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Decreto municipal amplia capacidade 
de público nos eventos em Umuarama

OCUPAÇÃO NÃO PODE EXCEDER 80% DA CAPACIDADE DO LOCAL

Ao reavaliar o cenário epidemiológico da cidade e a capacidade de resposta da rede de atenção à saúde, o prefeito em exercício 
Hermes Pimentel baixou ontem um novo decreto, autorizando, em espaço aberto, a liberação de até 6 mil pessoas nos eventos 
realizados na cidade. Para espaços fechados, a liberação é de no máximo 2.500 pessoas. As demais recomendações estão 
mantidas. As medidas entram em vigor a partir de hoje. l 6

Os depoimentos de 
cinco testemunhas 
que estavam previstos 
para serem realizados 
ontem na Comissão 
Processante que analisa 
pedido de cassação 
de Celso Pozzobom, 
foram dispensados pela 
defesa. Ação pode levar 
à dispensa de outras 
cinco pessoas e até do 
próprio denunciado que 
tem oitiva marcada para 
a próxima terça-feira. l 4

ManobraManobra
ALEX MIRANDA

Violência contra 
a mulher

O movimento “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência 
contra as Mulheres”, iniciado no último dia 19 com um 

encontro no Centro da Juventude, realizou uma passeata 
como um dos seus atos principais. Pelo centro da 

cidade, manifestantes levaram faixas, cartazes e vestindo 
camisetas pretas, buscaram despertar a atenção da 

sociedade e conscientizar as mulheres a reagir, denunciar 
abusos e buscar apoio nos meios adequados. l 8

Chapa XI de
Agosto Capital
da Amizade é
eleita na OAB

l 5

Mulher nega
sequestro
e diz que

bebeu demais
l 9

CPI da Covid

Relatório final
está prestes 
a ser levado
ao plenário  

l 3
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Meninas da
Afsu jogam
na busca da

Série Ouro 2022
l 10
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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 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

26/10 a 26/11 0,5000 0,3575 0,0000
27/10 a 27/11 0,5000 0,3575 0,0000
28/10 a 28/11 0,5000 0,4412 0,0000
1/11 a 1/12 0,5000 0,4412 0,0000
2/11 a 2/12 0,5000 0,4412 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -3,88% 28,47 
Vale ON -2,64% 68,64 
Bradesco PN -4,00% 20,42 
Azul PN -14,18% 23,30 
Gol PN -11,81% 15,08 
Magazine Luiza ON -7,36% 8,06

IBOVESPA: -3,39% 102.224 pontos

Iene 113,20
Libra est. 0,75
Euro 0,88
Peso arg. 100,80

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,6% 5,5950 5,5960 -0,9%

PTAX  (BC) +0,2% 5,5859 5,5865 -1,0%

PARALELO +0,9% 5,4800 5,8900 -0,3%

TURISMO +0,9% 5,4800 5,8700 -0,3%

EURO +1,2% 6,3210 6,3222 -3,0%

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 26/11

Iene R$ 0,0494
Libra est. R$ 7,45
Peso arg. R$ 0,055
R$1: 1221,15guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 26/11 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 1.252,75 -13,75 0,4%
FARELO dez/21 356,20 -1,40 9,0%
MILHO dez/21 586,75 7,00 8,0%
TRIGO dez/21 825,50 -11,25 9,7%

SOJA 156,62 -0,7% -2,7% 156,00
MILHO 78,26 0,0% -3,0% 78,00
TRIGO 88,76 0,1% 0,4% 91,00
BOI GORDO 304,63 0,1% 9,0% 295,00
SUINO 6,59 -0,3% 2,6% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 26/11 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 26/11 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 26/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 165,00 0,0% -4,6%
SOJA Paranaguá 168,00 1,2% -3,4%
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

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua

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

Minguante
27/11 -09h29

Nova
4/12 - 04h44

Cheia
19/11 -05h59
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PREVISÃO DO TEMPO

NubladoSol
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 O Cine West Cide já está 
aberto para o público com lan-

çamentos incríveis para sua 
diversão nesse fim de semana! 

Filmes em cartaz:
• Eternos
• Casa GUCCI
• Ghostbusters - Mais além
• Encanto 

Veja 
no Qr- 
code os 
horários 
e valores 
de cada 
sessão

A personal 
trainer Eloisa 

Dantas 
esbanjando 
beleza por 

aqui

ARQUIVO PESSOAL

O casal Alexandre e 
Paula com seus dogs 
fofinhos Joasnei 
Alfredo e Terezinha
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O estiloso DJ 
Ruan Felipe 

na coluna 
desse fim de 

semana

A linda Kellen Kamila completou 23 aninhos 
dia 18 de novembro. Parabéns!

Parabéns!
A coluna deseja muitas 

felicidades aos aniversariantes 
Adhayara Borghelot, João Vitor, 
Adair Barbosa, Thalia de Lima, 
Luiz Henrique, Daniel Lantzem, 
Luiz Fernando Lopes, Gabrielle 
Medeiros, João Paulo Alves, 

Rebeca Andrade, Lucas Vieira, 
Gilson Nascimento, Guilherme 
Selbmann, e Flavio Marcelo!!

 

Pensou e disse
“Pessoas são luga-

res e tem gente que é 
uma viagem incrível!”

(Bruno Oliveira)

A gente cresce diminuindo o 
ego e não as pessoas!
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Loterias
Megasena

01 02 03 04 05 06 07 09
10 11 14 15 19 21 24 Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Sábado 27/11/2021
concurso: 2431Megasena

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: 535
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

08 08 02 09 09 00 07

Super Sete concurso: 174C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2241Lotomania

65.194
08.061
04.801
88.102
73.199

09 13 18 48 69 77 78
FORTALEZA-CE

25 37 44 51 60 

NOVEMBRO

02 04 10 11 14 28 30

concurso: 5715

08 11 22 25 26 36

Nublado

CRESCENTE
10/12 - 22h37

CHEIA
19/11 - 05h59

MINGUANTE
27/11 - 09h29

NOVA
04/12- 04h44

Paranaguá
max 27
min 21

max 33
min 19

Cascavel
max 30
min 15

Foz do Iguaçu
max 31
min 18

max 32
min 18

Curitiba
max 27
min 17

FASES 
DA LUA

Domingo 28/11/2021

Sol
Segunda 29/11/2021

Sol

Lotofácil concurso: 2382

02 04 17 23 36 38 45 46 55 57
59 61 71 74 75 82 86 87 89 90

Fórum na Alep busca ampliar
espaço da mulher na política

Será lançado na pró-
xima segunda-feira (29), 
na Assembleia Legislativa, 
o Fórum Paranaense de 
Instâncias de Mulheres de 
Partidos Políticos, um espaço 
às interessadas em candida-
turas nas eleições de 2022 e 
suporte para debate e apresen-
tações de propostas de gênero.

O evento é coordenado 
pela Procuradoria da Mulher 
da Assembleia Legislativa 
do Paraná e faz parte da pro-
gramação da Campanha 
dos 16 Dias de Ativismo pelo 
Fim da Violência contra as 
Mulheres, criada através da 
lei 20.234/2020.

“Vamos debater projetos 
que atendam às mulheres, 
combatam a violência con-
tra as mulheres, discuta os 
desafios e as estratégias para 
a construção de uma agenda 
conjunta de mulheres diri-
gentes partidárias para o 
monitoramento das políticas 
de gênero do governo e pau-
tas que visam contribuir para 
mudar o cenário de sub-re-
presentação das mulheres 
no universo político”, disse 
a deputado Cristina Silvestri 
(CDN), procuradora da Mulher 
no legislativo. “A Procuradoria 
da Mulher tem entre seus obje-
tivos contribuir para a elimina-
ção dos preconceitos, atitudes 
e padrões comportamentais 
na sociedade que perpetuam 

Audiência
Na última segunda-feira (22), a Assembleia Legislativa realizou uma 
audiência pública para debater a Lei 14.192 de Combate à Violên-
cia Política contra a Mulher. No encontro, a juíza eleitoral Adriana 
de Lourdes Simetti, presidente da Comissão da Mulher na Política 
do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR), fez um contex-
to histórico da participação feminina na política, explicando que 
a sociedade e, consequentemente, o meio político, vêm de uma 

cultura histórica que foi construída com a figura masculina. “Saímos 
de um cenário masculino, que falava de forma incisiva, e a mulher 
nesse cenário estava afastada do conceito de cidadania. Enquanto 
o homem estava aberto à comunidade, cabia à mulher se fechar e 

estar ligada somente ao cuidado familiar. A partir de 1932, ela pode 
votar, mas ainda não o faz, porque não tem obrigação. Só em 1945 

o voto se torna obrigatório e é a partir daí que ela percebe que 
poderia ocupar esse lugar reconhecidamente masculino”, ressaltou.

a violência contra as mulheres 
e a desigualdade de gênero, 
seja ela no âmbito da socie-
dade e ou em órgãos públicos”, 
completou.

Criado em 23 de julho, o 
Fórum tem apoio de 11 par-
tidos e empossará Ana Moro 
(PDT-PR) como coordenado-
ra-geral do colegiado.

NÚMEROS
Segundo dados do TSE, 

cerca de 46% dos filiados a 
partidos são mulheres. No 
entanto, o Brasil está entre 
os países com a menor repre-
sentação feminina na política 
no mundo: 133º lugar no ran-
king global, com apenas 15% 
de mulheres na Câmara dos 
Deputados.

O Paraná também enfrenta 
um cenário de sub-represen-
tatividade na política, entre os 

cargos de liderança dos parti-
dos, apenas 11% são ocupa-
dos por mulheres. Entre os 33 
parlamentares federais, cinco 
são mulheres e entre os 54 
deputados estaduais, apenas 
cinco mulheres. São ainda 39 
prefeitas, 48 vice-prefeitas e 
579 vereadoras.

O evento é coordenado pela Procuradoria 
da Mulher da Alep, deputado Cristina 
Silvestri

DÁLIE FELBERG/ALEP
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Relatório final da
CPI da Covid sai
até 10 de dezembro

Com o encerramento das 
oitivas feitas pelos vereado-
res membros da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI 
da Covid) de Umuarama, a 
próxima fase é a confecção 
do relatório final. Segundo 
o relato, vereador Mateus 
Barreto, o prazo para o término 
dos trabalhos da comissão é 
dia 10 de dezembro e o rela-
tório final deverá ser apresen-
tado antes dessa data.

As últimas oitivas da CPI da 
Covid aconteceram na quinta-
-feira, 18, quando forma ouvi-
dos o médico Eduardo dos 
Santos Gonçalves, que é um 
dos sócios da empresa

MGM Saúde (investigada 
pela Operação Metástase); 
Amanda Nascimento Vasques 
de Sousa (sócia da Sampaio 
Dias e Vasques de Souza 
Serviços de Enfermagem Ltda 
– empresa também investi-
gada pela operação) e Tânia 

Parlamentar destaca aprovação 
do piso nacional da enfermagem

O deputado Michele Caputo 
(PSDB), integrante da Comissão 
de Saúde Pública da Assembleia 
Legislativa do Paraná, disse que 
a aprovação pelo Senado do piso 
salarial aos profissionais de enfer-
magem é um avanço na valoriza-
ção da categoria que considera 
“imprescindível na proteção 
da vida - o que foi evidenciado 
durante a pandemia”. “Todas as 
homenagens aos milhares de 
enfermeiras e enfermeiras são 
sempre bem-vindas, mas o reco-
nhecimento maior está num salá-
rio justo e digno”.

A proposta aprovada ins-
titui o piso salarial do enfer-
meiro, do técnico e do auxiliar 
de enfermagem e também da 
parteira e segue agora para vota-
ção na Câmara dos Deputados. 
O projeto inclui o piso sala-
rial na lei 7.498, de 1986, que 
regulamenta o exercício da 
enfermagem, estabelecendo 
um mínimo inicial para enfer-
meiros no valor de R$ 4.750, a 
ser pago nacionalmente por 
serviços de saúde públicos e 

Números
No Paraná, 113.794 profissionais estão registrados no Conselho Federal 
de Enfermagem: 29.222 enfermeiros, 61.514 técnicos e 23.058 auxilia-
res. No Brasil, 2,4 milhões de profissionais de enfermagem - 85% são 
mulheres e mais de 53% são pretos e pardos. “A função dos profissio-
nais de enfermagem é essencial para garantir a recuperação e salva-
mento de vidas em perigo, seja nos hospitais ou demais instituições 

que necessitam da assistência contínua de cuidados médicos”.

Valor razoável
A relatora do projeto, senadora Zenaide Maia (PROS-RN) acatou 
quatro emendas de plenário. Uma delas, da senadora Eliziane 
Gama (CDN-MA), estabelece o valor do piso para enfermeiros 

em R$ 4.750. O valor da proposta original era de R$ 7.315, 
enquanto outra emenda sugeria o valor de R$ 3.500. Zenaide 

optou pelo valor intermediário, por considerá-lo “bem razoável”. 
Eliziane também apresentou outra emenda, acatada pela relato-
ra, para assegurar a manutenção dos salários vigentes superiores 
ao piso, independentemente da jornada de trabalho para a qual 
o profissional tenha sido contratado. Zenaide disse que é uma 

forma de garantir a irredutibilidade do salário.

privados, para uma jornada de 
trabalho de 30 horas semanais.

MOÇÃO DE APOIO
Por iniciativa de Caputo, a 

Alep aprovou uma moção de 
apoio ao projeto de lei, que foi 
enviada ao Senado e à Câmara 
Federal. O tema também foi 
discutido em uma das reuniões 

da Frente Parlamentar do 
Coronavírus na Assembleia.

Em relação à remuneração 
mínima dos demais profissionais, 
o projeto fixa a seguinte gradação: 
70% do piso nacional dos enfer-
meiros para os técnicos de enfer-
magem e 50% do piso nacional 
dos enfermeiros para os auxilia-
res de enfermagem e as parteiras.

Mara Santos Silvera, gerente 
administrativa do Instituto 
Nossa Senhora Aparecida.

De acordo com o relator, 
os trabalhos da comissão 
chegaram à finalização do 
documento, que deverá ser 
apresentado à presidência da 
Câmara para que seja anali-
sado pelos demais vereadores.

Barreto adiantou ainda que 
os membros decidiram por não 
mais adiar a finalização do 
processo. “Nós pedimos pror-
rogação por duas ocasiões, 
mas com as informações que 
conseguimos coletar até agora, 
não vamos mais precisar nos 
alongar”, ressalta Barreto.

FORTES INDÍCIOS
O vereador lembra ainda 

que as oitivas feitas dendê o 
início dos trabalhos, serviram 
para encontrar fortes indí-
cios de que pessoas furaram 
a fila da vacinação contra a 

covid-19, entre elas o prefeito 
afastado Celso Pozzobom e um 
empresário do município.

“Além dos indícios encon-
trados referente ao fura fila da 
vacinação, também verifica-
mos que pessoas investigadas, 
pelo menos contribuíram com 
as Fraudes que permitiram os 
desvios milionários de recursos 
públicos da Saúde”, adianta.

RELATOR adianta que investigados pela 
CPI ao menos contribuíram com as fraudes 
e foram encontrados fortes indícios de 
que o prefeito afastado e um empresário 
furaram a fila da vacinação

ALEX MIRANDA

Audiência felina

O Paraná abriga o maior contingente de onças-pintadas do 
país, segundo estimativa do Projeto Onças do Iguaçu, com uma 
população estimada em 28 animais espalhados pelos 185 mil 

hectares do Parque Nacional do Iguaçu (PNI), na Região da 
Tríplice Fronteira, com Paraguai e Argentina. Para debater a 

importância de se estabelecer políticas públicas de preservação 
da onça-pintada e de seu habitat a Comissão de Ecologia, Meio 
Ambiente e Proteção aos Animais da Alep realizará a audiência 
pública Grandes Felinos do Paraná, na segunda (29), data que 

se comemora o Dia Nacional da Onça-Pintada, a partir das 
9 horas, com transmissão ao vivo pela TV Assembleia, site e 

redes sociais do Legislativo.

Trancar os vazamentos
Em julgamento retomado no 
plenário virtual do STF ontem, 
26, o ministro Gilmar Mendes 
votou pelo trancamento dos 
inquéritos abertos pela Polícia 
Federal para investigar o 
vazamento de documentos 
sigilos obtidos pela CPI da 
Covid no Senado Federal. O 
decano divergiu do relator do 
caso, ministro Edson Fachin, 
que havia se manifestado 
por negar habeas corpus 
impetrado pelos senadores 
Omar Aziz (PSC-AM), Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) e 
Renan Calheiros (MDB-AL), 
presidente, vice e relator 
da comissão parlamentar, 
respectivamente. O caso 
começou a ser discutido 
pelo STF em julgamento 
também no plenário virtual 
em 22 de outubro, quando 
Gilmar Mendes pediu vista, 
suspendendo o julgamento. 
Com a retomada, os ministros 
têm até 3 de dezembro, 
para depositar os votos no 
plenário virtual.

Vigilantes
O presidente Jair Bolsonaro pediu ontem (26), a sargentos 
da Aeronáutica que fiquem “vigilantes” sobre a situação 
do País e voltou a dizer que há um processo de perda de 
liberdades no País – sem, contudo, elencar os elementos de 
sua tese. “Devemos estar vigilantes, pensar no que de pior 
pode acontecer conosco e estar vigilantes”, disse Bolsonaro. 
“O que de mais importante e valioso querem nos roubar, e 
não é de hoje? Não é nosso ouro, nosso nióbio, nossas terras, 
nossa biodiversidade, nossa água ou nosso espaço. É a nossa 
liberdade, algo muito, mas muito mais sagrado que a nossa 
própria vida”, acrescentou.

Orçamento secreto
O presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL), afirmou ontem 
(26) que não seria possível 
cumprir a determinação do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) de apresentar os 
nomes dos parlamentares 
que indicaram verbas via 
emendas de relator-geral ao 
Orçamento. Lira justificou que 
a lei não previa esse tipo de 
transparência. “Não podemos 
burlar a lei para responder a 
um questionamento que não 
é possível de ser feito”. Ainda 
segundo o presidente da 
Câmara, as chamadas emendas 
RP9 existem desde 1988, mas 
só foram classificadas como 
emendas de relator em 2019 
para dar mais transparência 
às indicações do relator-geral 
em todos os ministérios. 
“Para que o Congresso 
tivesse mais visualização, 
para que a imprensa tivesse 
mais visualização, para 
que a sociedade pudesse 
acompanhar”.

DIVULGAÇÃO
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Manobra da defesa
encerra oitivas no
processo de cassação

As oitivas que estavam agen-
dadas para acontecerem ontem 
(sexta-feira, 26), de manhã e 
à tarde na Câmara Municipal 
de Umuarama, pela Comissão 
Processante 01/2021, que ana-
lisa pedido de cassação do pre-
feito afastado Celso Pozzobom, 
não foram realizadas. Uma 
manobra jurídica dos advoga-
dos de defesa do denunciado, 
fez com que a reunião que 
estava marcada para ontem 
nem mesmo começasse.

Os trabalhos teriam início 
às 9h, porém, os advogados de 
defesa do prefeito apresentaram 
pedido para que as testemu-
nhas não fossem mais ouvidas.

A indicação delas deu pela 
própria Defesa do prefeito afas-
tado. Porém, os advogados de 
Pozzobom acabaram por deci-
dir não mais inserir no processo 
os depoimentos de José Pento 
Neto, João Donizetti Megda, 
Edvaldo Ceranto Junior, Cleber 
Bonfim e Mauro Liutti.

Ante aos argumentos, a 
comissão, composta pelos 
vereadores Clebão dos Pneus 
(Presidente), Ronaldo Cruz 
Cardoso (Relator) e Antônio 
Pé Duro (na condição de mem-
bro), deliberou por acatar a 
solicitação da defesa.

De qualquer forma, segue 
mantido o cronograma para a 

Sobem para 140 as notificações
de suspeitas de dengue na cidade

As notificações de casos 
suspeitos de dengue em 
Umuarama aumentaram 
de 123 para 140 na semana 
que termina neste sábado, 
27. Mais um caso foi confir-
mado. Desde agosto deste 
ano, início do período sazo-
nal da dengue, até agora, 11 
pessoas tiveram diagnóstico 
positivo para a doença con-
forme o boletim semanal do 
Serviço de Vigilância em Saúde 
Ambiental, emitido ontem 
(sexta-feira, 26).

Dentre as notificações, 
113 suspeitas foram descar-
tadas (resultado negativo), 11 
foram confirmadas (positivo) 
e 16 seguem em investigação. 
O boletim informa que todos 
os casos tiveram infecção no 
próprio município (autócto-
nes) e ocorreram nos bairros 

próxima segunda (29), quando 
devem ser ouvidas, a partir das 
14h, outras testemunhas de 
defesa do prefeito afastado. 
Entre elas está a ex-secretária 
de Comunicação do Município, 
Letícia D’avila Correa, Luiz 
Genésio Picoloto, José Antônio 
Favarão, Gilmar Carlos Garcia 
e Marcos Everaldo Navarro. 
Também está mantido o depoi-
mento de Pozzobom, agendado 

para a quarta-feira (30).
De acordo com o pro-

curador jurídico do Poder 
Legislativo Municipal, a mesma 
decisão também poderá ser 
tomada pelos advogados de 
defesa de Pozzobom. Portanto 
eles poderão assim dispensar, 
não só as testemunhas, mas 
também o prefeito afastado 
de ser ouvido pela Comissão 
Parlamentar.

Cidade Alta, Conjunto Sonho 
Meu, Jabuticabeiras, Jardim 
Cruzeiro, Jardim União, Parque 
San Remo, Posto Central, Vitória 
Régia e o último na zona rural – 
localidades consideradas áreas 
de risco. Não há confirmações 
nos demais bairros da cidade, 
nem registro de casos graves, 
com complicações ou mortes.

As autoridades de saúde 

reforçam o apelo à população 
para manter os quintais lim-
pos, cobrir garrafas e pneus, 
colocar areia nos pratinhos 
de vasos e eliminar quais-
quer recipientes que possam 
acumular água. O descum-
primento das medidas deve 
ser denunciado à Vigilância 
Ambiental pelo telefone (44) 
3639-1930.

COMISSÃO Processante pode deixar de ouvir as demais testemunhas e inclusive o prefeito 
afastado durante o processo

ALEX MIRANDA
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Numa emergência
Em caso de acidente ou 
emergência médica o usuário 
deverá direcionar a chamada 
segundo sua ocorrência. Em 
caso de problemas na pista, 
motoristas que estiverem em 
rodovias federais (BR) podem ligar 
diretamente para o número 191, 
atendido pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF). Já os usuários 
que circularem pelas rodovias 
estaduais (PR e PRC) poderão 
discar 198, que direciona para 
a Polícia Rodoviária Estadual. 
Para casos de interrupção de 
pista e outras ocorrências, o 
recomendado é ligar para o 190, 
da Polícia Militar. 

Vez do Podemos
A presidente do nacional do 
Podemos, a deputada federal 
Renata Abreu (SP), confirmou 
que o ex-coordenador da 
Lava Jato no Paraná Deltan 
Dallagnol vai se filiar ao partido 
para se candidatar ao cargo 
de deputado federal. O ato 
de assinatura da filiação deve 
ocorrer dia 10 de dezembro, 
em Curitiba. “A gente vai definir 
agora, depois da filiação do 
Santos Cruz, a filiação do Deltan. 
Mas, possivelmente, será dia 10. 
Ainda estamos definindo o local 
específico, mas o ato será em 
Curitiba mesmo”, disse Abreu. A 
parlamentar paulista e dirigente 
partidária também confirmou 
que outros integrantes da Lava 
Jato estão negociando filiação 
ao Podemos. Mas ela evitou 
falar sobre os nomes.

Ao ar livre
A Abrabar (Associação Brasileira 
de Bares e Casas Noturnas) 
vai reivindicar para a capital 
e todo o Paraná o fim do uso 
obrigatório da máscara ao 
ar livre, a partir dos novos 
decretos que estarão em vigor 
no início de dezembro. Segundo 

o presidente da Abrabar, 
Fábio Aguayo, a reivindicação 
será realizada com base 
nas estatísticas oficiais, que 
mostram resultados favoráveis 
na redução dos principais 
indicadores da covid-19, que 
são os novos casos e o número 
de óbitos.

Paranaense de 
Motocross
O Município de Clevelândia 
sediará a final do Campeonato 
Pro Tork Paranaense de 
Motocross, no Parque de 
Exposições. O evento será neste 
fim de semana, no sábado 
começa às 9h e segue até às 
17h40. No domingo, as provas 
acontecem até às 17h. Na final, 
será liberada a presença do 
público na competição, desde 
que cumpridas todas as medidas 
de prevenção à covid-19, 
como o uso de máscaras, 
distanciamento e álcool gel 
disponível. Será obrigatório a 
apresentação da carteirinha 
de vacinação (ou aplicativo 
Conecte SUS) com esquema 
vacinal completo ou exame PCR 
negativo, realizado com até 48h 
de antecedência.

Honraria
Por meio de ofício, o presidente 
da República Jair Bolsonaro (sem 
partido) agradeceu e enviou 
cumprimentos ao município de 
Piraí do Sul pelo recebimento do 
Título de Cidadão Honorário. A 
honraria foi entregue durante 
a visita de Bolsonaro aos 
Campos Gerais, no último dia 
6 de novembro. O documento 
foi lido na Câmara Municipal 
durante a sessão realizada nesta 
semana.  A deputada federal Aline 
Sleutjes (PSL), que acompanhou a 
comitiva da presidência, também 
recebeu o título. As homenagens 
foram propostas pela vereadora 
Mariana Zadra (PTC).

Fim da cobrança
A cobrança de pedágio 
nas rodovias do 
Paraná termina neste 
sábado, 27, com fim 
dos contratos com 
as concessionárias, 
assinados nos anos 1990. 
As cancelas estarão 
abertas a partir da meia-
noite desta sexta, 26 
de novembro, nos lotes 1, 2 e 3 (Econorte, Viapar e Ecocataratas), 
e a partir da meia-noite do dia 27 de novembro nos lotes 4, 5 e 6 
(Caminhos do Paraná, Rodonorte e Ecovia). A partir do dia 28 de 
novembro de 2021 não será cobrado nenhuma taxa para os usuários 
que passarem nas praças de pedágio no Estado do Paraná.

GERALDO BUBNIAK/AEN
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Marilena Winter é
a primeira mulher
presidente da OAB-PR

Programação
Na segunda-feira (29), o consultor 
de pequenas empresas Maicon 
Roberto ministra a palestra ‘Mercado 
4.0: O Seu Negócio está Pronto?’ 
(para empresários e gerentes);  na 
terça (30), Ana Paula de Lima da 
Silva aborda ‘Novas exigências 
no atendimento’ (equipes de 
atendimento); na quarta (1), a 
psicóloga Bárbara Brunini discorre 
sobre o tema ‘Quando o Eu se faz 
Nós - O Sucesso Acontece Agora’. 
Na quinta-feira (2) ocorrerá o 
encerramento, com palestra e talk-
show com empresários convidados.

Detalhes importantes
Toda a programação será 
desenvolvida no auditório do 
Sebrae (rua Florai, 4295/centro). 
De segunda a quarta, das 7h45 
às 9h. Na quinta, das 19h30 às 
21h. ‘Desafios e Oportunidades 
na gestão empresarial na prática’ 
será a temática do encerramento, 
com presenças confirmadas dos 
empresários Miguel Fuentes Romero 
Neto (Sorvetes Guri), Luciano Souto 
(Umuprev), Leila Florian (Magic Limp) 
e Dorival Marcos Rodrigues (UniAlfa). 
Guilherme Turcato (Prestige) e 
Jane Panaro (Sebrae) serão os 
mediadores. As inscrições podem ser 
efetivadas pelos telefones (44) 3621-
6700/99985-3765 (Camila).

Crescendo
A campanha Natal de Esperança 
Aciu é um sucesso. Mais de 16 
mil consumidores cadastraram 
aproximadamente 90 mil cupons 
até a manhã desta sexta-feira (26) 
e concorrem a três carros, quatro 
motos e R$ 100 mil em vales-
compra. Dezenas de clientes já 
foram contemplados, com vales 
que ultrapassam R$ 6 mil e uma 
moto. 80% dos consumidores 
participantes residem em 
Umuarama, 54% são mulheres e 
66% têm mais de 50 anos.

Tradição de volta
A pandemia de coronavírus 
afastou as famílias e os amigos, 
além de impossibilitar a realização 
de eventos públicos no Natal 
de 2020. Neste ano Umuarama 
retoma a tradição. A Prefeitura está 
preparando a iluminação da área 
central da cidade e de mais quatro 
praças, além de uma programação 
cultural com espetáculos musicais 
e festa especial para o Papai Noel.

Agenda
A abertura oficial será no dia 10 de 
dezembro (sexta) com a chegada 
do Papai Noel, que vem de bicicleta 
acompanhado de uma turma de 
mais de 300 ajudantes, cada um com 
sua bike. A Casinha do Papai Noel, na 

Semana de Gestão
Após ser realizada 100% online no ano passado, pelas circunstâncias de 
enfrentamento à pandemia de coronavírus, a Semana de Gestão Aciu, 
realizada em parceria com o Sebrae, Conselho da Mulher e Conjove, 
retoma o formato presencial na quinta edição. A programação traz o 

tema Inovação & Negócios e será desenvolvida de 29 de novembro a 2 de 
dezembro, no auditório do Sebrae. O conteúdo foi especialmente pensado 

para empresários e equipes de colaboradores. As vagas são limitadas e 
gratuitas (empresas associadas podem inscrever até três colaboradores).

praça Hênio Romagnolli, é sempre 
uma atração especial é mágica para 
as crianças. O clima tem tudo a ver 
com a campanha da Aciu, Natal de 
Esperança. Eis o termo que resume 
o sentimento da maioria. Com o 
avanço da imunização, a retomada 
da normalidade, na medida do 
possível, é um inequívoco alento.

OAB
A Aciu parabeniza o advogado 
Christhian Rodrigo Pellacani,  eleito 
nesta quinta-feira (25) para a 
presidência da OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil).  O placar foi 
apertado. Pellacani obteve 380 
votos, oito a mais que o segundo 
colocado, Adriano Cesar Felisberto. 
O pleito da subseção de Umuarama 
computou dezoito votos em branco.

Vagas abundantes
A Agência do Trabalhador de 
Umuarama segue disponibilizando 
um dos mais expressivos fluxos 
de vagas formais do interior do 
Estado, fechando a semana com a 
divulgação de 341 oportunidades. O 
agendamento não é mais necessário. 
A Agência do Trabalhador fica na 
avenida Rio Branco, 4211 (centro). 
O horário de atendimento é das 8h 
às 17h, com intervalo para almoço 
entre às 12h e 13h30.

Saque e troco
Duas novas modalidades de Pix 
estarão disponíveis para os usuários, 
a partir do próximo dia 29: o Pix 
Saque e o Pix Troco. Em ambos 
os serviços, as pessoas poderão 
retirar dinheiro em espécie nos 
estabelecimentos autorizados, 
após fazer um Pix da sua conta para 
a conta do prestador de serviço 
de saque. No Pix Saque, a pessoa 
retirará toda a quantia que realizou 
na transação, já no Pix Troco ela vai 
recolher apenas a diferença junto ao 
produto que foi adquirido no local.

Em boa hora
As novas modalidades ofertadas pelo 
Pix poderão ser grandes aliadas dos 
pequenos negócios. Por questão 
de segurança, o limite máximo para 
saques será de R$ 500, durante o 
dia, e R$ 100 a noite. Os donos dos 
estabelecimentos comerciais também 
poderão regular os valores dos saques 
ofertados. Caso aconteça de não ter 
dinheiro em caixa, basta avisar os 
clientes. Os consumidores poderão 
fazer gratuitamente até oito transações 
de Saque e Troco por mês.

“Não é fácil ter paciência diante 
dos que a têm em excesso - 
Carlos Drummond de Andrade

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

XI de Agosto Capital da Amizade

Na subseção da OAB de Umuarama, a chapa eleita foi a XI de Agos-
to Capital da Amizade, formada por Christhian Pelacani – presiden-
te, Alessandro Dorigon – vice, Franciellen Bertoncello –  secretária, 

Paulo Cesar Souza – secretário adjunto e Juliana Korben – tesou-
reira. No total, foram 780 votos e Christhian Pellacani foi eleito 

presidente da OAB Umuarama com 48,72 por cento deles (380).
A chapa XI de Agosto, que tinha como presidente Adriano Cesar 
Felisberto recebeu 372 votos, ou seja, 47,69 dos votos válidos.

Com 59,68% dos votos váli-
dos, a chapa XI de Agosto, lide-
rada pela advogada Marilena 
Winter, venceu a eleição para 
compor a diretoria e o conse-
lho seccional na gestão 2022-
2024 da OAB Paraná. A chapa 
Algo Novo, encabeçada pelo 
advogado Marcelo Trindade 
de Almeida, ficou em segundo 
lugar, com 28,30% dos votos. 
Em terceiro lugar, ficou a 
chapa Artigo 5º, liderada pelo 
advogado Romulo Quenehen, 
com 12,01% dos votos válidos.

As eleições foram reali-
zadas na quinta-feira (25), 
na modalidade on-line, uma 
novidade neste pleito, apro-
vada pela advocacia por suas 
inúmeras vantagens. O índice 
de participação foi recorde: 
85,65%. Participaram 49.365 
eleitores de um total de 
57.638 aptos a votar.

O resultado começou a 
ser divulgado poucos minu-
tos após o encerramento da 
votação, às 18h, com a apu-
ração dos votos das subse-
ções e por último da seccio-
nal. Também foram eleitas as 
novas diretorias e conselhos 
das subseções.

MOMENTO HISTÓRICO
“É uma vitória emocionante 

do grupo XI de Agosto, coroa o 
trabalho que vem sendo rea-
lizado pelo presidente Cássio 
Telles nesta gestão, e princi-
palmente marca um momento 
histórico. A OAB do Paraná sai 
na frente e muda a história, ele-
gendo pela primeira vez uma 
mulher”, comemorou a presi-
dente eleita Marilena Winter.

O presidente Cássio Telles 
disse que esta foi uma grande 
festa da democracia. “Ficamos 
felizes com o sucesso do pleito 
eleitoral, do comparecimento 
extraordinário dos eleitores”, 
comentou. Para Telles, a vota-
ção on-line foi absolutamente 
exitosa. “Cumprimento os 
candidatos. A advocacia real-
mente pôde analisar e esco-
lher. Daqui para frente são 
todos lutando pela melhoria 
das condições de trabalho 
da advocacia, mas sobretudo 

lutando para que a popula-
ção tenha mais acesso à jus-
tiça”, completou.

O vice-presidente eleito, 
Fernando Deneka, repre-
senta a advocacia do inte-
rior. “Trabalhamos muito 
nesta eleição, tanto no inte-
rior quanto na capital, para 
valorizar o trabalho que vem 
sendo feito. Sempre sabemos 
que a reeleição de um grupo 
é difícil, mas ter essa vota-
ção expressiva de quase 60% 
dos votos válidos mostra que 
estamos no caminho certo”, 
afirmou Deneka.

A PRESIDENTE ELEITA
A advogada Marilena Winter 

é a primeira mulher eleita pre-
sidente da OAB Paraná. Natural 
de União da Vitória, no interior 
do Paraná, Marilena Indira 
Winter é graduada em Direito 

pela Universidade Federal do 
Paraná, Mestre e Doutora em 
Direito das Relações Sociais 
pela Universidade Federal do 
Paraná. Atua como procura-
dora do município de Curitiba 
desde 1992. É membro do 
Instituto dos Advogados do 
Paraná e professora de Direito 
Civil da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná. Na OAB 
Paraná foi conselheira e 
secretária-geral, participou 
de comissões e atualmente 
exerce a função de vice-pre-
sidente da seccional.

A nova diretoria será com-
posta também pelos advoga-
dos Fernando Estevão Deneka 
– Vice-Presidente, Henrique 
Gaede – Secretário-Geral, 
Roberta Santiago Sarmento 
– Secretária-Geral Adjunta 
e Luiz Fernando Casagrande 
Pereira – Tesoureiro. 

COM 59,68% dos votos válidos, a chapa XI de Agosto, liderada pela advogada Marilena 
Winter, venceu a eleição para gestão 2022-2024 da OAB Paraná

PORTAL/OAB
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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

Decreto municipal amplia capacidade 
de público nos eventos em Umuarama

A Prefeitura de Umuarama edi-
tou ontem (sexta-feira, 26), o decreto 
303/2021, que promove alterações no 
decreto 282/2021, ajustando medidas 
estabelecidas para o enfrentamento da 
emergência de saúde pública decor-
rente da pandemia da covid-19.

O prefeito em exercício Hermes 
Pimentel considera a análise permanente 
do quadro e a reavaliação do cenário epi-
demiológico e da capacidade de resposta 
da rede de atenção à saúde. Levou em 
conta ainda indicações do Centro de 
Operações de Enfrentamento à Covid-
19 (COE Municipal), que se reuniu nesta 

Ambulantes podem garantir espaços
na Feira de Natal somente até terça

A Prefeitura de Umuarama vai rea-
lizar a Feira de Natal, entre os dias 10 
e 31 de dezembro, no estacionamento 
em frente ao Paço Municipal. Serão dis-
ponibilizados espaços para montagem 
de barracas com gastronomia, artesa-
nato e brinquedos para a criançada. Os 

semana, e dados do boletim semanal 
de acompanhamento da pandemia, 
que indicam queda no número de casos 
positivos e nas internações hospitalares.

O novo decreto estabelece que, a par-
tir de agora, eventos devidamente autori-
zados em espaço aberto poderão contar 
conte com até 6 mil pessoas, desde que 
sua ocupação não exceda 80% da capaci-
dade máxima prevista para o local. Já em 
espaços fechados, poderá contar com até 
2.500 pessoas e ocupação não superior a 
70% da capacidade do local. As demais 
recomendações do decreto 282 estão 
mantidas. As medidas entram em vigor 
a partir de sua publicação neste sábado, 
27, no órgão oficial do município.

ESPAÇOS abertos poderão contar conte com até 6 mil pessoas, desde que sua ocupação não exceda 80% da capa-
cidade máxima prevista para o local

ASSESSORIA/SECOM

ambulantes interessados em participar 
do evento têm até a próxima terça-feira 
(30) para apresentar o requerimento ao 
setor de Arrecadação e Fiscalização.

A Feira de Natal será realizada dia-
riamente das 19h às 23h em uma das 
vias da avenida Rio Branco, entre a 
Praça Hênio Romagnolli e o Centro 
Cultural. “A Guarda Municipal vai inter-
ditar o trânsito todos os dias a partir 
das 17h30 no sentido Centro/Bairros e 
os ambulantes terão pontos de ener-
gia disponibilizados. Todo o trecho será 

monitorado pelos agentes da GM, ofe-
recendo segurança a todas as famílias 
que visitarem o local”, observa Gabriel 
Correa Okada, chefe da Divisão de 
Fiscalização de Posturas.

Os pontos serão determinados e 
demarcados pela Prefeitura e serão 
distribuídos por ordem de protocolo. 
“Vamos limitar um ponto por ambu-
lante, como forma de dar oportunidade 
a mais empreendedores. Depois, caso 
haja pontos remanescentes, vamos ofe-
recer por ordem de protocolo”, detalha.
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Caminhada chama a atenção para o
combate da violência contra a mulher

Os “16 Dias de Ativismo 
pelo Fim da Violência contra as 
Mulheres”, iniciados no último 
dia 19 com um encontro no 
Centro da Juventude, tiveram 
um dos seus atos principais na 
noite da última quinta-feira, 25 
– a passeata realizada pelas 
avenidas Paraná, Rolândia 
e Maringá, saindo da Praça 
Miguel Rossafa. Com faixas e 
cartazes e vestindo camisetas 
pretas, os manifestantes bus-
caram despertar a atenção da 
sociedade e conscientizar as 
mulheres a reagir, denunciar 
abusos e buscar apoio nos 
meios adequados.

A 2ª Caminhada pelo Fim 
da Violência Contra a Mulher 
teve participação bem expres-
siva, avaliou a presidente 
do Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher (CMDM), 
psicóloga Jôze Kelly Fator, 
q u e  t a m b é m  a t u a  n o 
Centro de Referência de 

Mobilização no país
A mobilização é global e vai de 25 de novembro a 10 de dezembro. No 
Brasil acontece desde 2003, iniciando no Dia Nacional da Consciência 
Negra (20/11), e engloba datas que constituem marcos do ativismo 
pelo fim da violência às mulheres, como o Dia da Consciência Negra, 

Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres 
(25/11), o Dia Mundial de Combate à Aids (1º/12), a Campanha Laço 

Branco – Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres (6/12) e o 
Dia Internacional dos Direitos Humanos (10/12).

Círculo de Construção da Paz
tem nova etapa na Educação

A Secretaria Municipal 
de Educação reuniu toda a 
sua equipe na última quinta-
-feira, 25, de forma presencial, 
para atividades do Círculo de 
Construção da Paz nas depen-
dências do Polo da Universidade 
Aberta do Brasil (UAB), no cam-
pus de Universidade Estadual 
de Maringá – UEM (na Av. Dr. 
Ângelo Moreira da Fonseca). 
Participaram cerca de 50 pro-
fissionais do setor educacional 
do município, divididos em 
três grupos.

O círculo tem como objetivo 
o fortalecimento de vínculos, 
possibilitando ao participante 
reconectar-se com suas histó-
rias, promovendo autoconhe-
cimento e autocuidado. “Cada 
encontro tem uma atividade 
principal. Como esse foi o último 
do ano de 2021, a atividade foi a 
celebração. A partir dessa ativi-
dade os profissionais puderam 
compartilhar experiências, 
sentimentos, lembranças e 
celebrar suas vidas e suas his-
tórias”, disse a secretária muni-
cipal de Educação, Mauriza de 
Lima Menegasso.

Segundo a secretária, 

Atendimento à Mulher (Cram), 
da Secretaria Municipal de 
Assistência Social.

“Atingimos o objetivo atra-
vés do nosso ato, onde bus-
camos mostrar a sociedade 
que temos muitas pessoas 
que apoiam a causa, que são 
totalmente contrárias a todos 
os tipos de violência que ocor-
rem com as mulheres. O ato 
encoraja mais e mais pessoas 
a estarem conosco nas próxi-
mas ações”, disse. Ela lembra 
que a campanha “16 Dias de 
Ativismo pelo Fim da Violência 
contra as Mulheres” sensibiliza 
a população sobre as várias 
formas de violência. “Além 
da violência doméstica, elas 
vivenciam diariamente vio-
lência social, política e econô-
mica, pela questão do gênero, 
em decorrência de uma socie-
dade histórica e culturalmente 
patriarcal”, aponta a psicóloga.

Mas as mulheres não estão 

sozinhas e a caminhada des-
tacou essa percepção. “Elas 
podem e devem buscar 
ajuda, falar sobre o tema, se 
apoiarem e reagirem. Somos 
uma por todas e todas por 
uma”, reforçou.

O ato público reuniu 
a secretária municipal de 
Assistência Social, Adnetra 
dos Prazeres Santana e servi-
dores do setor, conselheiras 
do CMDM, equipe do Creas/
Cram, do coletivo Entre Elas, 
do Projeto Nosso Ciclo, da 
ONG União pela Vida e da 
Associação Clube de Mães, 
além de dezenas de simpati-
zantes da sociedade – aproxi-
madamente 130 pessoas.

O presidente da Câmara, 
Fernando Galmassi, e os verea-
dores Ana Novais e Sorrisal 
acompanharam o movimento. 
“Está sendo muito bacana a 
visibilidade dos movimentos 
voltados às mulheres e esta 

momentos como esses são 
importantes para o cuidado com 
a saúde mental dos profissio-
nais, “além de desenvolver um 
sentimento de pertencimento, 
acolhida e cuidado com toda a 
equipe”, acrescentou.

Além dos profissionais da 
SME, o projeto reúne professores 
e coordenadoras pedagógicas 
das escolas Cândido Portinari, 
Dr. Ângelo Moreira da Fonseca, 
Professora Analides de Oliveira 
Caruso, Sebastião de Mattos, 
Tempo Integral e Vinícius de 
Moraes. “As equipes tiveram 
a oportunidade de conhecer 
de perto essa metodologia e 
aplicá-la em suas unidades 

educacionais, primeiramente 
com os profissionais que nelas 
atuam”, explicou a coordena-
dora pedagógica da secretaria, 
Patrícia Abucarma.

O projeto começa com a 
realização de círculos com 
os profissionais que atuam 
nas unidades educacionais 
e na SME. “Em um segundo 
momento a aplicação será com 
os estudantes, na sala de aula, 
com o objetivo de fortalecer 
os relacionamentos, prevenir 
e resolver conflitos e exercitar 
a comunicação não violenta 
para o acolhimento de toda a 
comunidade escolar”, comple-
tou a secretária Mauriza.

O círculo tem o objetivo de fortalecer vínculos, possibilitando ao participante reconectar-se 
com suas histórias, promovendo autoconhecimento

ASSESSORIA/SECOM

MANIFESTANTES com faixas, vestiram camisetas pretas e passaram pelas avenidas Pa-
raná, Rolândia e Maringá, saindo da Praça Miguel Rossafa
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disposição de se aproximarem 
do conselho. Estamos juntos 
nesta luta contra a violência, 

mostrando a união das mulhe-
res para a sociedade”, comple-
tou Jôze Kelly.

Em referência ao 
Dia Mundial de 
Luta Contra a Aids, 
comemorado dia 
1° de dezembro, o 
Ambulatório Muni-
cipal de Infectologia 
realizou uma série 

de atividades que levaram informação a pessoas que estão em 
instituições beneficentes e também para o público em geral. 
A psicóloga Lucinéia Ceolin fez as palestras sobre infecções 
sexualmente transmissíveis (ISTs) e HIV/aids. Ela detalha que 
o objetivo principal das palestras é falar da importância do 
cuidado que cada um tem que ter consigo e com o outro. O 
médico infectologista Ricardo Delfini Perci reforçou que é sem-
pre fundamental falar sobre a aids.

ASSESSORIA/SECOM
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Mulher nega sequestro e diz
à polícia que bebeu demais

Desde a noite da quinta-
-feira (24) investigadores da 
Polícia Civil e policiais mili-
tares de Umuarama esta-
vam empenhados em locali-
zar uma mulher de 30 anos, 
moradora do Ibirapuera, 
que supostamente teria sido 
vítima de um sequestro.

A Polícia Militar encon-
trou o carro da vítima, um 
Volkswagen Fox de cor branca, 
estacionado perto da cidade 
de Perobal e, desde então, 
investigadores do Grupo de 
Diligências Especiais (GDE) rea-
lizaram diligências para enten-
der o que aconteceu.

O pai da vítima entrou em 

Golpistas tentam agir usando nome da Secretaria de Saúde
Uma empresária denunciou 

que havia sofrido tentativa 
de golpe, realizada por tele-
fone em nome da Secretaria 
de Saúde de Umuarama. Um 
homem se identificou como 
Braian Luan e alegou que 
havia denúncias contra a 
empresa (do ramo de açaí) e 
que enviaria um código por 
SMS para o celular da vítima, 
que deveria enviar de volta o 
número recebido.

R. C. S. G. relatou ainda 
que ‘Braian Luan’ ligou na 
tarde de um domingo, fato 
que só contribuiu para gerar 
desconfiança de que se tra-
tava de um golpe. “Primeiro 
ele falou com meu funcioná-
rio, disse que as denúncias 
seriam de que nossa equipe 
estaria atendendo o público 
sem utilizar máscara, que 
era uma infração gravíssima 
e que ‘a Secretaria’ poderia 

até fechar o estabelecimento. 
Então eu peguei o telefone e 
ele novamente repetiu tudo, 
em tom de ameaça. Ele real-
mente enviou um código por 
SMS e quando eu disse que 
procuraria a Secretaria de 
Saúde para me informar, ele 
se exaltou e disse ‘Depois que 
seu comércio for fechado, 
você não reclama’ e desli-
gou”, conta.

A prática é conhecida entre 

os especialistas em segurança 
digital como phishing, termo 
em inglês que remete a ‘pes-
car’, e é um dos golpes mais 
comuns da internet. Esse 
código enviado rouba dados 
do computador ou celular 
de quem acessa. Esse código 
enviado rouba dados do 
computador ou celular de 
quem acessa, crime virtual 
que tem aumentado expres-
sivamente no Brasil.

Segundo Valdemir Santos 
da Silva, coordenador do 
Serviço de Vigilância Sanitária, 
os empresários precisam estar 

atentos para tentativas de 
golpe. “A Vigilância Sanitária 
não age desta maneira, por 
telefone. E muito menos 
enviamos qualquer código 
ou arquivo para ser baixado 
via telefone celular. Nossos 
agentes, fiscais e demais pro-
fissionais só atuam de forma 
presencial”, detalha, acrescen-
tando que os empresários que 
tiverem dúvida sobre ques-
tões envolvendo os serviços 
da Vigilância Sanitária devem 
entrar em contato pelos tele-
fones (44) 3906-1012 e (44) 
3906-1145.

BPFron apreendeu quase
meio milhão em eletrônicos

contato com a PM informando 
que recebeu uma mensagem 
de texto pedindo R$ 5 mil para 
o resgate da jovem, enviado do 
aparelho da suposta vítima.

Na verdade, não houve 
sequestro. “Ela saiu inicial-
mente em companhia da irmã 
e do cunhado e depois que os 
parentes foram embora ela 
foi a um posto de combus-
tíveis que não soube infor-
mar o nome, e saiu para uma 
festa nas imediações, onde 
continuou a ingerir bebidas 
alcoólicas”, disse o delegado 
Osnildo Carneiro Lemes, 
chefe  da 7ª  Subdivisão 
Policial (7ª SDP).

Depois disso a moça 
ainda seguiu para outra festa, 
momento em que abandonou 
o carro porque estava sem 
condições de dirigir. Então ela 
foi levada para a casa de uma 
amiga, onde ficou o dia todo 
se recuperando da ressaca – e 
por essa razão não entrou em 
contato com a família.

Em depoimento, ela negou 
que tenha sido sequestrada 
e que não sofreu nenhuma 
ameaça. O aparelho celular 
foi extraviado. “Ela disse que 
bebeu demais”, explicou o 
delegado. A mulher saiu da 
delegacia já sóbria, dirigindo 
o carro, e voltou para a casa.

CARRO foi liberado e a própria mulher que não foi sequestrada, fez a retirada do pátio da 
Delegacia de Polícia

DANILO MARTINS/OBEMDITO

O Batalhão de Polícia de 
Fronteira (BPFron) apreendeu 
ontem (26), contrabando ava-
liado em R$ 470 mil. A ação 
ocorreu em Querência do 
Norte, na rodovia PR-489 e os 
produtos foram encaminhados 
para a Polícia Federal (PF).

De acordo com o BPFron 

CARGA repleta de celulares, relógios, iPads, receptores de TV foi recolhida pelos policiais
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durante realização da opera-
ção Hórus as equipes viram 
uma picape Strada cujo 
motorista agia de forma sus-
peita. Eles tentaram fazer a 
abordagem, mas o condutor 
acelerou.

O motorista abandonou o 
veículo e tentou fugir a pé em 

meio a um canavial na estrada 
João Baraniuk, mas foi alcan-
çado e detido.

Dentro do carro estavam 
diversos eletrônicos como 
celulares, relógios, iPads, 
receptores de TV, etc. O 
homem foi preso e também 
levado para Guaíra, para a PF.

Uma mulher foi encaminhada para o hospital, em Umuarama, depois 
que se envolveu em um acidente na rodovia PR-482, em Nova 
Olímpia. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual 
(PRE) no início da tarde e a vítima era passageira desta Ecosport 
que seguia em direção à Maria Helena e bateu contra a traseira de 
um caminhão que estava parado sobre a pista de rolamento. No mo-
mento da colisão o tráfego fluía no esquema pare e siga. A Ecosport 
ficou muito avariado, mas apesar do choque a passageira teve apenas 
ferimentos leves.

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
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 15/16 PRATA COMPLETO R$ 49.900,00
SPIN 1.8 LT 16/16 BRANCO COMPLETO R$ 54.900,00
TRACKER 1.8 LTZ 14/14 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 73.900,00
TRACKER 1.4 PREMIER TURBO 18/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 99.900,00
TRACKER 1.2 PREMIER TURBO 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 139.900,00
TUCSON GLS 12/13 BRANCO COMPLETO. AUT, COURO R$ 59.900,00
UP CONNECT TSI 21/21 PRETO COMPLETO R$ 73.900.00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

Afsu Feminino disputa último jogo do
ano que vale o acesso à série ouro 2022

No próximo domingo (28), 
será realizada a última par-
tida de futsal de 2021, do time 
feminino da Afsu Umuarama. O 
jogo está marcado para come-
çar às 16h e será em casa, no 
Ginásio de Esportes Amário 
Vieira da Costa, o ‘Vierão’.

Este é o jogo de volta con-
tra OLF Operário Laranjeiras 
Futsal. O time de Umuarama 
perdeu de goleada na casa do 
adversário a partida da rodada. 
O placar foi salgado para as 
meninas de Umuarama, que 
tomaram de 6 a 1.

A g o r a  e l a s  t r e i n a m 
pesado e preparam o corpo e 
mente para vencer no tempo 

regulamentar e levar o jogo 
para a prorrogação. Afinal a 
disputa é pelo terceiro lugar 
do Campeonato Paranaense 
Série Prata Feminino. A terceira 
colocação vale o acesso à série 
ouro do campeonato em 2022.

“O time de Umuarama pre-
cisa de uma vitória simples no 
tempo normal para levar o jogo 
à prorrogação, na qual tem a 
vantagem do empate por ter 
feito melhor campanha que o 
Laranjeiras no campeonato”, 
explica Roberta Niebuhr, 
coordenadora da equipe de 
Futsal Profissional Feminino 
de Umuarama.

O time da cidade está 

novamente contando com a 
presença da torcida no Ginásio 
Vierão no domingo, para incen-
tivar as meninas na busca pelo 
resultado. Os ingressos estão 
sendo vendidos antecipada-
mente na Pratik Esportes ou a 
partir das 14h de domingo na 
bilheteria do ginásio no valor 
promocional de R$ 10.

MENINAS lutam para reverter o 
resultado com uma vitória simples 

e levar o jogo para a prorrogação. A 
disputa é pelo terceiro lugar na Serie 

Prata do Paranaense

ASSESSORIA/AFSU

Confirmado por 
Abel Ferreira 
como titular do 
Palmeiras na final da 
Libertadores, neste 
sábado (27), às 
17h (de Brasília), 
no Uruguai, Felipe 
Melo concedeu 
entrevista coletiva 
ao lado do trei-
nador na tarde de 
ontem (sexta-feira, 
26) e respondeu 
questões sobre a 
decisão, a segunda 
do volante com a 
camisa palmeiren-
se. Passando por 

preparação especial para estar 100% para a grande decisão continental, 
o jogador foi avaliado e aprovado para estar dentro das quatro linhas. 
Dizendo estar bem fisicamente, Melo relatou que sua ajuda como capitão 
ultrapassa o campo, realizando a função de líder dentro do vestiário.

DIVULGAÇÃO

Quarteto do Corinthians 
fora de campo no CT

O Corinthians voltou de 
Fortaleza na madrugada 
de ontem (sexta-feira, 26) e 
já trabalhou no Centro de 
Treinamento (CT) Joaquim 
Grava, agora de olho no duelo 
contra o Athletico-PR, agen-
dado para domingo, às 16 
horas, na Neo Química Arena.

Do quarteto contratado na 
última janela de transferências, 
ninguém foi a campo. Renato 
Augusto e Willian fizeram um 
trabalho de fortalecimento e 
controle de carga. Róger Guedes 
fez a atividade regenerativa com 
os demais que atuaram por mais 
de 45 minutos contra o Ceará, no 
castelão. Giuliano seguiu seu 

tratamento da lesão muscular 
na coxa direita.

Dos quatro citados, Róger 
Guedes são os que têm mais 
chances de seguir sendo apro-
veitados. Os outros três ainda 
são dúvidas para o duelo da 
36ª rodada. Tudo vai depender 
nos resultados dos exames que 
medem o desgaste e da con-
versa com os atletas.

Roni, que cumpriu sus-
pensão, volta a ficar à dispo-
sição de Sylvinho, que só terá 
o treinamento de sábado para 
preparar o time e definir a 
escalação. Fábio Santos, que 
descansou nessa quinta, deve 
assumir a lateral esquerda.
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Os nascidos em 27 de Novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Sagitário – 
Carneiro. São meio parados, indecisos e vagarosos no agir. Necessitam de incentivo, de apoio 
e de sugestões de terceiros, para tomarem decisões e agirem com mais rapidez e clareza. Seu 
número principal, do dia do nascimento é o 36, formado de, 3, Júpiter e de 6, Vênus; chamados 
de a grande e a pequena fortuna do zodíaco. A soma dá o 9, de Marte, que infunde agressividade, 
coragem, determinação, liderança, otimismo e confiança em si.

Horóscopo nascido em 27 de novembro

Tá na maior empolgação para o último mês do ano, né? 
Aposto que sim e pode se animar mesmo, porque a 
semana vem cheia de promessas boas e novidades. Seus 
planos vão fluir do jeitinho que espera e a fase é perfeita 
para você triunfar em tudo que fizer, bora lá arrasar, bebê!

Sonhando com aquele Pix consagrado? Pode levantar 
a mão para o céu e agradecer, porque se depender 
dos astros, ele vai chegar e não deve demorar. Sua 
habilidade para lidar com grana fica tinindo nesses 
dias e esse dom típico do seu signo pode ser o pas-
saporte para a sua independência.

Prepara o coração e arranja espaço no celular para 
os novos contatinhos, porque a virada do mês vai ser 
espetacular! Com sua simpatia, criatividade e habili-
dade para aglutinar pessoas, você vai fazer sucesso 
em todas as rodas. Dinheiro que espera com os dedos 
cruzados também deve entrar por esses dias!

Sua estrela vai brilhar intensamente em vários setores 
e um dos tops é o trabalho, que terá uma fase super-
produtiva. Suas competências vão ganhar visibilidade, 
sua dedicação será recompensada e os resultados 
virão em forma de grana, comissão ou outro benefício.

Dezembro começa redondinho para o seu lado e além 
de alcançar conquistas importantes no trabalho, você 
também tem tudo para encher o bolso. Mercúrio joga 
no seu time e multiplica as chances de ganhar dinheiro, 
inclusive através de jogos, sorteios e raspadinha. 

Novidades favoráveis devem pintar no trabalho. A 
oportunidade da tão sonhada vaga deve surgir nes-
ses dias, ainda que seja num serviço temporário. Você 
também pode faturar uma graninha extra com coisas 
que sabe fazer e terá apoio de pessoas próximas que 
torcem pelo seu sucesso.

O Sol segue lindo, leve e solto no seu signo e fecha 
parceria com Mercúrio, trazendo vibes poderosas, sor-
tudas e positivas que vão deixar a virada do mês espe-
tacular! Se você tem planos de mudança na sua vida, 
pode partir pra cima com tudo porque terá vitalidade 
de sobra e todo apoio para impulsionar seus sonhos.

Seu pique sobe e desce feito montanha russa por 
causa do inferno astral? Seus problemas acabaram! 
A semana vem com muita energia boa e o cardápio das 
estrelas está regado de promessas, do jeito que você 
precisa para recarregar as baterias, sentir firmeza no 
seu taco e ter mais êxito em suas investidas. 

Essa semana tem tudo para trazer belas surpresas e 
as novidades que tanto deseja na sua vida. Aliás, elas 
podem aparecer enquanto você cuida dos seus inte-
resses profissionais. O período também será ótimo 
para aperfeiçoar seus conhecimentos.

Horóscopo da semana de 27 de novembro a 3 de dezembro

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

O copo tá meio cheio ou meio vazio? Bom, se depen-
der dos astros, vai ficar pela boca nessa semana em 
que a sorte cola no seu signo. O cenário é de con-
quistas, sucesso e surpresas positivas, principalmente 
com grana.

Horóscopo nascido em 28 de novembro

Palavras cruzadas

Solução anterior

Os nascidos no dia 28 de Novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Capricórnio. 
São conservadores, tradicionais e gostam de cultuar o passado, assim como contar histórias e 
reviver os bons e os maus momentos. Valorizam muito suas raízes e tradições e gostam de passar 
isso para as outras gerações. Seu número principal, do dia do nascimento é o 37, formado de 3, 
Júpiter e de 7 Netuno, astros que juntos regem o misticismo e a Religião. Juntos formam o 1, do 
Sol, que confere liderança, sucesso e sabedoria, poder, autoridade e solidão.

Eis uma semana que tem tudo para ser inesquecível. 
Com uma legião de astros espalhando good vibes, 
você vai contar com sorte, criatividade e doses fartas 
de simpatia para atingir os seus objetivos. Seu jeito 
fica mais esperto e antenado, os contatos vão fervilhar.

Sorte, novos estímulos, notícias boas e esperanças 
tinindo vão pontuar a virada do mês e seu astral tá 
nas alturas!  Disposição não vai faltar e quem garante 
é a Lua Nova sagitariana, que chega para renovar seu 
vigor e elevar seu bem-estar. 

Horóscopo nascido em 29 de novembro 
Os nascidos a 29 de Novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Aquário. São 
joviais, comunicativos e populares, otimistas, excêntricos, originais e criativos. Estão sempre de 
bom humor e levam a vida de uma forma moderna e atualizada. Seu número principal, do dia do 
nascimento é o 38, formado de 3, Júpiter e de 8, Saturno. Juntos formam o 11, que não se soma e 
nem se divide. É um símbolo de evolução, de modernidade e tecnologia, idealismo e fraternidade.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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AAC
ABATIMENTO
BINACIONAL

GIPZNBE
CALIFAHUG

IOIDEMI
OLOCELO
ADIARVIME

EANIMAL
CANTICOSRE

DRIETRI
PRECONCEITO

AMANAZAR
DFALLGA

REVERSIVEL

2/le. 3/hug — pig. 4/fall. 8/marriage. 16/abigail de andrade.

Pedido
feito na
hora da
compra

Maior
divisão do

tempo
geológico

Empresa
como
Itaipu

Boreste
(abrev.)

Antigo
chefe

supremo
do Islã

Pedro (?):
foi grão-

mestre da 
Maçonaria

O dedo
entre o

indicador
e o anelar

Vara
flexível

usada em  
artesanato

Motiva
"posts"
racistas

nas redes 

Um dos 
ingredien-

tes do
tiramisù

Forma ofi-
ciais para
o Exército

(sigla)
A esterili-
dade na 
vasecto-

mia 

(?) Out 
Boy, banda
de Patrick

Stump

Vanádio
(símbolo)

Pintora fluminense
do século XIX

Tonalidade
de azul

Relação
afetiva

Iguaria nordestina de
origem indígena

Escolhe o presidente
da República, na via
indireta "Totem e
(?)", livro de Freud

Abraço,
em inglês
O Rei do

Rock

Zinco
(símbolo)
Porco, em

inglês

Regaço
Restringir
o consu-
mo de

(?) Cordon Bleu, es-
cola de gastronomia
Casamento,
em inglês

A forma
da argola 

Prorrogar
Canções
de ação

de graças

Cada signo no
horóscopo chinês

Meio de transporte
como o Eurostar

Acusada
de crime
A pele do

rosto
"Três", em
"trilogia"
Cidade da
Colômbia

O batom
que brilha
no escuro
Má sorte
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C O A A
C H A M P I G N O N

I A T E R A L I
N S R O I F L
E M A R C H A

E L L A A O R T A
T O U R O L O L

E S T A L A G E M
H A S T E H O P A

N R C O P I A S
I D E A L AR A L

A C A M I S A S
L B M I A D I

M I C R O O N D A S
A G I R O U R O

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.

O cabelo é um elemento místico pode representar muito sobre você
O cabelo é a extensão física dos 

nossos pensamentos. De acordo 
com os povos indígenas, cada um 
dos fios representa uma antena que 
são pontos de conexão poderosa 
tanto do nosso corpo com o mundo 
ao redor quanto do nosso espírito 
com o plano sutil.

Homens e mulheres de sabedoria 
costumam ter cabelos longos, mas 
nos lugares onde a tirania se apre-
sentou em qualquer uma das suas 
formas, o cabelo curto foi obrigatório 
e junto a outros fatores culminou com 

a derrota espiritual e física de muitos 
povos tradicionais. 

O cabelo representava os pensa-
mentos e o estado espiritual do indi-
víduo; mostrando os laços e a unidade 
espiritual da sua família e definindo 
a harmonia cultural e o alinhamento 
espiritual da sua comunidade.

Por meio dos enfeites que se 
usava no cabelo,  podia-se saber 
a maturidade das pessoas, o seu 
status na sociedade ou se esta-
vam em tempos de paz e guerra. Os 
penteados eram como as estações; 

mudavam em ocasiões públicas, 
privadas e cerimoniais. A forma que 
usavam os cabelos era importante 
nos ritos de passagem e celebra-
ções tradicionais como casamento, 
guerra, alegria ou duelo.

O cabelo tem a sua própria lin-
guagem e a forma como é penteado 
é extremamente importante para 
quem usa: 

- A risca no meio representa o ali-
nhamento do pensamento.

- Repartido no meio transmite con-
fiança e responsabilidade.

- Repartido no lado esquerdo pare-
cer mais forte e com mais caráter, mis-
teriosa e sofisticada.

- Repartido para a direita e o poder 
da sua feminilidade.

- A trança representa a unidade do 
pensamento com o coração.

- O cabelo solto significa segurança 
e preso, convicção.

Além da vaidade ou praticidade 
o cabelo é um aliado muito impor-
tante e a forma como usamos pode 
nos influenciar diretamente sobre o 
nosso estado de espírito.
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A liberação da energia atômica mudou 
tudo, menos nossa maneira de pensar.

Albert Einstein

MÚSICA NO TRABALHO: PODE OU NÃO?
Há quem diga que não, mas há os que dizem sim com boas justificativas, uma delas é a de que faz aumentar a 
produtividade. Em tempos de home office, então, o tema ganha destaque. Dizem os especialistas que “ao es-
cutar uma canção, o cérebro libera dopamina, neurotransmissor responsável pela sensação de prazer, mas para 
ter maior eficácia, estudos mostram que para cada tarefa profissional executada um estilo de som é o ideal”. A 
pesquisadora musical Juli Baldi dá três dicas: “Para tarefas simples, escolha músicas que você já conhece, pois 
a performance melhora muito ao ouvir canções conhecidas enquanto o cérebro desempenha funções fáceis ou 

monótonas; já para atividade que envolve aprendizado, nada de sons com letras complexas, pois o cérebro pode 
interpretar como um conflito ter que se concentrar em duas ações ao mesmo tempo; e para momentos que neces-
sitam de organização, ouvir sons instrumentais de cachoeira, pingo de chuva, entre outros auxiliam na concentra-
ção. Em reportagem sobre o assunto, SuperInteressante afirma que a “ciência ainda não chegou a uma conclusão 
sobre isso, justamente porque a recepção das pessoas é algo muito variável... Depende de muitos fatores, como o 

tipo de trabalho, o gênero da música e o quanto de atenção se dá a ela”.

DILEMA
Começar a dieta já ou depois das 

festas? Eis a questão. Li na página 
do Facebook da nutricionista Viviane 

Scheifer, de Umuarama, erros que 
fazem uma dieta não ir pra frente. 
Um deles é postergar, ou seja, a 

velha máxima “deixar para iniciar na 
segunda-feira”! Lá, ela aponta este 
como sendo o primeiro erro, aliás. 

“Segunda-feira é um dia complicado, 
com muitos compromissos acumu-

lados, banco, supermercado, contas 
para pagar”... e por isso “fica bastan-
te complicado, pois para iniciar um 
plano alimentar é necessário plane-
jamento, compras e preparos”. Ela 

aconselha a adoção da frase “hoje é 
dia de começar”, que deve ser escrita 
no mural, na geladeira, no celular... 

“Mude Hoje!!!” é a dica da 
especialista.

CRÍTICAS E MEMES
Deu o que falar o ‘touro de ouro’ da 

B3, em São Paulo. Símbolo do mercado 
financeiro e inspirado no da Wall Stre-
et, a escultura, para alguns, significa 

o retrato da nossa desigualdade social, 
quando aproximadamente 19 milhões 
de brasileiros passam fome [teve até 
protesto no local]. Já os sarristas de 
plantão sugeriram vários apelidos, 
entre eles, vira-lata caramelo, vaca 
louca do Anhangabaú e touro da 

cracolândia. Teve um internauta que 
observou as pernas tortas, parecidas 

com as do Garrincha, e outro que 
propôs trocá-lo com um nelore de 
ouro. Vale acrescentar que o ícone 

bovino simboliza otimismo e a força 
dos investidores, o que, na verdade, 
abaixo da linha do Equador, estamos 

necessitando de doses cavalares.

MARIA BONITA
Bobeiras vêm em enxurrada pelo What-

sApp, mas, entre uma mensagem e 
outra, dá para aproveitar algumas, como 
as que aumentam o moral da gente. Boas 
também são as que dão dicas, como esta 
que recebi recentemente: “Vc tem uma 
bolsa usada que não quer mais? Se sim, 
coloque dentro dela sabonete, escova e 
pasta de dente, batom, perfume, pente, 
absorvente etc [o que vc puder doar]. 
E dê para uma mulher em situação de 
rua de presente”. O recado faz parte da 

campanha ‘Maria Bonita no Natal’ e pede 
para compartilharmos o meme o mais 

que pudermos. Achei sensacional!

BLACK FRIDAY 
Por estes dias só se fala nela. Mas será que realmente estas promoções anunciadas de norte a sul, leste a oeste são confiáveis? Li no Info-
Money que muitos consumidores estão desconfiados. Pesquisa do ‘Instituto Reclame Aqui’ aponta que 53% não pretendem comprar nada 
na BF. As razões são simples: ou acham que os preços são maquiados, ou estão com o orçamento apertado ou endividados, ou porque está 
tudo muito caro, entre outras. Nesta hora, o melhor é decidir com mais razão e menos emoção. Fica a dica.

ZOOM
CAMILA REVESSO DA SILVA PINHEIRO - faz um rasante no Studio Luci Lemes 
e atualiza suas fotos profissionais -, ela que atua nas áreas de  farmacologia, 

análises clínicas e  saúde estética. A coluna parabeniza e abre espaço. 

 LUCI LEMES
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