
Cidade prepara nova flexibilização
das restrições contra o coronavírus

QUEDA NO NÚMERO DE CASOS POSITIVOS LEVOU À DECISÃO

Em reunião do Centro de Operações de Enfrentamento à Covid-19, houve consenso de que as últimas restrições existentes devem ser 
baixadas, permanecendo apenas a obrigatoriedade do uso da máscara. Umuarama agora deve seguir as orientações do Governo do 
Estado nas medidas de prevenção e combate à pandemia. Outra providência será estimular a vacinação, após a secretaria planejar uma 
estratégia para ofertar novas opções à população, principalmente para aplicação da segunda dose. l 6

Estão abertas
matrículas na

rede estadual de
ensino para 2022

l 4

Sociou quer
leitos de UTI
Covid como

legado para o SUS
l 5

Rock e Motos

Lilith’s MC
promove

ação beneficente
em Umuarama  

l 5

Agentes da Vigilância 
em Saúde vistoriaram o 
Cemitério em busca de 
criadouros do mosquito 
Aedes aegypti e, embora 
tenham eliminado oito 
depósitos de água 
parada, nenhum foco 
com larvas do mosquito 
foi encontrado. l 8

DengueDengue
ASSESSORIA/SECOM
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DIVULGAÇÃO

Ex-presidiário
executado

com 16 tiros
na cabeça

l 9

Saúde equipada
O secretário de Saúde do Paraná Beto Preto fez 

ontem o repasse de 47 veículos zero quilômetro para 
municípios que integram a 12ª Regional de Saúde. O 

investimento total do governo do Estado foi de R$ 1,6 
milhão. Umuarama recebeu 13 carros novos, que serão 

destinados para a Estratégia da Saúde da Família nas 
UBS: Guarani/Anchieta, Jardim Cruzeiro, Posto Central, 
Jardim União, Ouro Branco, Sonho Meu, Vitória Regia, 
San Remo, Jardim São Cristóvão, Panorama, Serra dos 

Dourados, Santa Eliza e Lovat. l 7

A
S

S
E

S
S

O
R

IA
/S

E
C

O
M



expediente
Emails

editoria@tribunahoje.jor.br

diretor@tribunahoje.jor.br

comercial@tribunahoje.jor.br

assinaturas@tribunahoje.jor.br

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0003-06

Redação, administração, publicidade
Rua Des. Lauro Lopes, 3663 - Centro Empresarial Piemont II - Sala 07
CEP 87.501-210 - Umuarama/PR
Telefone Central (44) 3056-6050    

Direção-Geral
Clarice Roman

Editor-chefe
Alex Miranda
editoria@tribunahoje.jor.br
www.tribunahoje.jor.br

2 GERAL   Sexta-feira, 26 de novembro de 2021

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 1,25 8,24 10,67
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

23/10 a 23/11 0,5000 0,3575 0,0000
24/10 a 24/11 0,5000 0,3575 0,0000
25/10 a 25/11 0,5000 0,3575 0,0000
26/10 a 26/11 0,5000 0,3575 0,0000
27/10 a 27/11 0,5000 0,3575 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +4,41% 29,62 
Vale ON -0,68% 70,50 
ItauUnibanco PN +0,91% 23,25 
Bradesco PN +0,81% 21,27 
Gol PN +9,69% 17,10 
Brasil ON +5,19% 31,81

IBOVESPA: +1,24% 105.811 pontos

Iene 115,38
Libra est. 0,75
Euro 0,89
Peso arg. 100,70

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,5% 5,5640 5,5650 -1,4%

PTAX  (BC) -0,5% 5,5734 5,5740 -1,2%

PARALELO -0,3% 5,4400 5,8400 -1,2%

TURISMO -0,3% 5,4400 5,8200 -1,2%

EURO -0,4% 6,2478 6,2490 -4,1%

R$/m2 SET OUT %m %ano %12m
Paraná 1.978,27 1.987,39 0,46 15,55 18,39
Norte 2.110,26 2.097,17 -0,62 18,98 22,69
Oeste 2.020,24 2.027,94 0,38 15,31 18,18

DÓLAR 25/11

Iene R$ 0,0483
Libra est. R$ 7,42
Peso arg. R$ 0,055
R$1: 1224,29 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 25/11 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 jan/22 1.266,50 -6,50 2,9%
FARELO dez/21 357,60 -4,60 9,2%
MILHO dez/21 579,75 -0,75 7,8%
* Ontem (25/11) foi feriado nos EUA

SOJA 157,74 -1,1% -3,0% 157,00
MILHO 78,25 0,0% -5,0% 78,00
TRIGO 88,67 0,1% 0,3% 90,00
BOI GORDO 304,37 -0,1% 6,8% 295,00
SUINO 6,61 0,0% 2,6% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 25/11 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 *24/11 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 25/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 166,50 0,9% -3,8%
SOJA Paranaguá 169,00 1,8% -2,3%
MILHO Cascavel 87,00 2,4% -3,3%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Palavras cruzadas

A comunicação continua inspirando cuidados nesta 
sexta e embora possa contar com seu raciocínio 
rápido em alguns momentos, é melhor não marcar 
bobeira. Só tenha cuidado na hora de se expressar, 
escolha as palavras com cuidado e confira duas vezes 
antes de enviar um e-mail pra não esquecer nada 
importante nem pagar mico. 

Sextou, Leão, e apesar da Lua brilhando toda feliz em 
seu signo, há sinal de muitos desafios pela frente 
antes de encerrar a semana! Como você adora dar 
ordens, vale a pena vigiar suas atitudes para não exa-
gerar e bater de frente com os colegas no trabalho.

Hoje a Lua ainda pede cautela, tanto na vida profis-
sional quanto em outras áreas mais pessoais. Seu 
jeito mais fechado pode dificultar um pouco na hora 
de lidar com os colegas no trabalho, mas tente ceder 
em alguns pontos e busque o equilíbrio. Pra fugir de 
roubada, o jeito é ouvir seu sexto sentido, tá? 

Sextou e seu sexto sentido estará afiado, ainda mais 
se anda buscando novos rumos para o futuro. Analise 
os fatos e o comportamento das pessoas ao seu redor 
porque pode pintar uma briga feia com alguém do 
seu círculo mais íntimo, principalmente um amigo.

Seu lado sociável segue em alta, mas os relaciona-
mentos também reservam desafios, inclusive no tra-
balho. Pode fazer alguns contatos interessantes, mas 
há sinal de concorrência pela frente e alguém pode 
tentar te passar para trás.

Talvez tenha que encarar alguns sacrifícios e muito 
trabalho duro nesta sexta, mas a semana tá acabando 
e vale a pena fazer um esforço final para conseguir o 
que deseja! Não vai ser fácil manter o foco no traba-
lho, mas sua dedicação tem tudo para impressionar, 
e se tiver que encarar horas extras, saiba que a saúde 
também vai pedir mais cuidado. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos no dia 26 de Novembro são do signo de sagitário com a personalidade de Escorpião. 
São desconfiados e meio reservados, o que é incomum em Sagitário, sempre muito franco e muito 
aberto. É difícil exporem suas ideias e suas intenções com clareza. Seu número principal é o 35, 
formado de 3, Júpiter e de 5, Mercúrio, astros de grande mobilidade, que caracterizam pequenas e 
grandes viagens. A soma dá o 8, de Saturno, que infunde seriedade e responsabilidade, autoridade, 
austeridade e vida longa.

Horóscopo nascido em 26 de novembro

Você vai fechar a semana com muitos sonhos e proje-
tos ambiciosos, mas é melhor pisar no freio em alguns 
momentos. Não vai ser tão fácil deixar as coisas em 
ordem, botar o serviço em dia, rever alguns planos, 
pensar no que deseja para o futuro e até fazer alguns 
ajustes mais concretos para melhorar o seu canto. 

Assuntos envolvendo dinheiro seguem em alta, 
mas você pode ter alguns imprevistos e até prejuízo 
nessa área se não tiver cuidado. Como não adianta 
ficar reclamando sem fazer nada, o jeito é mostrar 
empenho e ralar dobrado pra dar conta do serviço, 
de um jeito ou de outro.

Sextou, Touro, mas vai ser preciso adiar a diversão 
e redobrar o esforço se quiser cuidar das tarefas de 
rotina no serviço. Se puder trabalhar em casa, seja em 
home office ou de outra maneira, vá em frente, mas 
não baixe muito a guarda. Para diminuir as cobranças, 
o jeito é se enfiar em um lugar quieto, bem longe da 
algazarra da família.

Sextou e você vai ter que apelar para o seu charme 
se quiser melhorar o convívio com os colegas de tra-
balho. Há sinal de alguns desafios pela frente e pode 
pintar briga, seja com amigos ou com outras pessoas 
mais próximas, principalmente no romance. A dica 
é confiar na sua força, mas sem exagerar e acabar 
passando por cima dos outros.

O desejo de reunir os amigos e matar a saudade de 
todo mundo vai dar as cartas. Mas, primeiro, vai ser 
preciso redobrar os esforços no serviço para não se 
distrair no meio do caminho. Misturar amizade e 
dinheiro não é a melhor ideia pra hoje, por isso, se 
alguém pedir um empréstimo, saia de fininho e finja 
que não é com você.

O seu lado aventureiro segue a todo vapor nessa sexta, 
e você vai sonhar com altas aventuras. Errado não tá, 
mas sua atenção pode ficar um pouco dispersa, então 
é melhor gastar o excesso de energia sem colocar a 
saúde em risco. Pode ser divertido fazer um passeio 
ao ar livre e praticar esportes, desde que respeite os 
seus limites, ok?

Loterias
Megasena

01 02 05 08 09 10 11 14 
15 18 19 20 23 24 25Maringá

Londrina
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CRESCENTE
10/12 - 22h37

CHEIA
19/11 - 05h59

MINGUANTE
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04/12- 04h44

Paranaguá
max 33
min 22

max 28
min 22

Cascavel
max 30
min 19

Foz do Iguaçu
max 32
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Curitiba
max 30
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FASES 
DA LUA

Sábado 27/11/2021

Chuva
Domingo 28/11/2021
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BANCO 5

COAA
CHAMPIGNON

IATERALI
NSROIFL
EMARCHA

ELLAAORTA
TOUROLOL

ESTALAGEM
HASTEHOPA

NRCOPIAS
IDEALARAL

ACAMISAS
LBMIADI

MICROONDAS
AGIROURO

Calçados
geral-
mente 

sem salto

Relativo
ao cultivo
do solo

Espécie de
cogumelo 
comestível

Barco de
luxo para
recreio

Fábio
Lago, ator
brasileiro

Ela, em
espanhol

Parte
espiritual

do ho-
mem (pl.)

Artéria
principal 
do corpo
humano

Lhe 
+ o

(Gram.)

Estado
cuja

capital é
Goiânia

Grito de
súplica;
lamen-
tação

Estrutura
flexível do
cotonete

São feitas
na má-

quina de
xerox

Meu, em
italiano

Moderno
forno de

cozimento
rápido

501, em
alga-

rismos
romanos

Tomar
alguma
atitude 

(?) Preto,
cidade

histórica
mineira

O 2o signo
do Zodíaco
(Astrol.)

Hospedaria

Realiza operação
cirúrgica

Substância 
azul corante

Sentidos apurados
no gourmet

Mastiga 
feito o rato
O planeta
vermelho

Música
militar

Luminária
de teto

Interjeição
de surpresa
Situado à
beira-mar

Prova auto-
mobilística

Por (?):
por agora

Ácido da
aspirina

Muito, na
internet

Fantástico;
imaginário
Antecede

o "B"
Blusas
Imita
a voz 

do gato

Vacina
preventiva
da tuber-
culose

Seriedade

D. Ivone
(?),

sambista 

3/aas — bcg — mio. 4/ella — siso. 5/aorta. 10/champignon.
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T C F M
B I L I O N E S I M O

R L E G I S L AR

C A P A S U Ã R
R I O SO R O P

B O LH A B A I L E
C A S A R M N

S O S C A M P O S
R P E I O D O
P R O S A S P A

N O E O B E S A
F A B A X I L A
O V A L A V I

P R E S E N T E A R
A R E B A L D E

Livrar-se
da respon-
sabilidade

(bras.) 

O ordinal
de "um
bilhão"
(Gram.)

Resto (de
comida)

Conso-
antes de

"polo"

Exímio 
em certa
atividade

(fig.)

1.001, em 
algarismos
romanos

Orlando
Dantas,

jornalista

Pedido 
do navio
em difi-
culdade

Recobrar;
recuperar 

A ciência
como a
Mate-
mática

Alumínio
(símbolo)

Ar, em
espanhol

Parte em
que se 

aplica o de-
sodorante

Hábito nas
festas de 

Natal e ani-
versários 

Estuda
com

atenção 

Unidade
de medida

agrária

Utensílio 
para retirar

água de
poços

Conversa
informal

Construiu a 
Arca (Bíb.)

Força Aérea
Brasileira

(sigla)
Elíptico

Gorda em
demasia
Alicerce;
fundação

Aditivo 
do sal

Borda do
chapéu

Estabele-
cer regras
Baterias 

de câmeras

Partícula 
da espuma

Trocar
alianças

Festa
dançante
Ligado 

(o abajur)

Vestes pa-
ra chuva

Acha
graça

Intimamente 
ligado; conexo

Sufixo 
de "nitrila"

Ausência
de beleza
Nana Gou-
vêa, atriz

Fazer 
uma prece

Série de filmes estre-
lada por Tom Cruise

Siga em
frente

Antônio Di-
as, pintor

Espon-
joso

Molha
muito

Opõe-se a
"cidades"
Sujeira de

móveis

4/aire — oval. 5/bolha — coeso. 6/ensopa.

Deputados estudam lei que facilita
pagamento de débitos de água e luz

Policiais aposentados do PR
poderão monitorar rodovias

Foi apresentado na Alep 
pelo deputado Cobra Repórter, 
um requerimento sugerindo, a 
exemplo dos Policiais Militares 
da Reserva, que Policiais Civis 
aposentados possam também 
trabalhar nos monitoramentos 
e manutenções administrati-
vas das rodovias que tiveram 

seus pedágios desativados. 
O documento foi endere-
çado ao governador Ratinho 
Junior, ao secretário estadual 
de Infraestrutura e Logística, 
Sandro Alex e ao secretário 
estadual de Segurança Pública, 
Rômulo Marinho. 

A partir de 28 de novembro, 

não haverá cobrança do pedá-
gio nas rodovias do Anel de 
Integração. Os contratos da 
Econorte, Viapar e Ecocataratas 
encerram às 23h59min de 
hoje (26), enquanto os contra-
tos da Caminhos do Paraná, 
Rodonorte e Ecovia terminam 
no dia seguinte (27), às 23h59.

Começou a tramitar na 
Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep), o projeto de lei 
685/2021, do deputado Pedro 
Paulo Bazana (PV), que estabe-
lece novas diretrizes com facili-
tação de pagamento dos débi-
tos dos paranaenses relativos a 
contas de água e luz em atraso.

Segundo o projeto, “aquele 
que possuir débitos em relação 
aos Serviços de Abastecimento 
de Água e Luz, terá tratamento 
especial no que se refere à 
renegociação de dívidas”.

A proposta é de que os 
juros não excedam 0,35% ao 
mês, com carência mínima de 
1 mês para o início do paga-
mento, além de parcelamento 
não inferior a 36 vezes.

O projeto do deputado 
também determina abertura 
de linhas de crédito facili-
tadas que poderão ser cria-
das pela Fomento Paraná ou 

Alívio no bolso
De acordo com o deputado Bazana, se aprovado, o projeto deve 

beneficiar milhares de paranaenses que se encontram em débito com 
as estatais. “Essa facilitação nos pagamentos vai trazer um grande alívio 

aos paranaenses, já que existe uma grande parcela da população em 
débito com Sanepar e Copel, principalmente por conta de toda a crise 
econômica e financeira trazidas pela pandemia”, justificou. O projeto 

segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça e das demais 
Comissões permanentes antes de ser votado pelo plenário.

instituição financeira que for-
mule parceria com o Governo 
do Paraná. Em caso de corte 
do serviço de fornecimento 
de energia elétrica ou abas-
tecimento, poderá o cliente 

solicitar o parcelamento, 
previsto pela presente Lei, 
ou efetuar o pagamento do 
débito no ato do corte, por 
meio de cartão de crédito, 
débito, dinheiro e/ou PIX.

NOVAS diretrizes podem ser estabelecidas para facilitar o pagamento de débitos dos para-
naenses relativos às contas de água e luz em atraso
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Carta aberta na Alep é
contrária à terceirização
da merenda escola

Uma carta aberta que 
será enviada a diversos 
órgãos, como Governo do 
Estado, Ministério Público 
E s t a d u a l ,  C â m a ra s  d e 
Vereadores,  Secretar ias 
Municipais da Agricultura, 
além da Secretaria Estadual 
da Educação e do Esporte e 
ao Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Educacional 
(Fundepar) rechaçando uma 
possível terceirização da 
merenda escolar no Paraná 
e solicitando mais recursos 
para a agricultura familiar 
foi o resultado da  audiência 
pública remota que aconte-
ceu ontem (quinta-feira, 25) 
na  Assembleia Legislativa, que 
tratou do tema: “Terceirização 
na Merenda Escolar”, proposta 
pelo  presidente da Comissão 
de Direitos Humanos e da 
Cidadania da Assembleia, 
deputado Tadeu Veneri (PT).

Ele cobrou explicações 
do Governo sobre o que 
chamou de privatização da 
merenda no estado a partir 
de um estudo encomendado 
pela Secretaria Estadual da 
Educação e Esporte (SEED) 
ao Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Educacional 
(Fundepar). De acordo com 
Veneri, o estudo é para viabi-
lidade de um possível modo 
de oferta terceirizada nas 
escolas estaduais, mas que, 
segundo nota da SEED, não 
alteraria a metodologia de 
compra dos produtos da agri-
cultura familiar. Para o parla-
mentar, a Secretaria está tra-
tando a merenda escolar como 
um negócio e não um serviço 

Passos da merenda
Atualmente, 60% da merenda escolar na rede estadual de ensino 
do Paraná vêm da agricultura familiar. A distribuição é feita por 
meio do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional 

(Fundepar). A lista de aquisição com diversos alimentos obedece 
às normas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

para garantir a variedade de itens nas refeições servidas nas escolas 
estaduais. Em 2019, mais de um milhão de alunos foram atendidos, 

num total de 212 milhões de refeições distribuídas.

Cooperativismo
O presidente da Associação da Agricultura Familiar e Agroecologia 
(ASPTA), André Jantara, lembrou a importância do cooperativismo 
formado ao longo de anos. “Por trás da agricultura familiar no nos-
so estado, estão mais de 150 cooperativas, que foram organizadas 
ao longo de muitos anos e fruto de muito trabalho. Uma rede forte 
e que funciona já a partir da escolha e preservação das sementes, 
garantindo uma alimentação saudável aos alunos de rede estadual 

de ensino do Paraná.  Além disso, temos a lei que prevê que até 
2030 a merenda escolar deverá ser toda orgânica. Com uma possí-

vel terceirização, será que isso estaria garantido”, indagou.

EM audiência remota na Alep foi discutida a possível terceirização da merenda escolar no Paraná e o pedido de recursos para a agricultura familiar

THAIS FACCIO/ALEP

público. “Caso ocorra, essa pri-
vatização da merenda irá atin-
gir mais de 20 mil pequenos 
produtores paranaenses inscri-
tos no Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), 
além dos estudantes que per-
dem a garantia de uma ali-
mentação saudável. Isso em 
meio a uma crise econômica 
profunda em que o país está 
mergulhado”, afirmou.

CONVIDADOS
Como convidados, partici-

param representantes de pais, 
de professores, estudantes, 
APP Sindicato; Federação dos 
Trabalhadores da Agricultura 
Familiar (FETRAF/PR); CUT; 
Cooperativa Central  da 
Reforma Agrária do Paraná 
(CCA/PR); Conselho Regional 
de Nutrição; Associação dos 
Municípios do Paraná (AMP); 
além de deputados. 

Alexsandro Wosniaki, 

representando o Conselho 
Regional de Nutricionistas da 8ª 
Região, falou de sua inquietude 
em relação ao tema, quando o 
programa de fomento à agricul-
tura familiar no Brasil é referên-
cia em gestão. “A alimentação 
escolar é um universo de opor-
tunidades e um direito da popu-
lação previsto na Constituição. 
Como se faz um estudo destes 
sem a participação da socie-
dade civil, a mais interessada”, 
questionou.

Pelo Conselho Estadual 
de Segurança Alimentar e 
Nutricional, Mauricio Barcelos 
Degelman confirmou que 
nenhum Conselho foi consul-
tado sobre esse tema e que 
há todo um sistema que já 
funciona bem no Brasil. “E 
esse sistema engloba, além 
dos pequenos agricultores, 
também os micro produtores, 
que fazem venda direta para o 
Governo. Temos que resistir”.

Novo filiado
Depois do ex-juiz federal Sergio 
Moro, mais um ex-auxiliar direto 
do presidente Jair Bolsonaro vai se 
filiar ao Podemos. O general Carlos 
Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro 
da Secretaria de Governo, assinou 
ontem (25) sua ficha de filiação à 
legenda que pretende lançar Moro 
à Presidência. O nome de Santos Cruz será anunciado durante 
encontro de presidentes estaduais do Podemos, em Brasília, para 
discutir estratégias de alinhamento e fortalecimento das pautas 
nacionais do partido. O ato será prestigiado por Sergio Moro 
e outros líderes da sigla, como o senador Alvaro Dias (PR) e a 
deputada Renata Abreu (SP), presidente nacional do Podemos. 
Santos Cruz estuda se candidatar ao Senado pelo Rio de Janeiro 
ou pelo Distrito Federal. O general foi demitido ainda no início 
do governo, em 2019, após ser atacado pelo vereador Carlos 
Bolsonaro, filho do presidente.

Rivalidade em SP
O presidente Jair Bolsonaro 
apontou que o candidato dele 
ao governo de São Paulo será 
o ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Freitas. “Parece 
que é ele. Parece que você 
acertou”. O lançamento de 
uma candidatura no maior 
colégio eleitoral do País era 
o principal impasse para a 
filiação do presidente ao 
Partido Liberal (PL). A sigla 
tinha acordo para apoiar em 
2022 o vice-governador de 
São Paulo, Rodrigo Garcia 
(PSDB), nome patrocinado 
pelo governador paulista 
João Doria (PSDB), arquirrival 
político de Bolsonaro. A 
situação levou o presidente 
a suspender a filiação ao PL, 
marcada inicialmente para 
o dia 22.

Eleições da OAB
As eleições on-line da OAB-PR foram realizadas ontem 
(25) entre as 8h e às 18 horas, pela primeira vez no modo 
virtual, por meio da plataforma on-line Webvoto. Advogados 
puderam votar por computador, tablet ou smartphone, 
com acesso por certificado digital ou login e senha. Os que 
não dispunham de certificado equipamentos móveis, foram 
disponibilizados pontos de votação nas sedes da seccional e 
das subseções. Em Umuarama as chapas concorrentes são: XI 
de Agosto, com Adriano Cesar Felisberto – presidente, Erica 
Peteno – vice, Luiz Guilherme – secretário, Viviane Ascêncio – 
secretária adjunto e Rafael Cardoso – tesoureiro. Outra chapa, 
XI de Agosto Capital da Amizade é formada por Christhian 
Pelacani – presidente, Alessandro Dorigon – vice, Franciellen 
Bertoncello –  secretária, Paulo Cesar Souza – secretário 
adjunto e Juliana Korben – tesoureira. O resultado oficial da 
chapa vencedora será divulgado hoje.

Roman cassado
Por maioria de votos (4 a 3), o TSE decretou ontem (25), a perda 
do mandato do deputado federal Evandro Roman (Patriota-PR) 
por não ter apresentado a devida justa causa para se desfiliar 
do PSD. Para sair do partido, o parlamentar se baseou apenas 
em uma carta de anuência da sigla permitindo o desligamento. 
O Plenário do TSE julgou procedente uma ação proposta pelo 
suplente de deputado federal Reinhold Stephanes Junior (PSD) 
contra o parlamentar. Por maioria, os ministros consideraram que 
a apresentação de carta de anuência pelo partido, autorizando 
a desfiliação de Roman, não é suficiente para permitir o 
desligamento sem a apresentação da devida justa causa.

Kassab com Lula?
Um dia após o PSD realizar 
um evento em Brasília 
para impulsionar a pré-
candidatura do presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco 
(MG), ao Palácio do Planalto, 
Jair Bolsonaro subiu o tom 
contra o presidente nacional 
da legenda, Gilberto Kassab, 
afirmando que Kassab quer 
a volta do ex-presidente Lula 
ao poder. “Antes do Marcos 
Pontes, quem era o ministro 
da Ciência e Tecnologia? 
Não sabia a diferença de 
gravidade e gravidez. Era o 
senhor Kassab. Olha o que 
ele faz hoje em dia. Está 
colado no Lula. Quer a volta 
do Lula. Com a volta do Lula, 
vai ser ministro, vai pegar 
a Caixa Econômica para ele 
administrar”, declarou.

DIVULGAÇÃO
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Abertas matrículas
na rede estadual de
ensino para 2022

Começou ontem (quinta-
-feira, 25) o período de matrícula 
escolar para o ano letivo de 2022 
nos colégios da rede estadual 
de ensino do Paraná. A confir-
mação das vagas, tanto para 
matrícula inicial quanto para 
rematrícula, seguirá até 17 de 
dezembro. O processo é orien-
tado pela Secretaria de Estado 
da Educação e do Esporte, 
em parceria com os Núcleos 
Regionais de Educação (NREs), 
secretarias municipais de 
Educação e escolas estaduais.

Para otimizar o planeja-
mento escolar de toda a rede 
pública estadual, seguindo o 
que já aconteceu para as matrí-
culas de 2021, pais e responsá-
veis legais devem fazer o procedi-
mento de forma online através da 
Área do Aluno em areadoaluno.
seed.pr.gov.br. Nesta mesma pla-
taforma também é possível fazer 
a atualização cadastral, emitir a 
declaração de matrícula, solici-
tar o histórico escolar e consul-
tar o boletim escolar.

Para acessar o site, é pre-
ciso informar o CPF e o número 
do celular do responsável legal 
ou do estudante maior de 18 
anos, conforme cadastro no 
Sistema Escola WEB, para que 
um código de segurança seja 
enviado por SMS.

Já para estudantes de 
outros estados ou países e 
aqueles que vêm da rede 
privada, ou que estiveram 
matriculados em institui-
ções de ensino que não uti-
lizam o Sistema Escola WEB, 

A Sanepar abrirá novamente 
no sábado (27) para atendi-
mento ao cliente. Em todo o 
Estado, mais de 150 Centrais de 
Relacionamento da empresa 
vão funcionar das 9h às 15h. É a 
última oportunidade que o cliente 
terá de aderir ao Programa de 
Recuperação de Crédito Cliente 
Particular (Reclip) para nego-
ciar seus débitos. O prazo de 
adesão ao Reclip termina na 
próxima terça-feira, dia 30 de 
novembro. Também haverá 
atendimento direcionado 
para cadastro na Tarifa Social 
e outros serviços da empresa.

A lista de municípios e Centrais 

Sanepar abre central de
relacionamento no sábado

Documentos
Para a efetivação da vaga, é necessário apresentar toda a docu-

mentação obrigatória, seja inserindo no momento da confirmação 
da matrícula ou entregando impreterivelmente na instituição de 
ensino até o último dia útil antes do início do ano letivo de 2022, 

ou seja, até 4 de fevereiro de 2022. Para a rematrícula é necessário 
apresentar declaração de vacinação (para estudantes menores de 
18 anos) e comprovante de endereço atualizado, com vencimento 

de até dois meses. Para matrícula inicial, também é preciso certidão 
de nascimento, CPF do responsável, histórico escolar e, para maio-

res de 16 anos, RG e CPF do aluno e CPF do responsável.

de Relacionamento que estarão 
abertas, com endereço, está dis-
ponível no site da Sanepar.

RECLIP
Débitos das contas em atraso 

com vencimento até junho de 
2021 podem ser parcelados em 
até 60 meses, sem multa e sem 
valor de entrada. A taxa de juros 
foi reduzida para 0,1% ao mês. O 
cliente ainda pode fazer adesão 
ao Reclip pelo 0800 200 0115, 
pelo Escritório Virtual

PRESENCIAL
Com a flexibilização das 

medidas restritivas durante 

a pandemia da covid-19, o 
atendimento nas Centrais de 
Relacionamento foi retomado 
e está normalizando em todo o 
Paraná. Dessa forma, o cliente 
não precisa mais fazer o agenda-
mento prévio.

Pela comodidade, o cliente 
também pode optar pelo aten-
dimento presencial e acessar um 
dos canais digitais da Companhia. 
Pelo aplicativo Sanepar Mobile e 
no site da Sanepar é possível soli-
citar vários serviços, obter infor-
mações e esclarecer dúvidas. O 
telefone 0800 200 0115 funciona 
24 horas por dia, sete dias por 
semana, e a ligação é gratuita.

o responsável legal ou o 
estudante maior de 18 anos 
deverá procurar a instituição 
de ensino mais próxima de 
sua residência para solicitar 
a geração do Código Geral de 
Matrícula – CGM. O código é 
necessário para acessar a Área 
do Aluno, na qual será reali-
zada a solicitação da vaga.

Somente no caso de não pos-
suir celular ou acesso à internet, 
o pai, a mãe, o responsável legal 
ou o próprio estudante, se maior 
de 18 anos, deverá comparecer 

na instituição de ensino para 
fazer esse processo online em 
computador disponibilizado 
no local.

As demais datas e orienta-
ções relacionadas ao processo 
de matrícula estão disponibili-
zadas na Instrução Normativa 
nº 0003/2021. Novos alunos 
da EJA (Educação de Jovens e 
Adultos) que pretendem iniciar 
os estudos no ano que vem 
também já podem procurar as 
escolas que ofertam a modali-
dade para efetuar a matrícula.

A confirmação das vagas, tanto para matrícula inicial quanto para rematrícula, seguirá até 
17 de dezembro

SEED

Encontro PSD II
“O partido vai sim apresentar 
um programa para o futuro 
do país. O Brasil precisa de 
solidariedade, de diálogo, de 
respeito. O Brasil precisa de 
liberdade e democracia”, disse 
Leprevost durante o discurso. 
O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, é quem 
deve encabeçar a candidatura 
presidencial do PSD.

“Tem Saída”
A Assembleia Legislativa 
aprovou a redação final do 
projeto de lei 193/2019, 
do deputado Anibelli Neto 
(MDB), que busca fomentar 
ações voltadas à promoção 
da autonomia financeira 
das mulheres em situação 
de violência doméstica e 
familiar. O projeto institui a 
campanha “Tem Saída” no 
Estado do Paraná. A proposta 
prevê alternativas na busca 
de autonomia financeira, 
estimulando a qualificação 
e capacitação profissional, 
ações e estudos com foco no 
empreendedorismo feminino e 
propiciando medidas que visem 
a geração de emprego e renda 
para as mulheres que sofreram 
qualquer tipo de violência.

Não se sustenta!
O líder do governo na Câmara, 
deputado federal Ricardo Barros 
(PP) e outras quatro pessoas 
viraram réus em um processo na 
Justiça Eleitoral que apura um 
suposto esquema de pagamento 
de propinas e lavagem de 
dinheiro em contratos 
Copel. A defesa do deputado 
Ricardo Barros informou que 
a denúncia não se sustenta. 
E, conforme declarou Barros, 
os depósitos citados pelo 
Ministério Público no texto são 
lícitos e estão declarados no 
imposto de renda dele ou das 
empresas que possui. 

Demanda
Em quase um mês de 
funcionamento, os 
atendimentos no posto da 
Defensoria Pública dentro da 
Assembleia Legislativa do Paraná 
cresceram cinco vezes. Saltaram 
de dez em uma semana para dez 
por dia. “Nossa proposta aqui 
é que tudo que possa ser feito 
sem demandar um processo 
judicial, iremos realizar. Não 
vamos medir esforços para fazer. 
E percebemos isso em 80% dos 
atendimentos nestes primeiros 
dias”, comemora o defensor 
público, Matheus Munhoz, 
coordenador de projetos 
especiais da Defensoria Pública 
do Paraná e que atua no posto 
de atendimento na Assembleia 
Legislativa.

Pioneirismo
O serviço prestado no posto 
da Defensoria Pública na 
Assembleia Legislativa é 
considerado um modelo de 
referência. Não é feito em 
nenhuma outra Defensoria 
Pública do país, especialmente 
no que diz respeito ao trabalho 
administrativo extrajudicial, 
porque os servidores não se 
limitam aos temas comuns da 
alçada da instituição.  A parceria 
entre as duas instituições 
é parte de um projeto de 
descentralização e funciona 
como um braço da Defensoria.

Piso salarial
O Senado aprovou nesta 
quarta-feira (24) projeto que 
institui o piso de R$ 4.750 
para os enfermeiros do Brasil. 
A proposta (PL 2.564/2020) 
indica ainda um piso mínimo 
de R$ 3.325 para os técnicos de 
enfermagem e de R$ 2.375 para 
os auxiliares de enfermagem e 
para as parteiras. A proposta 
(PL 2.564/2020) segue agora 
para a análise da Câmara 
dos Deputados.

Encontro PSD
O PSD Nacional deu uma mostra de 
força política e união ao reunir mais 
de 3 mil filiados, líderes, prefeitos, 
deputados e senadores durante 
encontro nacional da legenda 
realizado em Brasília. O partido deixou 
claro que pretende entrar na disputa 
pela presidência da República como 
protagonista. O partido quer ser uma 
alternativa ao eleitor – a chamada 
terceira via. O PSD do Paraná foi 
representado pelo deputado federal Ney Leprevost, um dos fundadores 
do partido, presidente do PSD de Curitiba e secretário de Justiça, Família 
e Trabalho do governo estadual.
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Sociou quer leitos
de UTI Covid como
legado para o SUS

A  S o c i e d a d e  C i v i l 
Organizada de Umuarama 
(Sociou) se reuniu na noite da 
última quarta-feira (24) para 
discutir o projeto de implan-
tação do Parque Tecnológico, 
as demandas da Sociedade 
de Amparo aos Animais de 
Umuarama (Saau), e que os 
leitos de UTI para covid-19, 
que foram habilitados pelo 
Ministério da Saúde, fiquem 
de legado para o SUS.

“Umuarama está em fase 
de adequação e seleção do 
espaço para o início do pro-
jeto, e acredita que a inicia-
tiva do Parque Tecnológico 
fará com que Umuarama 
tenha um diferencial compe-
titivo para atração de empre-
sas e indústrias com base tec-
nológica, além de fazer com 
que Umuarama atraia mão 
de obra qualificada”, apon-
tou Kenny Julian Gonçalves, 

Integrante do Lilith’s MC promove
evento beneficente em Umuarama

A umuaramense Deborah 
Ruzzene está promovendo um 
evento cultural beneficente em 
prol da Apadevi – Associação de 
Pais e Amigos dos Deficientes 
Visuais. Deborah é integrante 
do Lilith’s Moto Clube Feminino, 
que tem como foco a solidarie-
dade e realiza ações como essa 
em todo o país.

O evento contará com a apre-
sentação das bandas Stereo 
Flowers, Índios Over Drive, Lado 
B e Abóboras Suicidas. A ação 
acontece no domingo (28), a par-
tir das 17h, no Vikings Lounge 
Beer. Para participar, basta doar 
dois quilos de alimentos não 
perecíveis ou R$ 10 que serão 
revertidos em alimentos.

Todos os itens arrecadados 
serão destinados para a Apadevi 
de Umuarama. A entrega será 
realizada no dia 19 de dezembro.

O Lilith’s MC foi fundado 
em Campinas-SP em 2020 e 
trata-se de um grupo de moto-
ciclistas formado apenas por 
mulheres. Todos os membros 
devem ‘curtir’ o meio moto-
ciclístico e possuir afinidades 

chefe da Divisão de Turismo 
da Secretaria Municipal de 
Indústria, Comércio e Turismo 
de Umuarama.

A  S o c i e d a d e  C i v i l 
Organizada pretende trans-
formar as condições econô-
micas, sociais e políticas, por 
meio de ideias e ações efetiva-
das com projetos, além de fis-
calizar a aplicação de verbas 

públicas e incentivo do desen-
volvimento da região. “Ficou 
determinado que a Sociou irá 
se articular pela manutenção 
dos leitos criados para a covid-
19 no município. E se coloca à 
disposição do poder público 
municipal para a implanta-
ção do Parque Tecnológico 
de Umuarama”, conta Bruno 
Oliveira, presidente da Sociou.

com a filantropia, tanto que, 
anualmente, um dos eventos 
do bando tem direcionamento 
para entidades beneficentes.

Sem ligação ou apadri-
nhamento com outro clube, 
o Lilith’s é aberto a parcerias 
com todos que desejam fazer 
o bem ao próximo.

Além da filantropia, a filo-
sofia é de que suas integrantes 

sejam livres para ir e vir em 
qualquer ambiente, sempre 
mantendo o espírito de irman-
dade que as unem.

Hoje o Lilith’s MC está em 
vários estados e até no exterior, 
por isso é considerado um moto-
clube feminino internacional.

Deborah é a única repre-
sentante oficial do Lilith’s no 
Paraná.

O encontro contou com a presença do presidente da Sociou, do vereador Mateus Barreto, 
representantes do Deputado Delegado Fernando Martins, Saau e PM
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INTEGRANTES do Lilith’s MC, motoclube feminino promove evento beneficente em Umuarama

A
R

Q
U

IV
O

 P
E

S
S

O
A

L

Mais quatro  
A intenção de Bibo é incluir 
mais quatro ministros no STF: 
“Quinze porque eles dizem 
que têm trabalho demais, 
então põe mais quatro. Assim, 
o presidente Jair Bolsonaro 
poderia indicar mais quatro”. 

Sabatina 
Para evitar que indicações 
demorem passar pelo Senado, 
como ocorreu com André 
Mendonça, o deputado incluirá 
no texto trecho que “acaba com 
essa história de o presidente 
escolher um indicado para o 
STF e o presidente do Senado 
escolher a hora que quiser fazer 
a sabatina. Serão 60 dias ou é 
automaticamente colocado”. 

Munição
Possíveis futuros adversários 
de Bolsonaro em 2022 – como 
Lula, Sérgio Moro e Ciro 
Gomes – têm direcionado 
seus discursos e entrevistas à 
fragilidade econômica do atual 
governo (inflação, desemprego, 
reveses no Congresso, etc). Esse 
será o mote das campanhas 
no próximo ano. Diferente 
de 2018, quando os embates 
foram travados em torno de 
segurança pública, agenda de 
costumes e cabo de guerra 
ideológico.

Moderação 
O presidenciável Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG) tem seguido 
e vai continuar seguindo à risca 
os conselhos de estrategistas 
que o preparam para a disputa 
em 2022. A orientação ao 
presidente do Congresso 
Nacional é se distanciar da 
polarização e dos discursos 
acirrados – entre petistas 
e bolsonaristas – e manter 
imagem de moderador. 

Ódio 
As menções ao ex-presidente 
Juscelino Kubitschek são 
permanentes até no cafezinho 
do Senado enaltecendo a 
figura do político que, segundo 
Pacheco e próximos, “uniu o 
Brasil”. No recente encontro 
do PSD que o oficializou na 

Governo x STF 
Além de aprovar a admissibilidade da Proposta de Emenda à 

Constituição 159/19, que revoga a chamada PEC da Bengala – 
reduz de 75 anos para 70 a idade da aposentadoria compulsória 
dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), dos tribunais 
superiores e do Tribunal de Contas da União (TCU) -, a bancada 

bolsonarista prepara outra proposição para tentar alterar a 
composição, a competência e a forma de nomeação dos ministros 
do Supremo Tribunal Federal (STF). Fiel aliado do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), o deputado federal Bibo Nunes (PSL-RS) 
será o autor da PEC que, entre outros pontos, pode aumentar o 

número de ministros da Suprema Corte.   

disputa à Presidência, o senador 
se posicionou, novamente, 
como alternativa às outras vias 
belicistas: “Vivemos hoje no 
Brasil um clima de radicalismo, 
de extremismo, de uma cultura 
de ódio que está acabando com o 
Brasil e que precisamos conter”. 

Como assim? 
Presa na penitenciária Talavera 
Bruce, no Complexo de Gericinó, 
na Zona Oeste do Rio, acusada 
de ser mandante do assassinato 
do marido, o pastor Anderson 
do Carmo, a deputada cassada 
Flordelis mantém seu passaporte 
diplomático. Consta como ativo 
no sistema da Câmara dos 
Deputados. 

Pedágio 
O deputado José Nelto 
(Podemos/GO) quer tornar 
obrigatório o pagamento da 
tarifa de pedágio por meio 
de PIX, cartão de débito ou 
crédito. Justifica, no Projeto 
de Lei 4112/21, que uma 
das vantagens da medida é 
a segurança: “É inegável que 
andar com dinheiro em espécie, 
em mãos, acaba expondo a 
pessoa a um risco muito maior”. 

Braços abertos 
O Senado Federal realiza 
hoje sessão especial para 
comemorar os 90 anos do 
Cristo Redentor, símbolo 
máximo do Rio de Janeiro. A 
comemoração foi um pedido do 
senador Carlos Portinho (PL-RJ) 
que, em seu requerimento, 
destacou a fama internacional 
do monumento que recebe a 
todos na Cidade Maravilhosa de 
braços abertos. 

Riscos 
Levantamento da Confederação 
Nacional das Seguradoras 
(CNseg) mostra que, atualmente, 
dez empresas oferecem 
cobertura para riscos cibernéticos 
no Brasil. Até agosto de 2021, 
o volume de prêmio foi de R$ 
R$ 63,5 milhões - crescimento 
de 161,3% em relação aos oito 
primeiros meses de 2020, que 
fechou o ano com o acumulado 
de R$ 41,3 milhões. 
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MANUEL MARTINS

Eu sou a ressurreição e a vida; 
quem crê em mim, ainda que 
esteja morto, viverá; e todo 

aquele que vive e crê em mim, 
nunca morrerá (João 11:25-26)

09/10/1931
21/11/2021

Dia: 27/11/2021 às 19:30h
Igreja Matriz São 
Francisco de Assis

MISSA DE 7º DIA

Município prepara nova flexibilização
das restrições contra o coronavírus

Umuarama deve seguir as 
orientações do Governo do 
Estado nas medidas de pre-
venção e combate à pandemia 
de coronavírus. Em reunião 
do Centro de Operações de 
Enfrentamento à Covid-19 (COE), 
com a presença do prefeito em 
exercício Hermes Pimentel, na 
manhã de ontem (quinta-feira, 
25), houve consenso de que as 
últimas restrições existentes 
devem ser baixadas, permane-
cendo apenas a obrigatoriedade 
do uso da máscara.

Outra providência será 
estimular a vacinação, após 
a secretaria planejar uma 

Pela primeira vez, cidade registra
apenas um caso de coronavírus

Vacinação
A coordenadora de Atenção 
Primária em Saúde, Simony 
Rodrigues Bernardelli, refor-
çou que as ações devem ser 
focadas na vacinação. “Preci-

samos intensificar a campanha 
para vacinar quem ainda não 
recebeu nenhuma dose e as 

pessoas que não voltaram para 
a segunda dose. A vacinação 
tem bom ritmo, mas ainda há 
resistência – ou falta de impor-

tância – de parte da população”, 
comentou. O setor estuda 

estender horários, promover 
vacinação em finais de sema-
na e imunização itinerante, 

levando equipes do município 
até empresas com grande 

número de trabalhadores ainda 
não vacinados ou com doses 

em atraso. “Em breve devemos 
anunciar novas estratégias para 
ampliar a cobertura vacinal em 
Umuarama”, reforçou. Acom-
panharam a reunião, ainda, 

representantes dos hospitais da 
cidade, o secretário municipal 

de Administração, Silvestre 
Roberto de Lima, o coordenador 
da Vigilância Sanitária, Valdemir 
Santos Silva, e representantes 
da Covisa (Coordenadoria de 

Vigilância em Saúde).

Apenas um caso de covid-
19 foi informado ontem (quin-
ta-feira, 25) em Umuarama (um 
homem). É o menor número 
já registrado na cidade desde 
o início da pandemia, em 
março de 2020. E novamente 
nenhuma morte pela doença 
foi oficialmente confirmada, 
permanecendo em 323 o total 
de óbitos nesse período.

estratégia para ofertar novas 
opções à população, princi-
palmente para aplicação da 
segunda dose.

A deliberação do COE tem 
por base não apenas o indica-
tivo da Secretaria de Estado de 
Saúde (Sesa), que embasa as 
resoluções do governo, mas 
também a análise permanente 
da situação da pandemia em 
Umuarama. Considera a taxa 
de ocupação hospitalar, o 
índice de positividade nos 
exames realizados e a queda 
no número de casos positivos 
– nesta quinta, por exemplo, 
houve uma única confirmação 
para covid-19 na cidade e na 
quarta foram dois casos.

A secretária municipal de 
Saúde, Maria Harue Takaki, 
lembrou que o número de 
atendimentos no Ambulatório 
de Síndromes Gripais também 
diminuiu bastante, em rela-
ção aos momentos de pico da 
pandemia, e que o governo do 
Estado vem reduzindo grada-
tivamente o número de leitos 
hospitalares exclusivos para 
a doença. “No próximo dia 1º 

a oferta de leitos vai diminuir 
ainda mais, com a redução 
para 10 enfermarias (além de 
10 unidades de terapia inten-
siva) no hospital de referên-
cia em Umuarama, que é o 
Uopeccan”, anunciou.

Mesmo assim, a Secretaria 
de Saúde vai manter o atendi-
mento do ambulatório 24h por 
dia, com equipe reduzida, espe-
cialmente com a expectativa de 
aumento na circulação de pes-
soas durante as festas de final de 

ano e o horário de atendimento 
prolongado do comércio local.

“Umuarama costuma rece-
ber muitos visitantes nesta 
época do ano. Além disso, tere-
mos também recesso em algu-
mas unidades de saúde por 
cerca de 15 dias, entre o natal 
e o ano novo. Com o ambula-
tório funcionando 24h por dia, 
UBSs estratégicas abertas e o 
Pronto Atendimento, a popu-
lação estará bem atendida”, 
comentou Harue.

O prefeito Pimentel tam-
bém defendeu a adequação 
das medidas à posição do 
governo do Estado. O promo-
tor de Justiça, Marcos Antônio 
de Souza, disse que a situação 
atual permite a flexibilização, 
“mas o município deve ficar 
atento à evolução dos casos 
de covid-19 e agir rápido, caso 
ocorra o agravamento do qua-
dro, sem descuidar também da 
taxa de ocupação de leitos”, 
recomendou.

Nestes 20 meses, foram 
contabilizados 19.438 casos 
da doença, sendo que 19.071 
pessoas se recuperaram. O 
número de casos ativos no 
município caiu de 46 para 44 e 

DURANTE a reunião, o prefeito Pimentel também defendeu a adequação das medidas à posição do governo do Estado

ASSESSORIA/SECOM

o total de suspeitos de 287 para 
239, mantendo Umuarama 
com a chancela de ‘bandeira 
verde’, quando o risco de con-
tágio é considerado baixo.

Nas alas covid do Hospital 

Uopeccan, onde o SUS (Sistema 
Único de Saúde) disponibiliza 
leitos exclusivos para trata-
mento da doença, existem hoje 
duas pessoas internadas na UTI 
e outras quatro em enfermarias.

NA ala covid do 
Uopeccan, onde o 
SUS disponibiliza lei-
tos para tratamento 
da doença, existem 
hoje duas pessoas 
internadas na UTI 
e outras quatro em 
enfermarias

ASSESSORIA/SECOM
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Estado repassou 13 carros novos para
serem usados na Saúde em Umuarama

A Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa) entregou 47 
automóveis aos municípios 
da 12ª Regional de Saúde de 
Umuarama, destinados para a 
Estratégia da Saúde da Família, 
totalizando R$ 1,6 milhão em 
investimento. Os automóveis 
auxiliarão nas ações pós-covid, 
fortalecendo os municípios na 
realização de atendimentos 
domiciliares.

Para Umuarama foram 
entregues 13 automóveis VW 
Gol, permitindo a troca de car-
ros mais antigos e também o 
atendimento de unidades que 
ainda não contam com um 
veículo. Serão contempladas 

Mesa Brasil repassa ao município
uma tonelada e meia de alimentos

A Secretaria de Assistência 
Social de Umuarama recebeu 
alimentos, produtos de higiene 
e limpeza arrecadados pelo 
Programa Mesa Brasil, realizado 
pelo Sesc (Serviço Social do 
Comércio) local. A ação de com-
bate à fome e ao desperdício de 
alimentos vai privilegiar famílias 
cadastradas nas três unidades 
do Cras (Centro de Referência e 
Assistência Social).

Thais Mariane dos Santos, 

A Secretaria Municipal de 
Saúde recebeu ontem (quin-
ta-feira, 25) novas doses de 
imunizantes contra o corona-
vírus, que serão destinadas a 
todos os grupos de pessoas. 
Há vacinas para todas as eta-
pas (1ª, 2ª e 3ª doses) em qua-
tro Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), que atenderão das 7h30 

Saúde disponibiliza  hoje vacinas contra a covid a todos os grupos

gerente do Sesc Umuarama, 
relatou que os alimentos 
foram arrecadados no dia 13 
de novembro junto a 13 super-
mercados da cidade. “Este ano 
conseguimos arrecadar uma 
tonelada e meia de alimen-
tos e produtos, que vão ser 
repassados a 10 entidades. É 
um trabalho feito realmente 
com muita dedicação de 
dezenas de pessoas do Sesc, 
voluntários e pessoas que se 

incomodam com o próximo, 
que pensam naqueles que têm 
fome. Estamos muito honra-
dos em mais uma vez realizar 
essa ação tão especial que é o 
Mesa Brasil”, observou.

A secretária de Assistência 
Social, Adnetra dos Prazeres, 
destacou a importância de 
campanhas como a realizada 
pelo Sesc, que voltam seu 
olhar para as entidades que 
cuidam de quem mais precisa. OS alimentos foram arrecadados no dia 13 de novembro junto a 13 supermercados da cidade

ASSESSORIA/SECOM

às 11h, enquanto houver dis-
ponibilidade de doses.

Para quem vai tomar a 
primeira dose (D1), a vacina 
vai estar disponível na UBS 
Guarani/Anchieta, que fica 
na avenida Vitória nº 4544. 
“Podem tomar a D1 os ado-
lescentes a partir dos 12 anos 
e adultos de todas as idades. 

Lembrando que os adoles-
centes precisam apresentar 
autorização por escrito caso 
não forem vacinar acompa-
nhados dos pais ou responsá-
veis legal. Devem levar docu-
mento com foto ou registro de 
nascimento”, indica Simony 
Rodrigues Bernardelli Rosa, 
coordenadora de Atenção 
Primária em Saúde.

Haverá adiantamento da 
segunda dose para quem tomou 
vacinas Astrazeneca e Pfizer, 
para pessoas que receberam 

a primeira dose no dia 02 de 
outubro ou em datas anterio-
res. “A vacinação D2 será dispo-
nibilizada nas unidades básicas 
de saúde Vitória Régia – que 
fica na Av. Júlio César Jarros 
nº 1895, Jardim Alto da Boa 
Vista – e na Central – que fica 
na avenida Dr. Ângelo Moreira 
da Fonseca n° 786, ao lado do 
Pronto Atendimento 24 Horas 
–, enquanto houver doses”, 
relata Simony.

Já para as pessoas que 
vão tomar a dose 3, serão 

disponibilizados imunizan-
tes para quem tem 18 anos 
ou mais e imunossuprimidos. 
“Lembrando que os imunossu-
primidos podem tomar a dose 
de reforço, chamada de D3, 
com 28 dias após a segunda 
dose. As outras pessoas devem 
ter cinco meses de intervalo”, 
detalha Simony, acrescen-
tando que as vacinas para D3 
serão aplicadas nas unidades 
de saúde Lisboa e Guarani / 
Anchieta, enquanto houver 
disponibilidade de doses.

HÁ vacinas para todas as etapas (1ª, 2ª e 3ª doses) em quatro Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), que atenderão das 7h30 às 11h
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as UBS: Guarani/Anchieta, 
Jardim Cruzeiro, Posto Central, 
Jardim União, Ouro Branco, 
Sonho Meu, Vitória Regia, San 
Remo, Jardim São Cristóvão, 
Pa n o r a m a ,  S e r r a  d o s 
Dourados, Santa Eliza e Lovat.

O secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto, esteve em 
Umuarama na tarde ontem 
(quinta-feira, 25) para fazer 
a entrega dos carros zero 
quilômetro. Ele foi recepcio-
nado pelo prefeito interino 
Hermes Pimentel e garantiu 
que o Governo do Estado é 
parceiro da administração 
municipal, elogiando a forma 
como os trabalhos estão sendo 

conduzidos na Secretaria 
Municipal de Saúde.

“Para nós é motivo de orgu-
lho receber o Beto Preto aqui 
hoje. Sempre parceiro, ele 
entende a luta dos prefeitos 
para proporcionar uma situa-
ção melhor para as famílias. 
Agradeço, em nome de todos 
da Secretaria Municipal da 
Saúde, esse investimento que 
vai beneficiar tantos umuara-
menses”, resumiu Pimentel.

SECRETÁRIO estadual de Saúde, Beto 
Preto, ladeado pelo deputado estadual, De-
legado Fernando Martins e pelo prefeito de 

Umuarama Hermes Pimentel que recebeu 
os carros destinados à Umuarama

ASSESSORIA/SECOM
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Nova vistoria não encontra
focos de dengue no cemitério

Os agentes de combate a 
endemias (ACE) do Serviço de 
Vigilância em Saúde Ambiental 
realizaram uma vistoria 
no Cemitério Municipal de 
Umuarama, na tarde de ontem 
(quinta-feira, 25), em busca 
de criadouros do mosquito 
Aedes aegypti. A ação faz 
parte da Semana de Combate 
à Dengue, que culminará com 
o ‘Dia D’ no próximo sábado, 
27, na Praça Arthur Thomas. 
Embora os agentes tenham 
eliminado oito depósitos de 
água parada, nenhum foco 
com larvas do mosquito foi 
encontrado.

Esse é um bom indicativo, 
segundo o chefe da Vigilância 
Ambiental, Carlos Roberto 
da Silva. “É o resultado de 
uma ação mais constante, 
que ajuda a evitar a prolifera-
ção do mosquito. Estivemos 
no cemitério antes do Dia de 
Finados e eliminamos vários 
focos. Agora ainda tinha água 
parada em alguns vasos, mas 
nenhum foco do mosquito foi 
encontrado”, apontou. “As pes-
soas devem se preocupar com 
a limpeza e evitar vasos sem 
saída d’água. O ideal é enchê-
-los com areia”, recomendou.

Também houve, na parte da 
manhã, atividade na UBS do 
Jardim Panorama, com recrea-
ção para crianças e demais 
usuários – tapete interativo 
da dengue e distribuição de 
pipoca e algodão-doce –, além 

Polícia Civil alerta mulheres sobre a
manutenção da denúncia agressores

A Polícia Civil do Paraná 
alerta mulheres para a impor-
tância da manutenção da 
denúncia contra agressores 
e o comparecimento à dele-
gacia, quando chamada, 
durante a investigação. O 
registro da ocorrência é o 
primeiro passo para a ins-
tauração de um inquérito, 
mas a colaboração da vítima 
é necessária para a completa 

conclusão de um procedi-
mento de polícia judiciária.

O dia 25 de novembro é lem-
brado como Dia Internacional 
para a Eliminação da Violência 
contra as Mulheres. A data é 
um marco na investigação de 
violência doméstica. 

Em Curitiba, ao analisar as 
denúncias relacionadas a vias 
de fato e lesão corporal regis-
tradas de forma online, apenas 
30% das mulheres compare-
cem à delegacia para colabo-
rar nas diligências. Quando 
se observa as investigações 
relacionadas a crimes contra 
a honra (injúria, calúnia e difa-
mação) e ameaça o percentual 
é ainda menor, não chegando 
a 10% de colaboração das víti-
mas após o registro inicial de 
boletim de ocorrência. 

A delegada Vanessa Alice 
explica que a ausência das 
vítimas impacta diretamente 
na continuidade do inquérito. 
“Nós procuramos as vítimas 
por diversas vezes e insisti-
mos, mas notamos que as 
denúncias ficam ‘presas’ ao 
calor do momento e acabam 
sendo arquivadas por falta de 
colaboração”, avalia.

O abandono à investigação 

permite que o ciclo da vio-
lência doméstica continue. 
Conforme a delegada, este 
costuma ser percebido em 
três estágios: tensão, explo-
são e lua de mel. No primeiro 
o agressor costuma dar os 
primeiros sinais de violência 
psicológica, depois comete 
violência física e, em seguida, 
se arrepende e se declara afe-
tivamente à vítima. 

Após o registro da ocorrên-
cia ou ida à unidade policial, 
geralmente, inicia-se a fase 
de “lua de mel”, que perdura 
até que o ciclo da violência 
doméstica reinicie.

“É comum nesse período 
notar que as vítimas não nos 
procuram ou mesmo querem 
retirar a denúncia contra o 
agressor. Além de responde-
rem por denunciação calu-
niosa, elas ainda se sujeitam 
a atribuir a culpa da agressão 

para si. Queremos lembrar às 
mulheres que casos graves de 
violência precisam ser inves-
tigados e punidos para que 
elas não se tornem futuras 
vítimas de feminicídio”, alerta 
a delegada da PCPR.

Vias de fato, lesão corporal, 
estupro, importunação sexual, 
gravação e a divulgação de 
imagem íntima, e crimes da 
área patrimonial são crimes 
de ação pública incondicio-
nada. Nesses casos, a legisla-
ção dispensa a representação 
da vítima. Uma vez registrada 
a ocorrência desses delitos, 
eles precisam ser investigados.

“É uma forma de obser-
varmos também a autoes-
tima da mulher. Na dele-
gacia podemos fazer  os 
encaminhamentos para ser-
viços de amparo à vítima. A 
PCPR está, sempre, ao lado 
das vítimas”, garante Vanessa. 

de panfletagem no entorno da 
unidade. Nesta sexta-feira, 26, 
a ação será para o público da 
UBS Posto Central (ao lado do 
Pronto Atendimento), às 8h30.

Às 14h haverá capacitação 
para os agentes de endemias, 
visando a melhoria da quali-
dade do trabalho de campo, 
alongamento com a equipe 
da Smel e palestra sobre ética, 
conduta e importância da lei 
018/92 para o servidor público, 
com a assistente administra-
tivo e bacharel em Direito 
Juvani Cirino Gonçalves.

DIA ‘D’
Sábado, 27, a partir das 

8h30, na Praça Arthur Tomas, 
haverá exposição de fotos das 
vistorias realizadas com auxí-
lio de drone, demonstração 
de voo, exposição do “Projeto 

Orquídeas”, tenda de preven-
ção da dengue com micros-
cópio e informações, mol-
dura para fotos com os temas 
Aedes aegypti e #denguenão, 

tapete interativo da den-
gue, banner e decoração da 
praça com balões em preto 
e branco, parceria com Smel 
para recreação com as crianças 

EMBORA os agentes tenham eliminado oito depósitos de água parada, nenhum foco com larvas do mosquito foi encontrado

ASSESSORIA/SECOM

Data
A Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece o dia 25 de 

novembro, desde 1999, como o Dia Internacional para a Elimina-
ção da Violência contra as Mulheres. A data foi escolhida em ho-
menagem às irmãs Patria, María Teresa e Minerva Maribal, que 
foram torturadas e assassinadas nesta mesma data, em 1960, a 
mando do ditador da República Dominicana, Rafael Trujillo. Elas 
eram conhecidas por “Las Mariposas” e lutavam por melhores 

condições de vida no país.

e a comunidade idosa com ati-
vidades recreativas, alonga-
mento, jogos e entretenimento 
(cama elástica, algodão-doce, 
pintura e atividades diversas).
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Ex-presidiário executado com
16 tiros na cabeça em Mariluz

A Polícia Civil de Cruzeiro 
do Oeste deu início ontem 
(quinta-feira, 25) à investiga-
ção em busca de identificar os 
autores do assassinato de um 
homem de 34 anos de idade, 
ex-presidiário. O crime acon-
teceu na cidade de Mariluz, a 
39 quilômetros de Umuarama.

Ao final da madrugada de 
ontem que equipes militares 
do 7º Batalhão de Polícia foram 
comunicados a respeito da 
morte de Hailton Gonçalves, 
conhecido também pela alcu-
nha de ‘Bilu’.

Segundo informou a Polícia 
Militar, a vítima estava aguar-
dando o ônibus para ir até 
o trabalho, em Umuarama, 

Um incêndio destruiu parte de um barracão de carvão na área rural de 
Cruzeiro do Oeste na noite da última quarta-feira (24). O Corpo de 
Bombeiros foi acionado por volta das 23h para conter as chamas que 
só foram extintas ás 7h de ontem (quinta-feira, 25). No local, o fogo 
destruiu aproximadamente 50 metros cúbicos de uma produção de carvão. 
O espaço em que estava armazenado tem 80 m², conforme o Corpo de 
Bombeiros. Foram utilizados 10 mil litros de água durante a execução dos 
trabalhos e os bombeiros tiveram muito trabalho para extinguir as chamas 
devido ao material ser de alta combustão. O material inflamável foi retirado 
do barracão para que o combate às chamas fosse eficaz, bem como o rescal-
do. Não houve feridos.

Um homem de 48 anos 
foi preso, na madrugada de 
ontem (quinta-feira, 25), em 
Umuarama, depois que amea-
çou a ex-esposa de morte. 
Ela ainda descumpriu uma 
medida protetiva, que havia 
sido expedida pela Justiça. 
Ou seja, estava proibido de se 
aproximar da mulher.

Equipes do 25º Batalhão 
de Polícia Militar foram acio-
nadas pela própria vítima, 
que tem 56 anos de idade. Ela 
pediu socorro, e a presença 
dos policiais em sua casa, 
que fica situada na zona IV. 
Para identificar o ponto exato 
onde acontecia a ocorrência, 
a mulher disse que em frente 
à casa havia um veículo Gol 
estacionado.

Mas quando o autor do 
crime percebeu a aproxima-
ção da viatura policial, tentou 

Homem acaba preso com duas
facas após ameaçar ex-esposa

fugir. Felizmente foi abordado 
e, dentro do carro, foram 
encontradas duas facas. O 
motorista foi identificado 
pela vítima como sendo o 
autor das ameaças e também 
seria o ex-marido.

Ela ainda informou aos 

policiais que horas antes, o 
abordado a ameaçou, dizendo 
que iria matá-la à golpe de 
faca. Depois que foi detido, o 
autor do crime foi conduzido, 
bem como as facas e o carro 
apreendidos, à Delegacia de 
Polícia de Umuarama.

Policiais militares deti-
veram em Cianorte (muni-
cípio situado a 85 quilôme-
tros de Umuarama), Evaristo 
Aparecido Jordão, 36 anos. 
Com um mandado de prisão 
expedido pela Justiça, ele é 
acusado de ter agredido por 
mais de uma hora e meia a 
influenciadora digital Aliny 
Ribeiro de Lima, 22 anos. O 

crime aconteceu na cidade 
de Tapejara.

De acordo com a Polícia 
Militar, o homem procurado 
estava escondido em uma resi-
dência situada na Rua Palmira 
Hercules Laguilo, no residencial 
Morada do Sol. A acusação é de 
Lesão Corporal, expedido pela 
Comarca de Cruzeiro do Oeste.

A prisão aconteceu depois 

que os policiais receberam 
denúncias anônimas e foram 
até o local, confirmando o 
paradeiro do foragido. Evaristo 
foi detido e recolhido para a 
cadeia pública de Cianorte.

O CRIME
No dia 7 de setembro, 

Jordão teria ficado tomado de 
ciúmes ao ver a namorada na 

companhia de alguns amigos. 
Depois que ela teria retornado 
para casa, o acusado arrom-
bou a porta e deu início a 
uma série de agressões, oca-
sião em que desferiu vários 
socos e chutes no rosto da 
mulher, causando vários trau-
mas e fraturas. 

A vítima foi socorrida 
e, depois de formalizar a 

denúncia, foi  levada ao 
Instituto Médico Legal (IML) 
de Umuarama, onde foi sub-
metida a um exame de lesões 
corporais, constando a violên-
cia praticada pelo algoz.

Nas redes sociais a jovem 
fez a seguinte postagem: “A 
justiça de Deus nunca falha. 
Venho confirmar a notícia que 
ele foi preso”.

quando dois homens, ainda 
desconhecidos, que ocupavam 
uma motocicleta se aproxima-
ram dele e começaram a atirar. 
Testemunhas que estavam nas 
imediações assistiram à execu-
ção e revelaram que Bilu rece-
beu 16 disparos na cabeça.

Uma ambulância do muni-
cípio chegou a ser acionada, 
mas os socorristas apenas 
constataram o óbito. Bilu 
morreu no local. O corpo foi 
coberto por um lençol até a 
chegada das autoridades.

A esposa de Hailton estava 
comprando pão em uma pani-
ficadora situada bem perto 
do local do crime e não tes-
temunhou a execução. Além 

da Polícia Militar, a Científica 
e a Polícia Civil também esti-
veram no local e fizeram um 
levantamento inicial na cena 
do crime.

FACAS apreendidas com autor de ameaças contra a ex-esposa e também descumpria me-
dida judicial de separação

DIVULGAÇÃO

DANILO MARTINS/OBEMDITO

Acusado de agredir e desfigurar o rosto de mulher foi capturado

De acordo com as infor-
mações repassadas pelo 7º 
BPM, foram encontradas 
munições deflagradas calibre 
9 milímetros perto do corpo. 

Bilu possuía antecedentes 
criminais.

O corpo foi encaminhado 
para o Instituto Médico-Legal 
(IML) de Umuarama.

CORPO da vítima foi coberto com um lençol até a chegada das autoridades que o recolheram depois de um levantamento da cena do crime

DIVULGAÇÃO
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CRUZE LT TURBO 18/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
CRUZE LTZ TURBO 17/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 98.900,00
FORD KA 1.0 SE 18/19 BRANCO COMPLETO R$ 52.900,00
FORD KA SEDAN 1.5 SE 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 52.900,00
JETTA TRENDLINE 15/16 CINZA COMPLETO, AUT R$ 72.900,00
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 LTZ TURBO 20/21 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 84.900,00
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 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 259.900,00
SPIN 1.8 LT 16/16 BRANCO COMPLETO R$ 54.900,00
TRACKER 1.8 LTZ 14/14 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 73.900,00
TRACKER 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

Secretaria de Esportes e Lazer divulga
classificação do circuito de vôlei de praia

A Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer divulgou 
a classificação da primeira 
etapa do Circuito de Vôlei de 
Praia de Umuarama, disputada 
no último final de semana (21 
e 22), na quadra de areia do 
Complexo Amário Vieira da 
Costa. O evento contou com a 

FEMININO INFANTIL
1º) Lorena Hasegawa/Isadora 
Rocha (UMU)
2º) Ana Laura Oliveira/Sara 
Castro (UMU)
3º) Yasmin Montiel/Rachel Buche 
(UMU)

MASCULINO INFANTIL
1º) Anderson Azarias/Enzo 
Donassan (UMU)
2º) Ricardo Janeiro/Arthur 
Leandro (UMU)
3º) Jeremias Mendonça/Kayk 
Biliato (UMU)

FEMININO JUVENIL
1º) Camilly Feitosa/Bárbara 
Moreira (DOU)
2º) Maria Vitória Paveloschi/
Vitória Alves (UMU)
3º) Natália Hasegawa/Isadora 

participação de aproximada-
mente 70 duplas de atletas de 
vários municípios, dentre eles 
Cruzeiro do Oeste, Douradina, 
Ivaté, Iporã, Alto Piquiri, 
Maringá e Sete Quedas (MS), 
além dos umuaramenses.

A competição faz parte da 
programação do Smel Verão, 

Rocha (UMU)

MASCULINO JUVENIL
1º) Vitor Hugo Lima/Kauã 
Oliveira (DOU/IVA)
2º) Abner Tomaz/Lucas Pangioni 
(UMU)
3º) Anderson Azarias/Ysraell 
Quaresma (UMU)

FEMININO LIVRE
1º) Isabela Maiochi/Edlaura 
Beneto (UMU/7QUE)
2º) Rafaela Eduarda/Dieissi 
Araújo (UMU)

MASCULINO LIVRE
1º) William Barbosa/Fernando 
Sakamoto (UMU)
2º) Diogo Vieira/Erlon Daneluz 
(MARG/7QUE)
3º) Luiz Montania/Victor Alves 
(UMU/7QUE)

um conjunto de atividades 
esportivas e recreativas organi-
zadas pela Secretaria de Esporte 
e Lazer que iniciou no último dia 
15 e se estenderá até março do 
ano que vem. A próxima etapa já 
tem data marcada e acontecerá 
nos dias 11 e 12 de dezembro, 
no Bosque Uirapuru. A classifi-
cação final da primeira etapa foi 
a seguinte:

A competição faz parte da progra-
mação do Smel Verão, que iniciou no 

último dia 15 e se estenderá até março 
do ano que vem

ASSESSORIA/SECOM
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Tomou banho? Arrumou a casa? Vamos então limpar a sua aura
 Ao longo do dia e da vida, nossa 

aura via ficando “suja”, tanto por nos-
sos pensamentos, quanto por ener-
gias de outras pessoas. Nossos corpos 
energéticos acabam sendo influencia-
dos pelo campo de outras pessoas, 
energias de outras formas de vida 
como espíritos, por exemplo.

Por isso, é muito importante lim-
par a aura, que é a composição de 
camadas energéticas dos nossos sete 
corpos: Físico (essência material), 
Emocional (envolve o físico e vibra 

no emocional), Mental (pensamentos, 
ideias e intelecto), Astral (capacidade 
de amar e se conectar com planos e 
formas de vida), Etérico (comunica-
ção e expressão), Celestial (espiri-
tual, intuição e poderes psíquicos), 
causal (consciência divina, conexão 
com toda a criação).

Mas e como fazer? Energize-se! 
Visualize um disco de energia des-
cendo desde o topo da sua cabeça 
passando por todo o corpo fil-
trando as  energias  densas e 

descarregue elas em dire-
ção ao centro da terra. 
Caso você esteja se sen-
tindo muito carregado, 
faça um banho de sal grosso, 
ervas ou uma defumação 
usando alecrim, arruda, alfa-
zema ou sálvia.

O silêncio regenera. 
Sente-se em uma posi-
ção confortável e fique 
quieta por alguns minutos, 
focando na respiração. 11Sexta-feira 26 de novembro de 2021

Palavras cruzadas

A comunicação continua inspirando cuidados nesta 
sexta e embora possa contar com seu raciocínio 
rápido em alguns momentos, é melhor não marcar 
bobeira. Só tenha cuidado na hora de se expressar, 
escolha as palavras com cuidado e confira duas vezes 
antes de enviar um e-mail pra não esquecer nada 
importante nem pagar mico. 

Sextou, Leão, e apesar da Lua brilhando toda feliz em 
seu signo, há sinal de muitos desafios pela frente 
antes de encerrar a semana! Como você adora dar 
ordens, vale a pena vigiar suas atitudes para não exa-
gerar e bater de frente com os colegas no trabalho.

Hoje a Lua ainda pede cautela, tanto na vida profis-
sional quanto em outras áreas mais pessoais. Seu 
jeito mais fechado pode dificultar um pouco na hora 
de lidar com os colegas no trabalho, mas tente ceder 
em alguns pontos e busque o equilíbrio. Pra fugir de 
roubada, o jeito é ouvir seu sexto sentido, tá? 

Sextou e seu sexto sentido estará afiado, ainda mais 
se anda buscando novos rumos para o futuro. Analise 
os fatos e o comportamento das pessoas ao seu redor 
porque pode pintar uma briga feia com alguém do 
seu círculo mais íntimo, principalmente um amigo.

Seu lado sociável segue em alta, mas os relaciona-
mentos também reservam desafios, inclusive no tra-
balho. Pode fazer alguns contatos interessantes, mas 
há sinal de concorrência pela frente e alguém pode 
tentar te passar para trás.

Talvez tenha que encarar alguns sacrifícios e muito 
trabalho duro nesta sexta, mas a semana tá acabando 
e vale a pena fazer um esforço final para conseguir o 
que deseja! Não vai ser fácil manter o foco no traba-
lho, mas sua dedicação tem tudo para impressionar, 
e se tiver que encarar horas extras, saiba que a saúde 
também vai pedir mais cuidado. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos no dia 26 de Novembro são do signo de sagitário com a personalidade de Escorpião. 
São desconfiados e meio reservados, o que é incomum em Sagitário, sempre muito franco e muito 
aberto. É difícil exporem suas ideias e suas intenções com clareza. Seu número principal é o 35, 
formado de 3, Júpiter e de 5, Mercúrio, astros de grande mobilidade, que caracterizam pequenas e 
grandes viagens. A soma dá o 8, de Saturno, que infunde seriedade e responsabilidade, autoridade, 
austeridade e vida longa.

Horóscopo nascido em 26 de novembro

Você vai fechar a semana com muitos sonhos e proje-
tos ambiciosos, mas é melhor pisar no freio em alguns 
momentos. Não vai ser tão fácil deixar as coisas em 
ordem, botar o serviço em dia, rever alguns planos, 
pensar no que deseja para o futuro e até fazer alguns 
ajustes mais concretos para melhorar o seu canto. 

Assuntos envolvendo dinheiro seguem em alta, 
mas você pode ter alguns imprevistos e até prejuízo 
nessa área se não tiver cuidado. Como não adianta 
ficar reclamando sem fazer nada, o jeito é mostrar 
empenho e ralar dobrado pra dar conta do serviço, 
de um jeito ou de outro.

Sextou, Touro, mas vai ser preciso adiar a diversão 
e redobrar o esforço se quiser cuidar das tarefas de 
rotina no serviço. Se puder trabalhar em casa, seja em 
home office ou de outra maneira, vá em frente, mas 
não baixe muito a guarda. Para diminuir as cobranças, 
o jeito é se enfiar em um lugar quieto, bem longe da 
algazarra da família.

Sextou e você vai ter que apelar para o seu charme 
se quiser melhorar o convívio com os colegas de tra-
balho. Há sinal de alguns desafios pela frente e pode 
pintar briga, seja com amigos ou com outras pessoas 
mais próximas, principalmente no romance. A dica 
é confiar na sua força, mas sem exagerar e acabar 
passando por cima dos outros.

O desejo de reunir os amigos e matar a saudade de 
todo mundo vai dar as cartas. Mas, primeiro, vai ser 
preciso redobrar os esforços no serviço para não se 
distrair no meio do caminho. Misturar amizade e 
dinheiro não é a melhor ideia pra hoje, por isso, se 
alguém pedir um empréstimo, saia de fininho e finja 
que não é com você.

O seu lado aventureiro segue a todo vapor nessa sexta, 
e você vai sonhar com altas aventuras. Errado não tá, 
mas sua atenção pode ficar um pouco dispersa, então 
é melhor gastar o excesso de energia sem colocar a 
saúde em risco. Pode ser divertido fazer um passeio 
ao ar livre e praticar esportes, desde que respeite os 
seus limites, ok?

Loterias
Megasena

01 03 05 06 07 09 10 11 
13 14 15 17 21 22 24Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Sexta 26/11/2021
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65.194
08.061
04.801
88.102
73.199

01 10 11 19 30 50 80 
PORTUGUESA DESPORTO-SP
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ABRIL
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concurso: 5713
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Sol

CRESCENTE
10/12 - 22h37

CHEIA
19/11 - 05h59

MINGUANTE
27/11 - 09h29

NOVA
04/12- 04h44

Paranaguá
max 33
min 22

max 28
min 22

Cascavel
max 30
min 19

Foz do Iguaçu
max 32
min 22

max 28
min 21

Curitiba
max 30
min 20

FASES 
DA LUA

Sábado 27/11/2021

Chuva
Domingo 28/11/2021

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Lotofácil concurso: 2380

04 08 10 14 15 23 25 26 34 38
43 47 54 59 74 77 80 86 90 93

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 5

COAA
CHAMPIGNON

IATERALI
NSROIFL
EMARCHA

ELLAAORTA
TOUROLOL

ESTALAGEM
HASTEHOPA

NRCOPIAS
IDEALARAL

ACAMISAS
LBMIADI

MICROONDAS
AGIROURO

Calçados
geral-
mente 

sem salto

Relativo
ao cultivo
do solo

Espécie de
cogumelo 
comestível

Barco de
luxo para
recreio

Fábio
Lago, ator
brasileiro

Ela, em
espanhol

Parte
espiritual

do ho-
mem (pl.)

Artéria
principal 
do corpo
humano

Lhe 
+ o

(Gram.)

Estado
cuja

capital é
Goiânia

Grito de
súplica;
lamen-
tação

Estrutura
flexível do
cotonete

São feitas
na má-

quina de
xerox

Meu, em
italiano

Moderno
forno de

cozimento
rápido

501, em
alga-

rismos
romanos

Tomar
alguma
atitude 

(?) Preto,
cidade

histórica
mineira

O 2o signo
do Zodíaco
(Astrol.)

Hospedaria

Realiza operação
cirúrgica

Substância 
azul corante

Sentidos apurados
no gourmet

Mastiga 
feito o rato
O planeta
vermelho

Música
militar

Luminária
de teto

Interjeição
de surpresa
Situado à
beira-mar

Prova auto-
mobilística

Por (?):
por agora

Ácido da
aspirina

Muito, na
internet

Fantástico;
imaginário
Antecede

o "B"
Blusas
Imita
a voz 

do gato

Vacina
preventiva
da tuber-
culose

Seriedade

D. Ivone
(?),

sambista 

3/aas — bcg — mio. 4/ella — siso. 5/aorta. 10/champignon.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Artéria
principal 
do corpo
humano

Lhe 
+ o

(Gram.)

Estado
cuja

capital é
Goiânia

Grito de
súplica;
lamen-
tação

Estrutura
flexível do
cotonete

São feitas
na má-

quina de
xerox

Meu, em
italiano

Moderno
forno de

cozimento
rápido

501, em
alga-

rismos
romanos

Tomar
alguma
atitude 

(?) Preto,
cidade

histórica
mineira

O 2o signo
do Zodíaco
(Astrol.)

Hospedaria

Realiza operação
cirúrgica

Substância 
azul corante

Sentidos apurados
no gourmet

Mastiga 
feito o rato
O planeta
vermelho

Música
militar

Luminária
de teto

Interjeição
de surpresa
Situado à
beira-mar

Prova auto-
mobilística

Por (?):
por agora

Ácido da
aspirina

Muito, na
internet

Fantástico;
imaginário
Antecede

o "B"
Blusas
Imita
a voz 

do gato

Vacina
preventiva
da tuber-
culose

Seriedade

D. Ivone
(?),

sambista 

3/aas — bcg — mio. 4/ella — siso. 5/aorta. 10/champignon.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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T C F M
B I L I O N E S I M O

R L E G I S L AR

C A P A S U Ã R
R I O SO R O P

B O LH A B A I L E
C A S A R M N

S O S C A M P O S
R P E I O D O
P R O S A S P A

N O E O B E S A
F A B A X I L A
O V A L A V I

P R E S E N T E A R
A R E B A L D E

Livrar-se
da respon-
sabilidade

(bras.) 

O ordinal
de "um
bilhão"
(Gram.)

Resto (de
comida)

Conso-
antes de

"polo"

Exímio 
em certa
atividade

(fig.)

1.001, em 
algarismos
romanos

Orlando
Dantas,

jornalista

Pedido 
do navio
em difi-
culdade

Recobrar;
recuperar 

A ciência
como a
Mate-
mática

Alumínio
(símbolo)

Ar, em
espanhol

Parte em
que se 

aplica o de-
sodorante

Hábito nas
festas de 

Natal e ani-
versários 

Estuda
com

atenção 

Unidade
de medida

agrária

Utensílio 
para retirar

água de
poços

Conversa
informal

Construiu a 
Arca (Bíb.)

Força Aérea
Brasileira

(sigla)
Elíptico

Gorda em
demasia
Alicerce;
fundação

Aditivo 
do sal

Borda do
chapéu

Estabele-
cer regras
Baterias 

de câmeras

Partícula 
da espuma

Trocar
alianças

Festa
dançante
Ligado 

(o abajur)

Vestes pa-
ra chuva

Acha
graça

Intimamente 
ligado; conexo

Sufixo 
de "nitrila"

Ausência
de beleza
Nana Gou-
vêa, atriz

Fazer 
uma prece

Série de filmes estre-
lada por Tom Cruise

Siga em
frente

Antônio Di-
as, pintor

Espon-
joso

Molha
muito

Opõe-se a
"cidades"
Sujeira de

móveis

4/aire — oval. 5/bolha — coeso. 6/ensopa.
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Cada adversidade, cada fracasso, cada 
dor de cabeça carrega consigo a semen-

te de um benefício igual ou maior. 
 Napoleon Hill

NATAL
No domingo (12) é a vez da apresentação do músico Sandro Luiz, às 20h. Na segunda-feira (13), quan-
do o comércio começa a ficar de portas abertas até às 22h, haverá apresentação da Orquestra de Sopro 
do Conservatório Santa Cecília, às 21h.

CARROS ZERO!
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) en-
tregou 47 automóveis aos municípios da 12ª 
Regional de Saúde de Umuarama, destinados 
para a Estratégia da Saúde da Família, tota-
lizando R$ 1,6 milhão em investimento. Os 
automóveis auxiliarão nas ações pós-covid, 
fortalecendo os municípios na realização de 
atendimentos domiciliares. Para Umuarama 

serão entregues 13 automóveis VW Gol, 
permitindo a troca de carros mais antigos e 

também o atendimento de unidades que ainda 
não contam com um veículo. Serão contem-
pladas as UBS: Guarani/Anchieta, Jardim 

Cruzeiro, Posto Central, Jardim União, Ouro 
Branco, Sonho Meu, Vitória Regia, San 
Remo, Jardim São Cristóvão, Panorama, 
Serra dos Dourados, Santa Eliza e Lovat.

Cruze, motor turbo, design sofisticado, Wi-Fi nativo e tecnologia OnStar 

Tracker, aproveite as melhores condições e descubra porque o Chevrolet Tracker é o SUV mais completo da categoria

UVEL, o melhor lugar para comprar o seu carro!

A Black Week UVEL está imperdível nesta sexta-feira -, e 
você não vai querer perder esta oportunidade de realizar o 
sonho de carro novo. A concessionária está preparada e a 
dinâmica  equipe está aguardando para fazer o melhor ne-
gócio de 2021. Para facilitar, a equipe te aguarda também 
(no sábado) até as 17h.
*CRUZE: Taxa Zero em 36 meses, supervalorização no seu 
usado e Pronta Entrega.

*TRACKER: Compre agora e comece a pagar em março de 
2022.
*TRACKER: Entrada + parcelas de R$ 990,00.
DOIS modelos e  opções perfeitas para diferentes estilo 

mas para o mesmo desejo: voltar para as ruas com o melhor 
do estilo, tecnologia e conforto. Na Black Week UVEL você 
confere as melhores ofertas nos vários modelos CHEVROLET 
e serviços.

Conte com a equipe UVEL. Qual modelo você escolhe?
PREÇO, PRAZO / CONDIÇÃO / CARRO 0KM NA HORA!

BLACK WEEK
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