulta da fusão de outras 
emendas) apresentada apenas 
no Plenário e anteriormente à 
emenda de redação que a jus-
tificou. Apontam ainda que a 
matéria foi aprovada de forma 
irregular, com votos de deputa-
dos licenciados e no exercício 
de missão diplomática, profe-
ridos remotamente.

ASSUNTO INTERNO
Segundo a ministra Rosa 

Weber, devido ao princípio 
da separação dos Poderes, 
previsto no artigo 2º da 
Constituição Federal, o exame 
da juridicidade de atos par-
lamentares por parte do 
Judiciário somente se legitima 
na hipótese de violação direta 
de parâmetro constitucional.

Votação remota
A ministra frisou que o Ato da Mesa da Câmara dos Deputados 
212/2021, que autorizou o voto remoto de parlamentares em 

missão autorizada, não viola a Constituição. Ela lembrou que, no 
momento de promulgação da Constituição de 1988, não se cogitou 
a possibilidade de exercício da atividade legislativa de modo remo-

to, pois não havia a tecnologia para tanto. Em relação à Emenda 
Aglutinativa Substitutiva (EAS) 1, oriunda da PEC 23/2021, a 

relatora não verificou, em análise preliminar, ofensa ao devido 
processo constitucional legislativo. Ela salientou que o artigo 60 

da Constituição, ao tratar das propostas de emendas, não exige a 
apreciação da PEC em comissão, antes da submissão ao plenário. 

De acordo com a ministra Rosa Weber, a Constituição também 
não trata do quórum de apresentação de proposição acessória 

(emenda parlamentar) no curso da análise da proposta principal. 
Por esse motivo, ao ser tratada no Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, a matéria aparenta estar enquadrada na catego-

ria de ato interno da Casa Legislativa.

Análise do Senado
A relatora não verificou risco de ineficácia de eventual ordem con-
cessiva futura, quando do julgamento do mérito dos mandados de 

segurança, pois, mesmo se aprovada em segundo turno pelo Plená-
rio da Câmara, a PEC 23/2021 não será imediatamente promulgada, 

devendo, antes, ser enviada para análise do Senado Federal.

Autores
O MS 38300 foi impetrado pelos deputados Alessandro Molon (PS-
B-RJ), Fernanda Melchionna (PSOL-RS), Joice Hasselmann (PSL-SP), 
Kim Kataguiri (DEM-SP), Marcelo Freixo (PSB-RJ) e Vanderlei Macris 

(PSDB-SP). O MS 38303, pelo PDT. E o MS 38304, pelo deputado 
Rodrigo Maia (sem partido-RJ). 

A relatora afirmou que con-
flitos interpretativos sobre nor-
mas regimentais do Legislativo 
configuram matéria interna 
corporis, que não pode ser 
revisada pelo Judiciário, como 
reafirmou recentemente o STF 
no julgamento do Recurso 
Extraordinário (RE) 1297884.

Nesse julgamento foi fixada 
a seguinte tese: “Em respeito 
ao princípio da separação dos 

Poderes, previsto no art. 2º da 
Constituição Federal, quando 
não caracterizado o desrespeito 
às normas constitucionais perti-
nentes ao processo legislativo, 
é defeso ao Poder Judiciário 
exercer o controle jurisdicional 
em relação à interpretação do 
sentido e do alcance de normas 
meramente regimentais das 
Casas Legislativas, por se tratar 
de matéria interna corporis”.

DIVULGAÇÃO

PARA Weber, devido à separação dos Poderes, o exame dos atos parlamentares acontece na hipótese somente na hipótese de vio-
lação da constituição

Pode haver debandada
Com a decisão do presidente Jair Bolsonaro de se filiar ao 
PL, integrantes do partido condicionam a permanência 
na legenda a uma autonomia para manter alianças 
regionais. Em Estados do Nordeste, o partido tem 
acordos fechados para compor com governadores de 
oposição ao governo, inclusive do PT. No Norte, como 
é o caso do vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos 
(PL-AM), também há desconforto. O deputado federal 
Fabio Abreu (PL-PI) disse que “com certeza” sai da 
sigla se ele não tiver autonomia para apoiar o grupo 
do governador Wellington Dias (PT-PI), que pretende 
lançar a candidatura do seu secretário de Fazenda, 
Rafael Fonteles (PT), para ser seu sucessor.

Em liberdade
O deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) foi solto na 
manhã de ontem (9), depois de nove meses detido em 
Niterói/RJ. O alvará de soltura foi determinado pelo ministro 
do STF Alexandre de Moraes. Silveira foi preso depois de 
ameaçar ministros do STF e as instituições do país pelas 
redes sociais, quando divulgou um vídeo em fevereiro de 
2021. No entanto, na decisão pela liberdade do deputado, 
Moraes afirmou que o parlamentar terá que cumprir duas 
medidas cautelares, entre elas, não manter contato ou ter 
acesso com os demais investigados em alguns inquéritos, 
salvo os parlamentares federais.

Na lista tríplice
O nome da desembargadora 
estava na lista tríplice da 
Corte, junto com Sérgio 
Pinto (TRT da 2ª – SP), e 
Paulo Régis Botelho, (TRT da 
7ª – CE). Doutora em Direito 
Constitucional pela PUC-SP, 
Morgana é natural de Toledo, 
e foi integrante do CNJ entre 
2009 e 2011. Presidiu a 
Comissão de Acesso à Justiça 
e Cidadania e foi juíza do 
trabalho substituta em 1992. 
Dois anos depois, tornou-
se juíza titular. No TRT-PR, 
foi também coordenadora 
da Escola Judicial no biênio 
2018-2019. 

Paranaense no TST

O presidente Jair Bolsonaro indicou a desembargadora 
paranaense Morgana de Almeida Richa, do Tribunal Regional 
do Trabalho da 9ª Região, para a vaga de ministra do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST). A indicação foi publicada no 
Diário Oficial da União (DOU) ontem (terça-feira, 9). O nome 
da magistrada será agora apreciado pelo Senado Federal. A 

primeira etapa é uma sabatina na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ), seguida por votação em Plenário.

Aguardando
Morgana de Almeida Richa 
é casada com Pepe Richa e 
cunhada do ex-governador 
do Paraná Beto Richa (PSDB). 
Ela depende apenas de uma 
canetada do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) para 
se tornar ministra de um 
tribunal superior. Segunda 
mais votada no pleno do TST, 
a desembargadora concorre 
ao cargo contra Jane Granzoto 
(a mais votada no TST) e 
Amaury Rodrigues Pinto 
Júnior (que foi o terceiro 
colocado). O presidente 
tem liberdade para nomear 
qualquer um dos três.

DIVULGAÇÃO
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Comissão aprova
garantia de acesso
à cannabis medicinal

Os deputados que inte-
gram a Comissão de Saúde 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná, presidida pelo depu-
tado Dr. Batista (DEM), apro-
varam, nesta terça-feira (09), 
parecer favorável ao Projeto 
de Lei 962/2019 de autoria do 
deputado Goura (PDT), que 
assegura o acesso aos medi-
camentos e produtos à base 
de canabidiol (CBD) e tetrahi-
drocanabinol (THC) para trata-
mento de doenças, síndromes 
e transtornos de saúde. O pro-
jeto está apto para ser votado 
em plenário pelos deputados.

Votaram favoravelmente 
ao parecer pela aprovação do 
relator do PL 962/2019, depu-
tado Michele Caputo (PSDB), 
os deputados membros Arilson 
Chiorato (PT) e Evandro Araújo 
(PSC). Anteriormente, o PL teve 
parecer favorável aprovado 
pela CCJ com substitutivo 
geral apresentado pelo relator, 
deputado Paulo Litro (PSDB).

“A aprovação deste projeto 
é muito importante porque vai 
beneficiar milhares de famí-
lias que poderão recorrer aos 
medicamentos à base de cana-
bidiol (CBD) e tetrahidrocana-
binol (THC) para tratamento de 
doenças, síndromes e trans-
tornos que só encontram efi-
cácia na cannabis medicinal”, 
comentou o deputado Goura.

Ele também destacou que 
o PL 962/2019 é um projeto de 
fundo humanitário que visa 

Estado dará suporte para
realização do censo em 2022

A Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep) aprovou um 
requerimento do deputado 
Luiz Claudio Romanelli (PSB) 
para a tramitação em regime 
de urgência de um projeto de 
lei, do governador Ratinho 
Junior, que prevê a cessão 
gratuita de imóveis do Estado 
para dar suporte à realização 
do Censo 2022 pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

“É fundamental este apoio 
do Estado na realização do 
Censo. Já estamos atrasados 

Respaldo técnico
No parecer, o deputado Caputo concluiu o voto pela aprovação do 
PL 962/2019 desta forma: “Considerando ainda que o projeto de 
lei encontra respaldo em estudos científicos mundiais e segue a 

tendência de regulamentação de terapias com base em cannabis, 
opino pela aprovação do presente projeto de lei”.

neste levantamento tão impor-
tante para mapear as con-
dições socioeconômicas do 
Brasil”, afirmou Romanelli. “O 
Censo é uma fotografia do País 
e um instrumento fundamen-
tal para a condução das políti-
cas públicas. Sem ele, ficamos 
no escuro”, observa.

O IBGE iniciou na semana 
passada o primeiro teste 
nacional do Censo 2022. Foram 
escolhidos municípios, bair-
ros, distritos ou comunidades 
nos 26 estados mais o Distrito 
Federal que serão percorridos 

por cerca de 250 recenseado-
res. No Paraná, a operação 
acontece em Jardim Olinda, 
a menor cidade do Estado. 
O objetivo é testar todas as 
etapas do processo de coleta 
de dados.

O censo demográfico deve-
ria ser realizado neste ano de 
2021, mas foi cancelado por 
decisão do governo federal, 
que sustentou a falta de recur-
sos orçamentários. O Supremo 
Tribunal Federal (STF) reverteu 
a medida e tornou obrigatória 
a realização do levantamento.

beneficiar as pessoas e redu-
zir o sofrimento de pacientes e 
familiares. “A aprovação do PL 
e agora seu encaminhamento 
para votação em plenário é 
uma vitória contra os tabus e 
os preconceitos sobre o uso 
medicinal da cannabis”.

PARECER FAVORÁVEL
O relator, deputado Michele 

Caputo, já tinha adiantado seu 
parecer favorável pela aprova-
ção do PL 962/2019, durante 
a sua participação na audiên-
cia pública promovida pela 
Comissão de Saúde, no dia 28 
de setembro, que debateu “o 
acesso de pacientes a medi-
camentos à base de cannabis 
sativa com fornecimento pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS)”.
Na ocasião, Caputo disse 

que “não poderia deixar de 
votar como relator desse pro-
jeto (PL 962/2019), que não 
fosse de forma favorável” e 
que “como farmacêutico, não 
tenho nenhuma restrição ao 
uso da cannabis medicinal”.

O deputado também criticou 
aqueles que se opõem ao uso da 
cannabis, mais conhecida como 
maconha, no tratamento de 
doenças. “As pessoas não pre-
cisam conviver com a dor só por 
conta do preconceito de outros”, 
declarou. “Que o preconceito 
não prevaleça sobre a ciência, 
que não prevaleçam às distor-
ções sobre os benefícios desses 
medicamentos”.

COMISSÃO de Saúde 
aprova parecer ao projeto 
que garante acesso aos 
medicamentos e produtos 
da cannabis medicinal

ASSESSORIA/ALEP

Alinhados
O senador Oriovisto Guimarães 
(Podemos) comentou sobre o 
alinhamento do partido com 
Sergio Moro nas pautas de 
combate à corrupção. “Existe 
uma identidade natural entre 
a política que o Podemos 
desenvolveu e as ideias de 
plataforma ética, que o Moro 
coloca como essenciais para o 
Brasil. Ele não será candidato 
apenas do Podemos, nós 
esperamos ter uma união com 
vários partidos que deverão 
apoiá-lo”. O ato de filiação 
de Sergio Moro está marcado 
para esta quarta-feira (10), em 
Brasília, com transmissão nas 
plataformas digitais do partido.

Prioridades no agro
O presidente da FPA deputado, 
Sérgio Souza (MDB-PR), 
em reunião com a Frente 
Parlamentar da Agropecuária 
(FPA), que tratou sobre o 
autocontrole, pesticidas e 
o marco legal das ferrovias, 
destacou a necessidade de 
se colocar em votação pautas 
prioritárias do setor.  Para o 
parlamentar, a demora em 
votar as prioridades faz com 
que o Brasil fique para trás 
em um mercado “altamente 
competitivo”. “Para vocês 
entenderem, sem a resolução 
dos temas poderemos ter 
problemas graves nos próximos 
três, quatro anos. O agro é o 
motor do país e o que levamos 
ao Congresso é sempre com o 
pensamento de tornar o Brasil 
uma excelência agropecuária e 
econômica”, explicou.

Retoma Paraná
O programa Retoma Paraná, 
criado este ano pela gestão do 
governador Ratinho Júnior (PSD) 
para auxiliar empresas afetadas 
pelas dificuldades impostas 
pela pandemia e alavancar a 
retomada econômica do Estado, 
já permite que empresas em 
situação de recuperação judicial, 
falência ou, ainda, com inscrição 

estadual cancelada ou baixada, 
possam fazer o cadastro para o 
parcelamento de dívidas.

Retoma Paraná II
Poderão pedir o parcelamento 
todos os contribuintes que 
tenham solicitado recuperação 
judicial e que não tenham 
sentença de encerramento 
transitada em julgado. Os 
débitos tributários do ICMS, 
cujos fatos geradores tenham 
ocorrido até 30 de junho de 
2021, poderão ser parcelados 
em até 180 meses com 
redução de multas e juros e de 
honorários advocatícios.

Nova casa
Sem partido há dois anos, 
desde que rompeu com o PSL 
e tentou sem sucesso criar o 
Aliança pelo Brasil, Jair Bolsonaro 
enfim anunciou sua nova casa. 
O presidente afirmou que 
está ‘99% fechado’ com o PL, 
sigla de Valdemar Costa Neto, 
condenado no mensalão. Ao 
acertar o acordo para sua filiação, 
Bolsonaro obteve a garantia de 
que terá ‘autonomia’ para indicar 
candidatos nos estados em 2022 
e os comandos das executivas 
locais. Essas eram duas condições 
que ele sempre impôs ao partido 
que o acolhesse.

Coronavac para 
crianças
A Anvisa e o Instituto Butantan 
realizam uma nova rodada de 
reuniões para apresentação 
de dados de estudos sobre o 
uso da vacina CoronaVac em 
crianças. Em agosto, um pedido 
foi rejeitado pela agência 
‘por limitação de dados’. Na 
última sexta-feira, o instituto 
apresentou informações de 
pesquisas conduzidas na China, 
onde o imunizante já é aplicado 
em crianças e adolescentes de 
3 a 17 anos. Um novo encontro 
deve ser realizado ainda nesta 
semana para dar continuidade 
à discussão sobre o uso nessa 
faixa etária.

Conselho dos lindeiros
Foi aprovado o Projeto de Lei 333/2021, de autoria do deputado 

estadual Hussein Bakri (PSD), que altera a lei 11.337 de 17 de janeiro 
de 1996, a qual concedeu o título de utilidade pública ao Conselho de 
Desenvolvimentos dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu. Com a 
atualização da lei mantém-se o título com sede no município de Santa 

Helena. Dezesseis municípios são integrantes do Conselho (15 no Paraná 
e um no Mato Grosso do Sul). O objetivo desse conselho é promover o 

desenvolvimento socioeconômico urbano e rural de toda a região.
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Alteração no
PPA estadual é
aprovada na Alep

A Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep) aprovou na 
sessão plenária realizada na 
última segunda-feira (8) a 
proposta do Poder Executivo 
que promove alterações no 
plano Plurianual (PPA) para o 
quadriênio 2020 a 2023. O pro-
jeto muda uma Lei Estadual de 
18 de dezembro de 2019, que 
dispõe sobre planejamento da 
administração pública para 
quatro anos.

A proposição altera, a partir 
de 2022, os programas Paraná 
do Futuro: Sustentabilidade 
e Turismo; Desenvolvimento 
Rural e Abastecimento com 
Sustentabilidade; Educação e 
Esporte: Transforma Paraná; 
Energia Copel; e Gestão 
Pública e Transparência. O 

Defasagem na PC foi
discutida na Casa Civil

Reposição salarial e outras 
demandas da Polícia Civil foram 
pautas de uma reunião na Casa 
Civil da Governadoria, em 
Curitiba, na manhã de ontem 
(terça-feira, 9). O deputado 
estadual Delegado Fernando 
Martins, juntamente com o 
Secretário Guto Silva ouviram as 
solicitações dos representantes 
das Classes do Policiais Civis do 
Estado do Paraná (SINCLAPOL) 
Kamil Salmen, e do delegado 
Daniel Prestes da Associação 
dos Delegados de Polícia do 

projeto ainda altera o pro-
grama de gestão institucional 
– Outros Poderes, Ministério 
Público e Defensoria Pública, 
a partir do exercício de 2021.

A s  a l te ra çõ e s ,  d i z  o 
Executivo, fazem parte do 
processo de realinhamento 
de metas e de reavaliação dos 
impactos em função da pan-
demia de Covid-19. O Governo 
destaca ainda a necessidade 
das mudanças identificadas 
em Iniciativas e Metas, bem 
como em Indicadores de 
Programas, com o objetivo de 
readequá-las ao contexto atual 
e de promover ajustamentos 
da gestão e revisão dos atribu-
tos a serem realizados.

O PPA é o planejamento da 
administração pública para 

quatro anos, do segundo ano 
do mandato do governador até 
o fim do primeiro ano de seu 
sucessor. Depois de aprovado 
pelos deputados estaduais e 
confirmado pelo governador, 
o plano se torna a base para 
definição de prioridades e de 
ações do Governo do Estado.

O Plano estabelece objeti-
vos e metas da administração 
pública, direta e indireta, com 
os programas de manuten-
ção e expansão das ações do 
Governo, observando as políti-
cas sociais. Também orienta a 
preparação da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e a Lei 
Orçamentária Anual (LOA). 
A criação do plano e das leis 
está prevista na Constituição 
Federal, no artigo 165.

Paraná (ADEPOL).
Durante o encontro, que con-

tou com a presença do também 
deputado estadual Delegado 
Jacovós, tratou-se sobre a 
reposição salarial da Polícia 
Civil, corroída face à inflação e 
defasagem de seis anos sem rea-
juste. Além disso, foram discu-
tidos assuntos acerca de escala 
de sobreaviso, gestão de car-
reira, gratificação por acúmulo 
de função, diária extra-jornada 
e melhora na gestão da Polícia 
Civil do Paraná.

O Delegado Fernando 
Martins, além de ser o pre-
sidente da Comissão de 
S e g u ra n ç a  P ú b l i c a  d a 
Assembleia Legislativa, tam-
bém é delegado de polícia há 
18 anos. Ele reforçou seu apoio 
aos agentes da segurança 
pública e se comprometeu a 
buscar melhorias nas condi-
ções de trabalho dos policiais e 
a manter aberto o diálogo com 
o governo do estado na busca 
das soluções para os proble-
mas apresentados.

DEPUTADO Delegado Fernando e Delegado Jacovós, levaram as demandas da Polícia Civil em reunião na Casa Civil

ASSESSORIA

Alvo
Barros é alvo do Conselho de Ética 
– acusado de tráfico de influência 
na compra da vacina Covaxin. O 
relator, deputado Cezinha (PSD-SP), 
votou pelo arquivamento.

Punição
A possível punição dos 15 
deputados que votaram a favor 
da PEC dos Precatórios ganha 
força no PDT. O presidente, Carlos 
Lupi, pressionou deputados para 
que recuassem no 2º turno. 

Porta é serventia
Aos que mantiveram a posição 
favorável à PEC que viabiliza 
o Auxílio Brasil, a Executiva 
vai cuidar de seus futuros: um 
convite a deixar o PDT.

PT do Frete
O plano do PT para pavimentar 
a candidatura do ex-presidente 
Lula em 2022 passa pela 
tentativa de atrair o apoio 
e os votos de setores que 
elegeram Jair Bolsonaro, em 
2018, como evangélicos e 
caminhoneiros. A presidente 
do partido, deputada Gleisi 
Hoffmann (PT-PR), protocolou 
uma PEC que propõe um valor 
mínimo para o frete rodoviário, 
principal reivindicação dos 
caminhoneiros que ensaiaram 
nova greve, sem adesão. 

Reza de dois lados
A estratégia de reaproximação 
do PT com evangélicos tem à 
frente a deputada Benedita 
da Silva (PT-RJ) e o ex-ministro 
Gilberto Carvalho, dos governos 
de Lula e Dilma. São eles que 
intermediam os encontros 
de Lula da Silva com bispos 
e pastores, mesmo com os 
declarados “bolsonaristas”.
 

Você nunca vai...
As causas da queda dos serviços 
do Facebook, que causou 
transtornos para usuários 
e prejuízos para empresas, 
são mantidas sob sigilo pelo 
Ministério da Justiça e pela 
empresa. Após a pane, em 4 de 
outubro, a Secretaria Nacional 
do Consumidor do MJ notificou o 

Legislativo x Judiciário
Existe hoje um “ativismo político do Judiciário”. É o que diz o líder 
do Governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (Progressistas-

PR). Mas a base de apoio ao Governo de Jair Bolsonaro está firme 
para as votações nas comissões e no plenário da Casa, garante 
ele à Coluna. O deputado pontua que, independentemente de 
qual partido o presidente Bolsonaro irá se filiar, “no momento, 
o importante é não perder o apoio dos partidos que não forem 
escolhidos para filiação”. Mesmo que entre no PL, a base está 

mantida forte no Congresso, acreditam os palacianos. A conferir.

grupo para prestar esclarecimentos 
no prazo de 10 dias. 

...saber por que
A resposta do Facebook só 
chegou no último dia 27. A 
Coluna solicitou acesso aos 
esclarecimentos e a Senacon 
respondeu: “Estão com acesso 
restrito porque (...) constam 
informações do modelo de 
negócio (segredo industrial) 
o que atrai a restrição 
fundamentada no art. 195, 
inciso XIX da lei 9.279/1996”. 
Facebook não se pronunciou. 

Enrolação oficial
Enquanto o procurador-geral da 
República, Augusto Aras, mantém 
em “banho-maria” a análise das 
conclusões da CPI da Pandemia 
do Senado, a Procuradoria da 
República do Estado de São Paulo 
cita os trabalhos da comissão 
em um inquérito civil público 
aberto para investigar a postura 
das principais redes sociais e 
aplicativos de mensagem no Brasil 
no enfrentamento às fake news e 
à violência digital. 

Inbox judicial
As empresas responsáveis 
pelo Whatsapp, Telegram, 
Facebook, Instagram, Twitter, 
TikTok e YouTube terão que 
esclarecer como estão atuando 
contra práticas organizadas de 
desinformação que colocam em 
risco a saúde da população.
 

Livro$
O mercado livreiro teve uma 
melhora e vai fechar 2021 no 
azul. E forte. Segundo a IPCMaps, 
especializada em potencial de 
consumo, na categoria de livros 
e material escolar o valor deve 
chegar a R$ 34,3 bilhões faturados 
até dezembro.
 

Livro$ 2
Só no 1º semestre de 2021, mais 
de 28 milhões de livros foram 
vendidos no Brasil, um salto 
de 48,5% em relação aos 18,9 
milhões de exemplares vendidos 
no mesmo período de 2020, 
de acordo com o 7º Painel do 
Varejo de Livros no Brasil.
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PPA e LDO foram apresentados para
o recebimento de emendas na Câmara

Foi publicado em primeira 
sessão ordinária na última 
segunda-feira (8), à noite, o 
Plano Plurianual do Município 
de Umuarama (PPA), de auto-
ria do Poder Executivo, para 
o período de 2022 a 2025. Ele 
estabelece critérios como: pro-
gramas, seus objetivos, recur-
sos a serem aplicados em des-
pesas de capital e despesas de 
duração continuada.

A proposta será publi-
cada durante duas novas ses-
sões ordinárias e permanece 
aberto para o recebimento 
de emendas dos vereadores, 
que podem apresentar altera-
ções no texto e sugerir ações a 
serem inseridas no conteúdo. 
Depois disso período, entra 
em pauta para deliberação 
plenária.

O plano, que é obrigató-
rio, também é responsável 

pelo planejamento de todas 
as suas ações e de seus orça-
mentos, dentro do período de 
4 anos. A intenção é desenvol-
ver o município, não ferindo 
as diretrizes nele contidas e 
seguindo as normas orçamen-
tárias. Apenas podem ser efe-
tivados investimentos em pro-
gramas estratégicos previstos 
na redação do PPA.

ORÇAMENTO
Também foi publicado em 

primeira sessão o Projeto de 
Lei que prevê a receita orça-
mentária (LDO) do Município 
para o ano que vem. A estima-
tiva é de que Umuarama tenha 
um orçamento na ordem de R$ 
593.902.000,00 para 2022.

O orçamento do municí-
pio é resultado do dinheiro de 
impostos, taxas e contribuições 
de melhoria, contribuições de 

receita patrimonial, receita de 
serviços, transferências corren-
tes e outras receitas. Os recur-
sos constantes na previsão 
orçamentária são destinados 
a todas as secretarias e demais 
repartições municipais respon-
sáveis pela prestação de servi-
ços públicos ao cidadão.

Do bolo todo, a maior 
fatia fica com a Saúde. São 
R$ 164.406.210,00 destinados 
à esta pasta da administra-
ção. Assim como o PPA, a Lei 
Orçamentária Anual será publi-
cada por mais duas sessões 
ordinárias, estando aberta ao 
recebimento de emendas dos 
vereadores.

ORÇAMENTO IMPOSITIVO
Em deliberação plenária na 

sessão da segunda-feira, esta-
vam outros cinco projetos (todos 
aprovados por unanimidade), 

três deles em segunda discus-
são e votação, como o Projeto 
de Emenda a LOM 2/2019, 
propondo a implantação do 
orçamento impositivo junto 
ao município e Umuarama. O 
texto original é de autoria da 
vereadora Ana Novais, Mateus 
Barreto e pelos vereadores 
da gestão passada, Deybson 
Bitencourt, Jones Vivi, Toninho 
Comparsi. No entanto, Ana 
Novais e Mateus Barreto con-
vidaram todos os vereadores 
desta legislatura para assina-
rem conjuntamente a proposta.

Comissão Processante
Na sessão dessa segunda também foi publicado o requerimento 
protocolado pela empresária Flávia Azevedo, no qual ela pede a 
cassação do prefeito interino Hermes Pimentel. Na próxima ses-
são ordinária a denúncia será lida na íntegra e, posteriormente, 
o plenário decide se acolheu ou não o requerimento. Caso seja 
acatada, na mesma sessão deve ser feito sorteio de três verea-

dores que venham constituir a comissão. Em caso de rejeição da 
denúncia, a mesma será arquivada. (Da Assessoria da Câmara 

Municipal de Umuarama)

Cidadania Honorária
Em seguida foram apreciados dois projetos de Decreto Legislativo, 
ambos destinados a concessão de título de cidadãos honorários. O 
Projeto 022/2021, de autoria da vereadora Cris das Frutas, propõe 
a outorga de título de Cidadão Honorário de Umuarama ao Senhor 
Augusto Cesar da Silva, enquanto o Projeto de Decreto Legislativo 

028/2021, do vereador Ednei do Esporte concede à honraria ao 
Tenente Coronel Carmelito do Santos. O vereador Ronaldo Cruz 

Cardoso é autor dos outros dois textos em primeira discussão e vo-
tação, os quais dizem respeito à denominação de vias públicas. São 

eles, os Projetos de Decretos Legislativos 020 e 021/2021.

PROPOSTAS que tratam do orçamento e desenvolvimento do município para o futuro entraram em tramitação na Câmara

ASSESSORIA

A iniciativa prevê que a 
Prefeitura seja obrigada a 
executar as despesas propos-
tas pelos vereadores através 
de emendas parlamentares, 
com limite de 1,2% (um inteiro 
e dois décimos por cento) da 
receita corrente liquida rea-
lizada no exercício anterior. 
Desta forma, os vereadores 
terão autonomia para deter-
minar execução de obras e 
demais benfeitorias na cidade, 
respeitando o limite do per-
centual de recurso destinado 
às emendas participativas.



7Quarta-feira, 10 de novembro de 2021  LOCAL

Servidores da Saúde Municipal
foram ouvidos na CPI da Covid

O servidor efetivo da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
Arildo Gonçalves Ferreira e a 
servidora da vigilância epi-
demiológica do município, 
Marleci Cristiane Benatti, 
foram as duas últimas tes-
temunhas a serem ouvidas 
pela CPI da Covid. A reunião 
foi realizada na manhã de 
ontem (terça-feira, 9).

Também estava convocado 
o funcionário da empresa MGM 
(investigada pela Operação 
Metástase), Eduardo Gonçalves 
dos Santos, porém, ele não foi 
localizado para que pudesse 
ser intimado.

Os questionamentos se 
iniciaram com a oitiva de 
Gonçalves,  que também 
atuava como gestor ou fiscal 
de determinados contratos 
firmados com o município, 
voltados à prestação de ser-
viços de saúde à Secretaria 
Municipal de Saúde.

Esclareceu como geria e 
fiscalizava os contratos e des-
tacou que sempre conferiu 
notas e empenhos firmados 
pela Secretaria junto aos for-
necedores e prestadores de 
serviço e que, em nenhum 
momento, percebeu indícios 
de irregularidades ou super-
faturamento de notas.

Em seguida, foi ouvida a 
servidora efetiva da Vigilância 
em Saúde, Marleci Cristiane 
Benatti, que atuava desde o 
início do ano, na central de 
armazenamento e refrigeração 
de vacinas no município.

BUSCA PELO FURA FILA
Ela detalhou o processo de 

distribuição de doses, mais 
precisamente no dia 20 de 
fevereiro de 2021, quando foi 
iniciada a vacinação no muni-
cípio. No primeiro momento 
foram vacinados os profissio-
nais de saúde que atuavam 
na linha de frente no atendi-
mento à pacientes acometi-
dos pela covid-19.

DOSES SUSPEITAS
Em se tratando das três 

doses do imunizante solici-
tados pela então Secretária 
Municipal de Saúde, Cecília 
Cividini também no dia 20 de 
fevereiro, as quais, segundo 

Boletim Covid confirma mais duas 
mortes pela doença em Umuarama

Um homem de 47 anos e 
uma mulher de 88 anos, per-
deram a vida, enquanto esta-
vam internados no Hospital 
Uopeccan de Umuarama. Os 
dois foram vítimas de com-
plicações depois que forma 
contaminados pela covid-19. 
O homem, morreu no último 
dia 7 e a mulher faleceu um 
dia antes.

Contabilizadas, estas duas 

Próxima reunião
Para a reunião da CPI da Covid que será realizada amanhã (quinta-

-feira, 11), os membros seguem com duas novas oitivas. Será convo-
cada a atual secretária municipal de saúde, Maria Harue Takaki e o 

atual diretor municipal de saúde, Herison Cleik da Silva Lima.

mortes elevaram o número de 
vítimas fatais na cidade para 
321, devido à doença. Todos 
estes casos foram registrados 
apenas no município, desde o 
início da pandemia de corona-
vírus, em março de 2020.

Durante todo este período, 
19.326 pessoas receberam 
exames com resultados posi-
tivos e 18.899 se recupera-
ram. O número total de casos 

ativos, caiu de 113 para 106 e 
o de suspeitos aumentou de 
249 para 255.

Ainda de acordo com o 
Boletim Covid, emitido dia-
riamente pela Secretaria 
Municipal  de Saúde de 
Umuarama, 10 novos casos 
de coronavírus foram anun-
ciados ontem (terça-feira, 9), 
sendo quatro mulheres, cinco 
homens e uma criança.

LEITOS
Os leitos exclusivos para 

tratamento da doença pelo 
S US  ( S i s te m a  Ú n i co  d e 
Saúde) estão no Hospital 
Uopeccan.  Existem hoje 
quatro pessoas internadas 
em enfermarias e uma na 
UTI. Umuarama segue com 
‘bandeira verde’, quando 
o risco de contaminação é 
baixo.

Cividini, eram destinadas a 
profissionais da Saúde que 
não tinham conseguido se 
imunizar, Marleci confirmou 
que houve a solicitação e que 
as doses foram sim remetidas 
da central de armazenamento 
de vacinas até a Secretaria 
Municipal de Saúde.

Esta mesma informação 
foi confirmada na semana 

passada pelo motorista da 
Vigilância Epidemiológica da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
Paulo Tunis Colucci.

Marleci relatou também que 
entregou as doses a Paulo e que 
ambos foram até à Secretaria de 
Saúde, ocasião em que Paulo 
teria deixado os imunizantes na 
mesa de Cividini, que não estava 
na sala.

PARA ONDE FORAM 
AS VACINAS?

Assim como Paulo, Marleci 
também não soube informar 
se, de fato, as doses foram 

aplicadas em servidores muni-
cipais, tendo em vista que, de 
acordo com ela, sua função 
não é o acompanhamento da 
aplicação dos imunizantes.

VEREADORES ouviram declarações de duas testemunhas ontem e buscaram detalhes a fim de identificar se houve caso de fura fila na vacinação contra a covid

ALEX MIRANDA
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Usuários do transporte coletivo
terão mais tempo para integração

Usuários do sistema de 
transporte coletivo urbano 
de Umuarama terão mais 
tempo para utilizarem dois 
ou mais ônibus pagando ape-
nas o custo de um passe. A 
empresa concessionária do 
serviço informou à Diretoria 
de Trânsito (Umutrans) que 
vai ampliar, a partir da pró-
xima terça-feira, 16, o tempo 
de integração entre as linhas 
de uma hora para uma hora e 
30 minutos.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Defesa Social, 
a ampliação de tempo visa 
“casar” melhor as linhas e dar 
um período maior para o usuá-
rio utilizar outros ônibus com 
o mesmo crédito. Para apro-
veitar o sistema, o usuário pre-
cisa dispor do cartão, pelo qual 
adquire com antecedência os 
créditos para utilizar o trans-
porte coletivo urbano.

Como exemplo, foi apon-
tado que, se um morador 
do Parque jabuticabeiras 
vai para a região do São 
Cristóvão, poderá descer em 

Divulgado novo calendário de licitações até o final do ano
Ser um fornecedor de 

produtos ou serviços para a 
administração pública pode 
representar uma grande opor-
tunidade de crescimento para 
as empresas. Desta forma, a 
Prefeitura de Umuarama busca 
por parceiros por meio da rea-
lização de pregões eletrônicos, 
tomadas de preços e proces-
sos de concorrência. A agenda 

Novo Posto Central iniciará os atendimento em 30 dias
As obras da nova sede do 

Posto de Saúde Central che-
garam ao fim e o prefeito inte-
rino Hermes Pimentel recebeu 
simbolicamente as chaves na 
manhã de ontem (9). A UBS fica 
ao lado do PA Municipal, na 
avenida Dr. Ângelo Moreira da 
Fonseca e tem área construída 
de 416,08 m².

O investimento – de R$ 
823.995,87 – foi possível por 
meio de parceria entre o 
município e a CEF, com recur-
sos do Finisa (Financiamento 
à  I n f ra e s t r u t u ra  e  a o 
Saneamento). A nova unidade 

de licitações para novembro 
e dezembro foi divulgada 
ontem (9).

Entre 10 de novembro e 8 de 
dezembro devem acontecer 16 
pregões eletrônicos, oito toma-
das de preços e uma concor-
rência pública. O primeiro pre-
gão será na quarta-feira, às 9h, 
para contratação de empresa 
para fornecimento de tintas e 

acessórios que serão utiliza-
dos em serviços de pinturas 
em prédios próprios do muni-
cípio. Na quinta-feira (11) outro 
pregão para contratar empresa 
para fornecimento de quatro 
veículos zero-quilômetro para 
serem utilizados na assistên-
cia social (CRAM, CREAS e 
CRAS). Na sexta-feira (12) um 
novo pregão eletrônico busca 

contratar empresa para for-
necimento de equipamentos 
de informática (chromebook, 
tablet e estação de recarga 
móvel) para a Secretaria de 
Educação.

Na próxima semana, após 
o feriado, o pregão eletrônico 
será para contratar empresa 
para fornecimento de mate-
riais hidráulicos para uso em 

prédios do município. Ainda 
na terça-feira (16) haverá 
um processo de concorrên-
cia pública para contratação 
de empresa para realização 
de 16.734,62 m² de recape 
asfáltico em CBUQ (con-
creto betuminoso usinado 
a quente) em um primeiro 
lote e mais 33.489,87 m² no 
segundo lote. 

terá vários consultórios, sala 
de espera, de vacina, farmá-
cia, atendimento odontoló-
gico, instalações sanitárias, 
administrativas e demais 
dependências. “Será um lugar 
espaçoso e confortável para 
atender bem aos usuários, no 
momento em que for necessá-
ria atenção à saúde”, observou 
Simony Rodrigues Bernardelli 
Rosa, coordenadora de Atenção 
Primária em Saúde.

Móveis e equipamentos 
já foram adquiridos e, com a 
entrega das chaves, as equipes 
iniciarão a montagem. O investimento de R$ 823.995,87 foi possível por meio de parceria entre o município e a CEF, com recursos do Finisa

ASSESSORIA/SECOM

algum ponto da Rua Ministro 
Oliveira e pegar outro ôni-
bus na Rua Doutor Camargo, 
rumo ao seu destino, no 
prazo de até uma hora e 
meia,  usando o mesmo 

crédito. Com esse benefí-
cio, pessoas também podem 
estender a visita ao comércio, 
fazendo compras em regiões 
diferentes da cidade com um 
único passe. A Integração não 

enquadra o usuário que paga 
o bilhete em dinheiro.

O cartão pode ser adqui-
rido e recarregado na Viação 
Umuarama. O prefeito em 
exercício, Hermes Pimentel, 

solicitou à Secretaria Municipal 
Defesa Social estudos junto à 
concessionária de uma forma 
de atender também ao usuá-
rio que paga a passagem em 
dinheiro.

COM o benefício, pessoas podem estender a visita ao comércio, fazendo compras em regiões diferentes da cidade com um único passe

A
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 EXTRAVIO DE ALVARÁ
AMANDA APARECIDA VIGNOTO, 
inscrita sob nº CPF 080.886.609-
55,  estabelecido na Rua 
Amambai, 3400, centro, CEP 
87.501-070, cidade de Umuarama 
Estado do Paraná, comunica para 
os devidos fins o extravio de seu 
alvará, nº35.292/2016. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.   

 EXTRAVIO DE ALVARÁ
WAGNER LUIZ FERRARIN, 
i n s c r i t a  s o b  n º  C N PJ 
05.341.774/0001-08, estabe-
lecido na Avenida Paraná,5312, 
centro CEP 87.502-000, cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos 
fins o extravio de seu alvará, 
nº24.084/2002. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.

Procon processa 26 postos de
combustíveis em Umuarama

Após notificar 43 postos de 
combustíveis por suspeita de 
aumento indevido de preços, 
o Procon Umuarama instau-
rou processos administrativos 
contra 14 deles, por identificar 
indícios de infração ao Código 
de Defesa do Consumidor 
(CDC). Outros 12 também tive-
ram processos administrativos 
instaurados por não terem 
apresentado a documenta-
ção exigida pela Secretaria 
Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor. Apenas em 17 
postos não foram encontradas 
possíveis irregularidades.

O advogado Deybson 
Bitencourt, secretário munici-
pal do Procon de Umuarama, 
relata que no dia 26 de outu-
bro passado, após denúncias 
de consumidores, o órgão 

Leilão pela Vida do Uopeccan

notificou os postos, solici-
tando que fossem entregues 
notas fiscais de compras e 
vendas, com o intuito de 
detectar reajuste nos preços 
de combustíveis estocados, o 
que configura um crime con-
tra o consumidor. “Segundo o 
CDC, nos artigos 4º, I e VI, e 39, 
V e X, da Lei 8.078/90, eles [os 
postos] só podem aumentar 
o preço quando pagam mais 
caro pelo combustível, ou seja, 
enquanto estiverem vendendo 
o que está no estoque, o preço 
deve ser o mesmo”, detalha.

Em relação aos fornecedores 
que não apresentaram a docu-
mentação, Bitencourt informa 
que todos os processos adminis-
trativos instaurados serão envia-
dos para o Ministério Público 
Estadual. “Todos cometeram 

O Hospital Uopeccan de 
Umuarama realiza, no pró-
ximo dia 15, o 12º Leilão pela 
Vida em prol da manutenção 
da unidade hospitalar local 
da União Oeste Paranaense de 
Estudos e Combate ao Câncer. 
Serão leiloadas diversas cabe-
ças de gado doadas por pecua-
ristas da região.

O hospital é referência no 
atendimento de alta com-
plexidade em cirurgia onco-
lógica, clínica e pediátrica, 
além de hematologia e radio-
terapia, desempenhando 
um papel relevante à socie-
dade e de forma primordial 
à rede do Sistema Único de 
Saúde (SUS), para Umuarama 
e mais 115 municípios aten-
d i d o s  n a  M a c ro r reg i ã o 
Noroeste do Paraná. “Por isso 

Feira beneficente do Crevd
O Centro de Recuperação 

Viva com Deus (Crevd) de 
Umuarama realizará, entre os 
dias 2 e 4 de dezembro, uma 
feira de louças com fins bene-
ficentes. O objetivo é arrecadar 
recursos para contribuir com 
a manutenção da entidade, 
que atende hoje 16 jovens e 
adultos do sexo masculino em 
recuperação do alcoolismo e 
da dependência química.

De acordo com o pastor Jair 
Rodrigues Vieira, serão oferta-
das louças dos mais variados 
tipos na feira, que acontecerá 
no barracão do antigo IBC, 
com entrada pela Avenida 
Padre José Germano Neto 
Júnior (onde é realizada a feira 

do produtor às sextas-feiras).
O Crevd funciona em uma 

pequena chácara na Rua 
Ouro Branco, 1767, fundos do 
Conjunto Habitacional Ouro 
Branco. A entidade, com tradi-
ção na recuperação de pessoas 
com vício em drogas e álcool, 
está ampliando a atuação e 
iniciará em breve, em outro 
ambiente, o atendimento a 
mulheres também acometidas 
pela dependência química.

Fundado em 1995 e man-
tido pela Igreja Presbiteriana 
Renovada, o Crevd conta 
com o apoio da Prefeitura 
de Umuarama por meio 
da Secretaria Municipal de 
Assistência Social.

é indispensável a captação de 
recursos para a manutenção 
das atividades realizadas pela 
instituição”, reforça o diretor 
Wanderley Roque Rosa.

I m p o r ta n te  d e s ta ca r, 
também, que o Hospital 
Uopeccan de Umuarama 
é centro de referência no 
controle e combate à covid-
19,  proporcionando aos 

crime de desobediência, con-
forme relatado nos artigos 55, 
§4°, da Lei 8.078/90 do CDC 

e 33, §1°, do Decreto Federal 
n° 2.181/97, bem como o 330 
do Código Penal e devem ser 

pacientes do SUS um trata-
mento moderno e humani-
zado. “Nos últimos 12 meses 
atendemos mais de 1.500 
pacientes contaminados pela 
doença, tendo a grande maio-
ria se recuperado”, completou 
o diretor. Mais informações 
sobre o leilão e o trabalho da 
instituição podem ser obtidas 
pelo telefone (44) 2031-0700.

Um Kia/Sorento foi apreen-
dido ontem pela PM de 
Umuarama, na PR-680, entre 
Maria Helena e Douradina. O carro 
fazia parte de um comboio avis-
tado na mesma rodovia na noite 
anterior. O veículo estava em cima 
de um guincho e seria deixado 
em Umuarama. Estava ‘depe-
nado’, apenas com o banco do 
motorista, o que caracteriza que 
seria utilizado para o transporte 
de produtos contrabandeados. 
Ninguém foi preso. O motorista do 
guincho foi qualificado e liberado.

Preparado
Um homem de 25 anos foi 
preso em Umuarama portan-
do esta pistola Glock 9mm 
na manhã de ontem (9). Ele 
foi denunciado e capturado 
depois que o denunciante, 
morador no Parque Dom 
Pedro II, foi ameaçado de 
morte. O proprietário da 
arma conduzia um Hyundai/
Azera pela avenida Ângelo 
Moreira da Fonseca. A 
pistola possuía carregador 
estendido para 24 munições 
e seletor de rajada. Depois 
de levado à Delegacia de 

Polícia, foi constatado que ele possui antecedentes por tráfico e contrabando 
e, a princípio, o homem iria atentar contra a vida do denunciante.

DIVULGAÇÃO

multados e responder nos ter-
mos da legislação brasileira”, 
observa o secretário.

OBEMDITO

FORAM identificados indícios de infração ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), pela falta de documentação exigida pela Secretaria

ASSESSORIA/SECOM
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PLANTA DE SITUAÇÃO

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 LS 19/20 PRATA COMPLETO R$ 64.900,00
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 DE FABRICAÇÃO 
DE ÁLCOOL DO ESTADO DO PARANÁ.

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 17/11/2021 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, 10 de Novembro de 2021.

____________________________________
PAULO VICENTE DA SILVA

Presidente

ORIENTADOR DE ATIVIDADES
Pilates Estúdio

Vaga 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. 

* Errata

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

Inscrições até  16/11/2021

                          Oração das 13 Almas

“Oh! Minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, a vós peço, pelo amor de Deus,

atendei o meu pedido. Minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, a vós peço, pelo

sangue que Jesus derramou, atendei o meu pedido. Pelas gotas de suor que Jesus derramou

do seu Sagrado Corpo, atendei o meu pedido. Meu Senhor Jesus Cristo, que a vossa proteção

me cubra, vossos braços me guardem no vosso coração e me proteja com os vossos olhos.

Oh! Deus de Bondade, vós sois meu advogado na vida e na morte; peço-vos que atendei os

meus pedidos, livrai-me dos males e dai-me sorte na vida. Segais meus inimigos; que olhos do

mal não me vejam; cortai as forças dos meus inimigos. Minhas 13 Almas Benditas, sabidas e

entendidas, se me fizerem alcançar esta graça (dizer a graça), ficarei devoto de vós e mandarei

imprimir um milheiro desta oração, mandando também rezar uma missa”.M.C.S.

Intimação por Edital. Elaine Magalhães Souza Vasconcellos, na qualidade de Oficial do 1º Serviço de Registro de 
Imóveis desta Comarca de Umuarama-PR, segundo as atribuições conferidas pelo Art. 26 § 4º da Lei 9.514/97 e por solic-
itação do credor Banco Bradesco S/A (CNPJ/MF nº 60.746.948/0001-12), INTIMA o devedor fiduciante Sr. Paulo Rogerio 
de Melo, a comparecer no Serviço de Registro de Imóveis 1º Ofício, situado à Rua Desembargador Munhoz de Melo nº 
3628, centro, CEP 87.501-180, nesta cidade de Umuarama-PR, entre o horário das 8h30min às 11h00min e 13h00min às 
17h00min no prazo improrrogável de 15 dias a contar da publicação deste edital, para pagamento/purgação da mora (vide 
Projeção da Dívida para Purga da mora em Serviço Registro de Imóveis, arquivada no Cartório) para fins de cumprimento 
das obrigações contratuais relativas ao Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra 
e Constituição de Alienação Fiduciária, entre outras avenças, nº 000901828- P datado de 09 de março de 2018, firmado 
pelas partes na cidade de São Paulo, registrado sob nº 03 e 04 na matrícula nº 62.220, livro 02-Registro Geral, desta Ser-
ventia, com saldo devedor de responsabilidade de Vossa Senhoria, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida, 
consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97 e imediata execução 
da dívida através de leilão extrajudicial para venda do imóvel, sendo que as datas serão divulgadas através de jornais. Obs.: 
poderá efetuar a purga da mora na agência do Banco Bradesco S.A., detentor do financiamento. Caso Vossa Senhoria já 
tenha efetuado o pagamento dos débitos antes da publicação da presente intimação, por gentileza desconsidere, para todos 
os fins de direito, prevalecendo à mesma com o objetivo de que sejam enviadas cópias dos comprovantes de pagamento 
para regularização do controle do credor. Protocolo nº 240.185 de 14/10/2021, no livro 1-U de protocolos. Dado e passado 
nesta cidade de Umuarama-PR, 01 de novembro de 2021. Elaine Magalhães Souza Vasconcellos, Oficial. 
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Palavras cruzadas

Com a entrada da Lua em Aquário, seu maior 
desafio será manter o foco no trabalho e dar conta 
das tarefas de rotina. Isso porque há chance de 
se empolgar e prometer mais do que consegue 
entregar. Também precisa ter cuidado para não ficar 
sonhando acordada/o, com a cabeça longe, porque 
há risco até de acidente. 

Logo cedo, assuntos domésticos ou familiares podem 
ocupar boa parte do seu tempo. Resolva tudo o que 
for possível pela manhã, porque as coisas devem 
se complicar ao longo do dia. No trabalho, se tiver 
que resolver tarefas em equipe, faça um esforço para 
melhorar a convivência com os colegas. 

Nesta quarta, a Lua destaca seu lado prático e você 
pode resolver qualquer pendência rapidinho, desde 
que tome alguns cuidados ao lidar com informa-
ções e documentos: há risco de ter problemas com 
mal-entendidos ou dados incorretos. Mas se pre-
cisa participar de uma reunião ou ligar para alguém, 
faça isso logo cedo.

Tudo o que envolve dinheiro ganha destaque com 
a entrada da Lua em Aquário, mas cuidar do que 
é seu não será tão fácil quanto parece. Se está 
sonhando em encher o bolso, ligue suas antenas 
para encontrar boas oportunidades que devem 
cruzar o seu caminho. Por outro lado, pode ser 
difícil resistir  a gastos por impulso pese no seu 
orçamento.

A Lua se mudou para o seu signo nesta madrugada 
e você pode acordar com a corda toda, sentindo 
suas energias recarregadas. Porém, nem tudo é per-
feito sem defeito, e com vários astros se desen-
tendendo, pode se preparar para vários desafios 
ao longo do dia. 

Com a Lua em seu inferno astral e o céu pra 
lá de tenso, vai ser difícil desviar dos perren-
gues que vêm pela frente. Planos para uma 
viagem estão em risco e vão exigir cautela 
redobrada. Aliar intuição e praticidade pode 
resolver muita coisa no trabalho.

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 10 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Sagitário.  
Possuem grande inteligência e facilidade para aprenderem de tudo um pouco. Em geral são 
francos, honestos e sinceros. Seu número principal, do dia do nascimento é o 18, formado de 
1, Sol e de 8, Saturno. Juntos formam o 9, de Marte, ousado, corajoso, aventureiro, expansivo 
e agressivo, violento e generoso ao mesmo tempo.

Horóscopo nascido em 10 de novembro

Seu lado caseiro está em alta e você pode melho-
rar a produtividade se trabalha em home office ou 
com algo que pode ser feito em casa mesmo. Mas 
assuntos antigos ou ligados à família se destacam 
nesta quarta, com sinal de muitos desafios justa-
mente nestas áreas.

Você começa esta quarta com seu sexto sentido 
fazendo hora extra. É um bom momento para encer-
rar assuntos pendentes antes de se envolver em 
novas tarefas, por isso, não se afobe e faça uma 
coisa de cada vez. Há chance de descobrir um 
segredo, mas cuidado para não brigar com os ami-
gos ou com o mozão.

Nesta quarta, seu lado ambicioso se destaca e você 
vai fazer planos a longo prazo. Mas como seu foco 
estará na carreira, podem surgir atritos com colegas 
ou com pessoas importantes em sua vida. Tente 
equilibrar o seu tempo, mas sem se descuidar do 
que precisa fazer.

A Lua destaca seu lado sonhador e altruísta hoje, 
mas nem tudo será perfeito sem defeito. Mudan-
ças e reviravoltas devem marcar essa manhã, por 
isso, não se apegue demais aos seus planos e seja 
flexível para seguir o fluxo. Se souber improvisar e 
aproveitar as oportunidades assim que elas apare-
cem, pode se sair muito bem!

Com a entrada da Lua em seu paraíso astral nessa 
madrugada, o astral estará mais do que favorável 
para fazer contatos no trabalho, mostrar suas ideias 
e cuidar de tarefas que exigem criatividade. Reu-
niões e tarefas em equipe também contam com a 
proteção das estrelas, graças ao seu charme.

Se depender da Lua, que entrou em Aquário nessa 
madrugada, a quarta promete ser agitada! Você vai 
falar mais do que o normal, o que ajuda a expandir 
seus contatos, mas também pode te colocar em 
algumas roubadas se não tomar cuidado. 
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3/big. 4/relê. 5/rotor. 6/bosque. 7/padaria.
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O S U R I C A T O

G A T L I N
J O R G E D E L I M A
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gregos (490 a.C.)
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Foi fechado
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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.

Caminho Terra do Sol: últimos dias para 
inscrições na maior peregrinação do Oeste

Por conta da pandemia, percurso 
será reduzido de 110 quilômetros 
para 40 quilômetros, até o distrito 
de Rio do Salto

A maior peregrinação do Oeste do 
Paraná, o Caminho Terra do Sol, segue 
com inscrições abertas até quinta-feira 
(11/11). São os últimos dias para apro-
veitar e participar da caminhada, que 
ocorre no dia 20 deste mês.

Neste ano, por conta da pande-
mia, o trajeto foi reduzido de 110 

quilômetros para 40 quilômetros, e 
segue da Unioeste (Universidade Esta-
dual do Oeste do Paraná) campus de 
Cascavel até o distrito de Rio do Salto.

As reservas devem ser feitas de 
forma antecipada, porque há limite 
de público devido a pandemia do novo 
coronavírus. Os telefones para informa-
ções e inscrições são: (45) 3036-5636 e 
(45) 99859-0111, da AMIC PR (Associa-
ção das Micro e Pequenas Empresas do 
Paraná), que organiza a peregrinação.  

No dia da caminhada, os 
peregrinos vão se encontrar às 
5h em frente à Unioeste, cam-
pus de Cascavel. “Teremos 
apoio por todo o caminho, com 
distribuição de água e de frutas, 
além de parada para lanche. 
Tudo organizado com muito 
cuidado para os nossos parti-
cipantes”, comenta a gestora 
de eventos da AMIC PR, Dulce 
Ragazzon.

ASSESSORIA

 Uma casa suja e desarrumada não é um 
lugar feliz para se viver, isso porque a bagunça 
absorve energia negativa e as pessoas que 
moram neste ambiente acabam sendo afetadas.

A desordem atrapalha o dia a dia, tornando 
muito difícil continuar nossos caminhos. O 
estresse de procurar as coisas causa ansiedade 
e confusão. Está ai, a importância de jogar fora 
ou doar o que não precisamos mais para dar 
um novo visual à nossa casa.

Sua casa é o reflexo da sua vida e isso resulta em 
tudo o que você irá sentir: Físico, espiritual, sentimental, 
laboral, social e familiar. Lembre-se, tudo deve sempre 
permanecer no seu lugar, isso ajuda a harmonia da casa 
e resulta em um melhor fluxo de energia.

Limpar a casa constantemente e se livrar 
ou reformar tudo o que não nos faz sentir 

bem, ajuda a atrair energias boas. Não deve-
mos acumular coisas! 

Ao se livrar de coisas que não contribuem com 
nada de positivo, a casa perde negatividade, ganha 
espaço e fica muito mais fácil de limpar, o que é algo 
muito importante. Devemos nos cercar de coisas que 
gostamos que nos tragam boas lembranças.

Nosso lar reflete quem somos e expressa 
como estamos naquele momento. É valioso 
simplificar nossa vida e manter o que real-
mente vale a pena.

Iluminar suas energias faz com que você 
se sinta mais livre. Tomar decisões faz com 
que você seja mais confiante e responsável. 
Doar coisas faz você se sentir generoso e, ao 
arrumar sua casa você aprende a ser mais 
organizado e satisfeito.

Sua casa é o seu reflexo
É uma forma de liberar espaço não só físico, 

mas também mental, deixando o ambiente 
mais aberto para que entrem coisas novas, 
isso não significa tirar de casa às coisas que nos 
façam lembrar quem somos, porque as memó-
rias são a nossa raiz, mas tirar aquilo que acu-
mulamos, que não nos dá nada de produtivo.

Uma vez purificando nosso lar e tirando 
tudo o que já não necessitamos, deve-se seguir 
a rotina de ordem e limpeza para manter um 
ambiente agradável, tais hábitos como:
l Faça sua cama, sem dúvida o quarto terá 
uma aparência mais ordenada;
l Lavar louça sempre que surja, para evitar 
que se acumulem; 
l Retire o lixo diariamente, para evitar maus 

cheiros;
l Coloque as coisas no lugar após o uso;
l Faça a limpeza de rotina diária.
l Um ambiente organizado e limpo transmite 
alegria, paz e equilíbrio!

Fonte: @pensamentosespíritas



12 SOCIAL  Quarta-feira, 10 de novembro de 2021

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni

EM
PA

TI
A

O homem livre é senhor da sua vontade e 
escravo somente da sua consciência.

Desconhecido

EXEMPLO
No Uruguai, programas policiais são 
proibidos de serem exibidos entre 

6h e 22h. A justificativa do governo 
do país vizinho é que atrações nos 

moldes de “Brasil Urgente” e “Cidade 
Alerta” promovem atitudes ou con-
dutas violentas e discriminatórias. 
A ideia de lei cairia muito bem no 
Brasil, um lugar onde, vale sempre 

lembrar, Luiz Bacci já teve a coragem 
de mostrar a reação de uma mãe ao 

descobrir que o filho estava morto na 
tela da Record TV.

ACIU ON!
Comprar nos estabelecimentos participantes da CAMPANHA DE NATAL ACIU  é fortalecer ainda mais nosso comércio na época mais 
emblemática do ano. E o sinal verde para o chamado da sorte. Além de três carros zero quilômetro e R$ 100 mil em vales-compra, 
você concorre a cinco motos Honda.  Aproveite o melhor do Natal de Esperança Aciu.

NOVO NORMAL’
A expressão fere a gramática, mas 

nos acostumamos com ela, passando 
por ele com muita apreensão. Depois 
do ‘novo normal’ vem aí o ‘de volta 
ao normal’, só que com índices pre-
ocupantes de depressão e ansiedade, 
segundo pesquisas. Por isso os espe-
cialistas estão dando ênfase à saúde 

mental. Prestar atenção a todo e 
qualquer sintoma que possa provocar 

essas doenças e, se houver suspeita ou 
dúvida, procurar tratamento é uma or-
dem. Aliás, a OMS já não descarta uma 
nova epidemia: desta vez de doenças 
mentais. Vamos nos cuidar, então!

MARAVILHA!
Na quinta-feira, 11 de novembro, será 

celebrado o #CataratasDay, evento 
anual que comemora a escolha das 
Cataratas do Iguaçu como uma das 

Sete Maravilhas Mundiais da Natureza. 
A data relembra os dez anos do título 

de Maravilha Mundial para o maior 
conjunto de quedas d’água do mun-
do e convida todas as pessoas que já 
visitaram as Cataratas do Iguaçu uma 

vez na vida, ou várias vezes, a compar-
tilhar fotos e vídeos nas redes sociais 

utilizando a hashtag #CataratasDa

 Palladium é Prata!
O diretor do Grupo Tacla, Bernardo 
Tacla, é o destaque desta edição. Ele 
posa com o troféu de segunda coloca-
ção no Prêmio Abrasce 2021, conquis-
tado pelo Palladium Umuarama na 
categoria ‘Tecnologia aplicada à opera-
ção’ do concurso nacional da Associa-
ção Brasileira de Shopping Centers. O 
empreendimento concorreu com o case 
‘Nascemos tecnológicos e sustentáveis’. 
Aliás, um prêmio supercobiçado que 
enaltece, e muito, o nome da nossa ci-
dade Brasil afora. Da coluna, parabéns!

SEM PETRÓLEO, SEM ANIMAIS
Em tempo de supervalorização dos produtos naturais, os cosméticos fazem parte. O vilão da vez é 
o petrolato, substância química que pode provocar malefícios à saúde. Sinônimo de vaselina, óleo 
mineral e parafina líquida, por causa do seu baixo custo é muito utilizado também em remédios e 
produtos para cabelo. A saída é optar pelos que incluem óleos vegetais em suas fórmulas, já que 

são ricos em ácidos graxos, hidratam e podem ainda oferecer efeitos terapêuticos.Uma marca vegana 
famosa que excluiu os petrolatos da fabricação de seus produtos [a Biossance] usa, como base, o es-
qualano, ingrediente feito de cana de açúcar [que é renovável e 100% vegetal]. Além de não tóxico e 

sustentável, ele hidrata e mantém a umidade da pele, sem obstruir os poros.

FABRICIO GRIGOLETTO/ ESTUDIO VILA DA IMAGEM
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