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Justiça suspende pela terceira vez
trabalhos da comissão da cassação

VEREADORES AGUARDAM NOVA DECISÃO PARA O PARECER FINAL

Apesar de a procuradoria jurídica do Poder Legislativo de Umuarama não ter sido notificada até o final da tarde de ontem, uma 
decisão judicial suspende, pela terceira vez, os trabalhos da Comissão Processante que analisa o primeiro pedido de cassação do 
prefeito afastado Celso Pozzobom. A negativa da presidência da Câmara em contratar empresa para realizar perícia técnica em 
documentos foi usada como base da defesa que pediu a liminar. l 3

Saiu calado
O primeiro a ser ouvido na condição de testemunha, 
pleiteada pela defesa do prefeito afastado, seria José 

Pento, que compareceu à Câmara Municipal, depois de 
ser convocado pela Comissão Processante – II, dentro 
da análise do segundo pedido de cassação de Celso 

Pozzobom. Advogado de defesa do denunciado pediu para 
que outro investigado (Cícero Laurentino) também fosse 

interrogado, mas pedido foi negado pelos vereadores. Por 
isso, a defesa decidiu por dispensar sua testemunha. José 

Pento chegou em silêncio e saiu calado. l 4

Peritos do IML 
de Umuarama 

aguardam a presença 
de familiares do 

homem que morreu 
ontem pela manhã, 

atropelado na rodovia 
PR-323. A expectativa 

é de que façam o 
reconhecimento do 

corpo. A vítima estava 
sem documentos 

e não houve 
confirmação de sua 

identidade. l 9
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Senado discute
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combustíveis
l 2
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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 % OUT NOV ano 12m 
IPCA (IBGE) 1,25 - 8,24 10,67
IGP-M (FGV) 0,64 0,02 16,77 17,89
IGP-DI (FGV) 1,60 - 16,96 20,95

Índice OUT NOV DEZ
IGP-M (FGV) 1,2486 1,2173 1,1789
IGP-DI (FGV) 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:: 8ª parcela
vence em 30/12, com juros Selic de 3,62%.

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

6/11 a 6/12 0,5000 0,4412 0,0000
7/11 a 7/12 0,5000 0,4412 0,0000
8/11 a 8/12 0,5000 0,4412 0,0000
9/11 a 9/12 0,5000 0,4412 0,0000
10/11 a 10/12 0,5000 0,4412 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,42% 28,88 
Vale ON +5,65% 75,93 
ItauUnibanco PN +1,48% 23,32 
Bradesco PN +2,75% 21,33 
Meliuz ON -11,11% 3,04 
Gol PN +11,54% 16,92

IBOVESPA: +1,70% 106.858 pontos

Iene 113,46
Libra est. 0,76
Euro 0,89
Peso arg. 101,36

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,2% 5,6890 5,6900 +1,0%

PTAX  (BC) +0,8% 5,6871 5,6877 +1,2%

PARALELO +0,3% 5,5600 5,9700 +1,2%

TURISMO +0,3% 5,5600 5,9500 +1,2%

EURO +0,7% 6,4094 6,4123 +1,3%

R$/m2 OUT NOV %m %ano %12m
Paraná 1.987,39 1.995,80 0,42 16,03 17,66
Norte 2.097,17 2.107,67 0,50 19,52 20,67
Oeste 2.027,94 2.032,44 0,22 15,56 17,25

DÓLAR 06/12

Iene R$ 0,0501
Libra est. R$ 7,53
Peso arg. R$ 0,056
R$1: 1.200,19 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 06/12 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. NOVEMBRO

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)

OOUUTT NNOOVV DDEEZZ
TJLP (%) 5,32 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 1.261,50 -5,75 4,6%
FARELO dez/21 359,70 -8,00 8,1%
MILHO dez/21 583,50 -2,50 5,5%
TRIGO dez/21 797,00 2,50 4,0%

SOJA 156,56 0,0% -2,0% 157,00
MILHO 79,07 0,0% -0,6% 80,00
TRIGO 88,80 0,0% 0,4% 92,00
BOI GORDO 310,59 0,4% 11,9% 305,00
SUINO 6,68 0,0% 6,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 06/12 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 06/12 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 06/12 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 166,50 2,1% 2,8%
SOJA Paranaguá 171,00 2,4% 3,0%
MILHO Cascavel 88,00 0,0% 2,3%

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..  2200//1122  ffííssiiccaass  1155//1122,,  ddoommééssttiiccooss  66//1122

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba
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PREVISÃO DO TEMPO

Parcialmente nublado 
com pancadas de chuva
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Loterias
Megasena

01 02 03 04 05 06 10 11
15 19 20 21 22 23 24 Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Terça 7/12/2021
concurso: 2434Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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MÊS DA SORTE:
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Timemania

TIME DO ♥
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Super Sete concurso: 178C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2245Lotomania

01.498
15.904
84.856
72.834
07.754

15 25 30 33 39 57 74
SPORT /PE

07 30 47 54 64

MARÇO

07 12 14 16 23 26 27

concurso: 5723

01 02 14 28 40 51

Sol

CRESCENTE
10/12 - 22h37

CHEIA
19/12 - 01h37

MINGUANTE
26/12 - 23h26

NOVA
04/12- 04h44

Paranaguá
max 24
min 19

max 30
min 17

Cascavel
max 28
min 16

Foz do Iguaçu
max 30
min 19

max 29
min 16

Curitiba
max 20
min 14

FASES 
DA LUA

Quarta 8/12/2021

Sol
Quinta 9/12/2021

Sol

Lotofácil concurso: 2390

07 11 12 14 17 27 39 40 55 56
59 62 64 68 78 80 82 83 90 99

 Brasília - A Campanha de 
Vacinação contra a covid-19 do 
Brasil ultrapassou a marca de 
90% da população-alvo com 
a primeira dose da vacina, de 
acordo com informações divul-
gadas ontem (6) pelo Ministé-
rio da Saúde. Com o avanço 
na imunização dos brasileiros 
contra a doença, nove estados 
já ultrapassaram essa marca. 
Entre os estados que mais apli-
caram a primeira dose do imu-
nizante estão Santa Catarina, 
Roraima, Espírito Santo, Minas 
Gerais, Paraíba, Piauí, Paraná, 
Rio Grande do Sul e São Paulo.

Para o secretário-execu-
tivo do Ministério da Saúde, 
Rodrigo Cruz, isso se deve 
à política do governo em 
adquirir, logo no início, mais 
de 550 milhões de doses de 
vacina contra a covid-19. 
Dessas, mais de 378 milhões 
já foram distribuídas e 314 
milhões foram aplicadas, gra-
ças a um forte programa de 
imunização.

“Nós temos um Programa 
Nacional de Imunizações, que 
é forte e realiza hoje uma das 
maiores campanhas de vaci-
nação da história do Brasil. Se 
juntarmos os outros agentes 
imunizantes do Calendário de 
Vacinação brasileiro, ao todo, 
são quase 1 bilhão de doses 
de vacina. Isso só demonstra 
que o nosso Sistema Único de 
Saúde é forte, que foi capaz 
de implementar e colocar 
em prática uma campanha 
de vacinação tão importante 
e significativa”, disse.

De acordo com o minis-
tério, “das mais de 314,1 

Brasil supera marca de 90% da 
população-alvo com a 1ª dose

 Brasília - O Ministério da 
Saúde está oferecendo mais 
de 21,5 mil vagas no Pro-
grama Médicos pelo Brasil. 
Eles poderão atuar em 5.233 
municípios brasileiros, ou 
seja, quase 94% do país. A 
medida já foi publicada em 
edição extra do Diário Oficial 
da União e o objetivo é refor-
çar o quadro do SUS.

O programa vai substituir 
gradativamente o Projeto 
Mais Médicos para o Brasil 

na Atenção Primária à Saúde 
(APS). São oferecidos aos 
médicos selecionados para 
o programa a formação em 
medicina de família e comuni-
dade, avaliação de desempe-
nho, possibilidade de contra-
tação por meio do regime CLT, 
a progressão de carreira (para 
diminuir a rotatividade) e gra-
tificação para atuar em áreas 
remotas e de saúde indígena.

Os gestores de saúde dos 
municípios elegíveis devem 

fazer a adesão ao Médicos 
pelo Brasil, cujo edital foi 
publicado segunda-feira (6). 
O edital do processo seletivo 
para médicos também será 
publicado neste mês. “A reco-
mendação é que os gestores 
não percam a oportunidade 
de levar saúde e a presença 
de médicos qualificados para 
atender com dignidade o 
cidadão”, disse o secretário 
de Atenção Primária da pasta, 
Raphael Câmara. Ele preside 

o Conselho Deliberativo da 
Agência de Desenvolvimento 
da Atenção Primária à Saúde 
(Adaps), responsável por exe-
cutar o novo programa.

O Médicos pelo Brasil foi 
lançado em 2019 com o obje-
tivo de estruturar a carreira 
médica federal para locais 
com dificuldade de provi-
mento e alta vulnerabilidade. 
O orçamento previsto para 
execução no primeiro ano de 
trabalho é de R$ 1,2 bilhão.

milhões de doses de vacinas 
contra a covid-19 aplicadas, 
159,5 milhões de brasileiros 
iniciaram o ciclo vacinal e 
140,5 milhões completaram 
o esquema com a segunda 
dose ou dose única do imuni-
zante. Com o envio de doses 
de reforço, 14,1 milhões de 
brasileiros já reforçaram a 
imunidade com a dose adi-
cional ou de reforço. Para 
2022, mais de 354 milhões de 
doses estão garantidas para 
dar continuidade à campa-
nha no próximo ano”.

MAIS VACINAS
Neste início de semana, 

o Brasil recebeu mais 1,5 
milhão de doses da Pfizer, 
que chegaram no Aeroporto 
Internacional de Viracopos, 
em Campinas. De acordo 
com o Ministério da Saúde, 
a distribuição será feita de 
maneira proporcional e igua-
litária, depois de acordo entre 

União, estados e municípios.
Nos últimos cinco dias, 

o país recebeu mais de 10 
milhões de doses da Pfizer. 

No total, mais de 310 milhões 
de doses foram aplicadas em 
todo o país. Dessas, cerca de 
153 milhões são da Pfizer. 

ABR

“Médicos pelo Brasil” oferece mais de 21,5 mil vagas

O contrato em andamento 
com a farmacêutica prevê a 
entrega de mais 100 milhões 
de doses.  

Muitas nuvens

CAE discute hoje as alternativas
para conter alta dos combustíveis

A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Senado 
deve retomar, nesta terça-
-feira, a votação de um pro-
jeto de lei que propõe alter-
nativas para conter a alta nos 
preços dos combustíveis. O 
projeto recebeu vista coletiva 
há uma semana.  

“A única coisa que a CAE 
não poderá fazer é se omitir 
e deixar de votar. O governo 
parece que não entende que 
não há mais condições do 
povo suportar o gás de cozi-
nha a 10% do salário mínimo, 
e a gasolina custando R$ 8, 
até R$ 9. Quem está pagando 
a conta são as pessoas de 
menor poder aquisitivo. É 
preciso encontrar uma saída 
para o país nesta questão dos 
combustíveis”, afirmou o pre-
sidente da Comissão, Otto 
Alencar (PSD-BA). 

Para o autor da proposta 
original, Rogerio Carvalho 
(PT-SE), a paridade inter-
nacional do preço (PPI) dos 
derivados de petróleo ado-
tada pela Petrobras garante 
lucros exorbitantes a grandes 
acionistas da empresa, mas 
impacta pesadamente na 
inflação, e na consequente 
elevação da taxa de juros.

PROPOSTA
O PL determina que os pre-

ços internos praticados por 

Reequilíbrio fiscal
Também está na pauta da CAE o PLC 123/2021, que propõe alte-
rações ao Plano de Auxílio aos Estados e medidas de estímulo ao 

reequilíbrio fiscal (lei complementar 156), e também traz alterações 
ao Regime de Recuperação Fiscal dos Estados (lei complementar 

159). Ainda a Comissão deve votar, também, o projeto que suspen-
de até 31 de dezembro de 2021, os prazos de validade de concur-
sos públicos que tenham sido homologados até 20 de março de 

2020. Isso porque 20 de março de 2020 foi a data do decreto (DLG 
6/2020) que reconheceu o estado de calamidade pública devido à 

pandemia. Ou seja, os prazos de validade destes concursos voltarão 
a correr somente em 1º de janeiro de 2022, caso o PL 1676/2020 

passe no Senado e depois seja sancionado.

produtores e importadores de 
gasolina, diesel e gás liquefeito 
de petróleo deverão ter como 
referência as cotações médias 
do mercado internacional, cus-
tos internos de produção e cus-
tos de importação, desde que 
aplicáveis. Determina ainda 
que o Executivo regulamente a 

utilização de bandas de preços 
para limitar a variação dos pre-
ços, definindo uma frequência 
e os mecanismos de compen-
sação. Este mecanismo deter-
mina um limite máximo para 
as variações dos valores do 
petróleo no varejo, evitando 
aumentos abruptos.

“É preciso encontrar uma saída para o país nesta questão dos combustíveis”, afirmou o 
presidente da CAE, Otto Alencar

AGÊNCIA SENADO



3Terça-feira, 7 de dezembro de 2021  POLÍTICA

Justiça suspende pela 
terceira vez trabalhos da 
comissão da cassação

Apesar de a procuradoria 
jurídica do Poder Legislativo 
de Umuarama não ter sido 
notificada até o final da tarde 
de segunda-feira, 6 uma deci-
são judicial suspendeu, pela 
terceira vez, os trabalhos da 
Comissão Processante que 
analisa um pedido de cas-
sação do prefeito afastado 
Celso Pozzobom.

Os vereadores Clebão dos 
Pneus (presidente), Ronaldo 
Cruz Cardoso, (relator) e 
Antonio Pé Duro (membro), 
não haviam recebido a comu-
nicação oficial e chegaram a se 
reunir ontem pela manhã para 
deliberar a respeito do anda-
mento dos trabalhos.

A juíza Sandra Lustosa 
Franco, explica que Celso Luiz 
Pozzobom impetrou man-
dado de segurança contra 
ato de Câmara Municipal e 
contra os vereadores Antonio 
Aparecido dos Santos, Cleber 
Marcos Nogueira, Fernando 
Galmassi e Ronaldo Cruz 
Cardoso, alegando, em sín-
tese, que os atos praticados 
pela Comissão Processante – 
I, em trâmite, com pedido de 
cassação em razão de denún-
cia formulada pelo Deputado 
Estadual Delegado Fernando, 
após diversas interrupções 
do processo.

Foi deferida a realização 
de prova requerida em Defesa 
Prévia, consistente em análise 
jurídico-contábil dos proces-
sos licitatórios denunciados, 
até que a própria Comissão 
Processante decidiu, através 

Investigação
A Comissão Processante-I, analisa pedido de cassação pleiteado e pro-
tocolado na Câmara Municipal de Umuarama pelo deputado estadual 

Delegado Fernando Martins, na condição de eleitor. O pedido foi proto-
colado no dia 1° de junho, ocasião em que o denunciante trata do ‘o caos 
na saúde em Umuarama’ e que era provocado pelas decisões do prefeito 
e da equipe da saúde. Lembra da investigação do Ministério Público do 
Paraná (MP-PR) sobre possíveis desvios de verbas da área da saúde que 

deveriam ter sido usadas no combate à covid-19 e indica responsabilidade 
do prefeito pela falta de leitos. O documento cita possível irregularidade 
e superfaturamentos em contratos fechados pelo Fundo Municipal da 
Saúde, gastos excessivos com a locação de tendas e suspeita de contra-
tação irregular de uma empresa para atuar no combate à dengue. Entre 

os pontos citados sobre contratos superfaturados, Martins lembra da 
contratação de um coffee break pelo Fundo de Saúde no valor de R$ 200 
mil que é investigado pelo Ministério Público. Conforme o documento, há 

a suspeita de superfaturamento de 174,95%.

de oficio ao Presidente da 
Câmara, solicitar a tomada de 
medidas necessárias para a 
contratação de empresa para 
análise pericial dos contratos 
juntados na Defesa Prévia do 
prefeito afastado.

O Presidente da Câmara, 
por sua vez, revogou todos os 
atos do Processo Licitatório, 
segundo os advogados de 
Pozzobom, “sem qualquer 
espécie de fundamentação, 
com subsequente determina-
ção de continuidade do pro-
cesso de cassação”.

Portanto, foi dado prosse-
guimento ao processo, igno-
rando a realização da prova 
requerida.

Ainda conforme o pedido 
da defesa de Pozzobom, 
tal ação teria prejudicado o 
direito de contraditório e de 
ampla defesa e por isso os 
advogados do prefeito afas-
tado pediram a concessão de 
liminar para suspensão da 

continuidade dos trabalhos da 
Comissão Processante.

A magistrada deferiu a 
liminar e suspendeu o pro-
cedimento desde o parecer 
pela revogação dos atos do 
Processo Licitatório que 
estão sob análise. Também 
determinou a notificação 
acerca da petição inicial, 
para que os membros da 
CP-I prestem informações 
no prazo de 10 dias.

NÃO FOI NOTIFICADA
Segundo as Assessoria 

Jurídica e de Comunicação 
da Câmara Municipal de 
Umuarama, até o final da tarde 
de ontem, a Procuradoria 
Jurídica do Poder Legislativo 
não havia sido notificada da 
decisão judicial. “Assim que 
tivermos Recebido os docu-
mentos, faremos uma análise 
para depois tomarmos uma 
decisão”, esclareceu Dimerson 
Castilho, procurador jurídico.

PROCESSO permanece parado até que 
os membros da CP-I consigam reverter 
a decisão judicial

ALEX MIRANDA

Podemos na sexta
O ato de filiação do ex-procurador da República Deltan Dallagnol ao 
Podemos está marcado para acontecer na próxima sexta-feira (10) 
e será durante um evento organizado pelo partido em um hotel de 
Curitiba, a partir das 11 horas. Haverá também outras filiações na 
mesma ocasião. O ato contará com a presença do presidenciável 
Sergio Moro da presidente nacional do Podemos, deputada federal 
Renata Abreu, e dos senadores paranaenses Alvaro Dias, Oriovisto 
Guimarães e Flávio Arns. O plano de Deltan e do partido é que ele 
concorra ao cargo de deputado federal pelo Paraná.

Ordem de Rio Branco
A ex-governadora do Paraná 
e conselheira da Itaipu 
Binacional, Cida Borghetti, 
vai receber a comenda da 
Ordem de Rio Branco, maior 
condecoração oferecida 
pelo Ministério das Relações 
Exteriores. A homenagem será 
entregue amanhã (quarta-feira, 
8), às 18 horas, em cerimônia 
no Palácio Itamaraty, em 
Brasília. A Ordem de Rio Branco 
foi instituída pelo Decreto 
51.697/1963 com o objetivo 
de reconhecer os serviços 
meritórios e virtudes cívicas de 
brasileiros e estrangeiros, além 
de estimular a prática de ações 
e feitos dignos da menção 
honrosa. A condecoração 
faz referência ao patrono da 
diplomacia brasileira, o Barão 
do Rio Branco.

Preço do combustível
Ainda tratando do preço dos combustíveis, o presidente Jair 
Bolsonaro anunciou no domingo (5) que a Petrobras vai apresentar 
uma série de “pequenas reduções” no preço dos combustíveis a 
partir desta semana. Mas, ele não deu detalhes sobre quanto será 
o percentual de diminuição. “A Petrobras começa esta semana a 
anunciar a redução. Nesta semana já começa”, disse durante visita 
a um clube em Brasília. Procurada, a Petrobras informou que não 
irá comentar sobre as declarações de Bolsonaro.

Corte anticorrupção
O pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro 
(Podemos) está começando a mostrar as suas propostas eleitorais 
para 2022. O ex-juíz federal e ex-ministro da Justiça e Segurança 
Pública afirmou que pretende apresentar um projeto para criar 
uma corte nacional anticorrupção no Poder Judiciário. “Nossos 
tribunais não podem ter uma resposta assim tão formal para o 
problema da corrupção. Precisamos ter uma construção de uma 
jurisprudência que faça com que quem roubou dinheiro público 
arque com as consequências”, disse. Ressaltou também que a 
corte idealizada por ele trabalharia com estruturas já existentes 
para não gerar novos gastos aos cofres públicos. A pasta reuniria 
os melhores servidores e magistrados do Judiciário para atuar no 
combate à corrupção.

Mirante vizinho
A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle (CTFC) 
vai ouvir hoje, às 14h30, o ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho em Audiência pública 
semipresencial, em busca de esclarecimentos sobre emendas 
de relator. O autor do requerimento, senador Styvenson 
Valentim (Podemos-RN), justifica o convite ao ministro 
fazendo referência a uma matéria jornalística sobre possível 
direcionamento de emenda pelo ministro, no valor de R$ 1,4 
milhão das emendas de relator no Ministério do Turismo. O 
recurso teria sido direcionado para a execução da obra de 
um mirante turístico a 300 metros da propriedade gestor no 
município de Monte das Gameleiras (RN).

 Trajetória
Atual Conselheira da Itaipu 
Binacional, Cida Borghetti 
foi governadora do Paraná, 
deputada federal e deputada 
estadual, por dois mandatos. É 
uma das principais referências 
no mundo no tema Primeira 
Infância, período que vai 
até os seis anos. Também é 
reconhecida nacionalmente 
pelo trabalho em favor da 
mulher, crianças e adolescente, 
saúde preventiva, combate 
e tratamento do Câncer de 
Mama e o cuidado especial 
com as pessoas. Em nove 
meses à frente do Governo do 
Paraná realizou uma gestão 
eficiente, transparente e com 
diálogo com todos os setores, 
destinando mais de R$ 8,7 
bilhões para investimentos em 
todas as regiões do Paraná.
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Testemunha senta-se
à mesa na CP-II mas
não chega a ser ouvida

O primeiro a ser ouvido 
na condição de testemu-
nha, pleiteada pela defesa 
do prefeito afastado, seria 
José Pento. Ele compare-
ceu à Câmara Municipal de 
Umuarama, depois que foi 
convocado pela Comissão 
Processante – II, que analisa 
um segundo pedido de cas-
sação de Celso Pozzobom. 
Este documento foi protoco-
lado na Câmara Municipal 
pelo ex-prefeito interino do 
município, Jorge Vieira. Na 
denúncia ele descreve que 
investigações do Ministério 
Público apontaram o envol-
vimento de Celso e dois de 
seus ex-assessores na nego-
ciação de um apartamento. 
Uma das parcelas teria sido 
paga com dinheiro des -
viado de recursos do Fundo 
Municipal de Saúde.

Foi descoberto que um che-
que no valor de R$ 54 mil em 
nome do Norospar, foi parar 
nas mãos do ex diretor de 
Assuntos Interinstitucionais 
da Prefeitura de Umuarama, 
José Cícero Laurentino (preso 
na operação Metástase). Este 
teria trocado por R$ 50 mil em 
dinheiro com um agiota, no 
escritório de um posto de com-
bustíveis. Depois repassou o 
valor para Heber Lepre, ex-pro-
curador jurídico de Umuarama 
que efetuou o pagamento do 
apartamento que está em 

Pozzobom poderá  ser 
ouvido amanhã

O prefeito afastado e investigado em dois processos de cassação, 
Celso Pozzobom, poderá comparecer na Câmara Municipal de 

Umuarama amanhã (quarta-feira, 8) para ser ouvido por vereadores 
membros da Comissão Processante-II. Para hoje estão previstas 

oitivas, a partir das 9h, com Letícia D’avilla, Luiz Genésio Piccolot-
to, José Antonio Favarão, Gilmar Carlos Garcia e Marcos Everaldo 
Navarro. Celso Pozzobom é aguardado para ser ouvido às 9h da 

quarta.A Comissão Processante-II é formada pelos vereadores João 
Paulo Rodrigues ‘Sorrisal’ (presidente), Professora Ana Novais (rela-

tora) e Ednei do Esporte (membro).

APESAR de ter comparecido e permanecer à disposição, José Pento foi dispensado pelo advogado de defesa de Pozzobom

ALEX MIRANDA

nome de Pozzobom.
O proprietário da constru-

tora e o ex–procurador jurí-
dico da prefeitura forma ouvi-
dos e confirmaram o caminho 
do dinheiro, mas não aponta-
ram que o prefeito afastado 
teria praticado algum tipo de 
crime, ou fraude.

DISPENSADOS
As testemunhas que fala-

riam ontem à tarde à Comissão 
Processante – II, foram dispen-
sadas pelo advogado Luiz Paulo 
Muller Franqui, que defende 
o prefeito afastado Celso Luiz 
Pozzobom nos processos que 
analisam o pedido de cassação 
do mandato junto à Câmara 
Municipal de Umuarama.

Logo no início dos traba-
lhos, Franqui informou que 
havia encaminhado docu-
mento à Comissão, solicitando 
que fosse ouvido o ex-diretor 
de assuntos institucionais 
da Prefeitura Municipal de 
Umuarama, Cícero Laurentino. 

O presidente da Comissão, 
vereador Sorrisal, suspendeu 
a reunião por dez minutos para 
que fosse analisado o pedido.  

 Assim que retornaram ao 
plenário, indeferiram o pedido 
da defesa, permitindo que 
as testemunhas prestassem 
depoimento, mesmo sem o 
depoimento de Laurentino.  
Foi então que o advogado 
de defesa do denunciado 
anunciou a dispensa das 
testemunhas.  

DEFERIDO 
O pedido foi deferido pela 

comissão, uma vez que as tes-
temunhas foram indicadas 
pela própria defesa. De ime-
diato, estão mantidas as oiti-
vas de hoje – com início pre-
visto para às 9h.

A Comissão Processante 
02/2021 é presidida pelo verea-
dor Sorrisal, sendo Ana Novais 
a relatora dos trabalhos, 
enquanto Ednei do Esporte se 
configura como membro.

Condecoração
A ex-governadora do Paraná e atual conselheira da Itaipu Binacional, 

Cida Borghetti, vai receber a Comenda da Ordem de Rio Branco, 
maior condecoração oferecida pelo Ministério das Relações 

Exteriores. A homenagem será entregue na quarta-feira (8), às 
18h, em cerimônia no Palácio Itamaraty, em Brasília. A Ordem de 
Rio Branco reconhece os serviços meritórios e virtudes cívicas de 
brasileiros e estrangeiros, além de estimular a prática de ações e 

feitos dignos de menção honrosa. A condecoração faz referência ao 
patrono da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco.

Monitoramento
O presidente do TCE, Fábio 
Camargo, assina na quinta-feira, 
9,  em Brasília, com o ministro 
Marcos Pontes (Ciência e 
Tecnologia), acordo com o Inpe 
para monitoramento, via satélite, 
das grandes obras no Paraná, 
inclusive as que estão paralisadas. 
O Inpe já testou o projeto em 
três obras: hospital de Francisco 
Beltrão, pavimentação da Estrada 
do Socavão (Castro) e a reforma 
e ampliação do Aeroporto de 
Maringá.

Máscara
A Prefeitura de Ponta Grossa 
voltou a obrigar o uso de 
máscaras contra a covid-19 em 
ambientes abertos.O uso do 
artefato foi suspenso desde 
1º de novembro. As novas 
medidas – uso de máscara, 
distanciamento social e a 
higiene das mãos – contra o 
coronavírus já estão valendo.

Gestor público
Das 68 cidades selecionadas, 
36 foram premiadas, além de 
um consórcio de municípios, 
no prêmio Gestor Público 
Paraná. Nove cidades do oeste 
foram premiadas: Cascavel, Foz 
do Iguaçu, Guaíra, Itaipulândia, 
Marechal Cândido Rondon, 
Mercedes, Nova Aurora, Santa 
Terezinha de Itaipu e São 
Miguel do Iguaçu.

Terceira via
Partidos da centro-direita têm 
discutido a diminuição do número 
de candidatos à Presidência nas 
eleições de 2022. Nas articulações 
estão o PSDB (João Dória), Podemos 
(Sérgio Moro), MDB (Simone Tebet), 
DEM) em fusão com o PSL que deve 
concorrer com o ex-ministro Luiz 
Henrique Mandetta.

Terceira via II
O MDB, Podemos, PSDB e 
Cidadania avaliam realizar uma 
consulta popular para decidir 
qual nome deve concorrer 
contra Lula e Jair Bolsonaro 
na corrida presidencial. A 

ideia partiu de Luciano Bivar, 
presidente do União Brasil.

Coordenador
O PL definiu que o senador 
Flávio Bolsonaro (RJ) será 
o coordenador nacional da 
campanha de reeleição do pai, 
Jair Bolsonaro. Pai e filho recém 
se filiaram ao PL.

Sem crise
O ministro Bento Albuquerque 
(Minas e Energia) 
descartou qualquer risco de 
desabastecimento elétrico ou de 
apagão no país, por conta da crise 
hídrica dos reservatórios. “Não há 
hipótese alguma de racionamento 
ou de  apagão por falta de energia. 
Pode ser por conta de um raio, de 
uma tempestade, mas não por falta 
de energia. É isto que nós estamos 
trabalhando, há mais de ano, 
para garantir aos consumidores 
brasileiros”, afirmou.

É dose
Com as doses de vacinas 
contra covid-19 que chegaram 
na sexta-feira, 3, somente os 
laboratórios Pfizer e AstraZeneca 
já entregaram 292,7 milhões 
das 372,5 milhões de doses de 
imunizantes adquiridos pelo 
governo brasileiro. Desde o 
começo de 2021, o Brasil já aplicou 
mais de 313,1 milhões de doses. 
Mais de 159,5 milhões de pessoas 
tomaram a primeira dose, o que 
representa 90,1% da parcela da 
população-alvo (177 milhões), de 
brasileiros acima dos 18 anos.

Recursos
O TRE cassou os mandatos dos 
vereadores Aldonir Cabral (PL) e 
Celso Dal Molin (PL) de Cascavel 
por fraude na candidatura de 
mulheres. A decisão vale para 
a chapa completa do PL. Cabral 
e Dal Molin vão recorrer da 
decisão. Em Paranavaí, dois 
vereadores do PSB perderam 
o mandato.  As vereadoras 
Zenaide da Saúde (PP) e Maria 
Clara (MDB) assumiram os 
mandatos no lugar de Luiz 
Aparecido da Silva (PSB) e 
Antônio Valmir Trossini (PSB).
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Reajuste fortalece
avanço geral na
educação paranaense

O reajuste salarial para 
professores do Estado anun-
ciado ontem (segnda-feira, 
6) pelo governador Ratinho 
Jr vai aumentar o salário de 
todos os 66,6 mil profissionais 
da categoria. O aumento, em 
média de 20%, faz parte de 
um pacote de melhorias na 
educação paranaense pro-
movido nos últimos três anos: 
modernização do currículo 
escolar, promove melhora na 
infraestrutura e, agora, o reco-
nhecimento financeiro dos 
profissionais.

O aumento varia de acordo 
com o nível e classe do profes-
sor. No entanto, os professores 
da base – aqueles que estão em 
início de carreira – são os princi-
pais beneficiados: o aumento é 
de 48,7%. Assim o piso salarial 
da categoria passa de R$ 3.730 
para R$ 5.545. Para este grupo, 
o reajuste equivale à antecipa-
ção na progressão da carreira 
em pelo menos oito anos.

A medida é celebrada pelo 
governador como mais um 
passo para uma mudança pro-
funda na educação do Paraná. 
“A educação no Brasil como 
um todo teve pouca evolução 
desde os anos 1980. Pouco 
mudou, mesmo com tamanha 
dedicação dos nossos profis-
sionais da educação. Ficou 
parada em uma estrutura que 
não teve ganho de desempe-
nho. Então decidimos fazer 
uma grande proposta: tirar 
da zona de conforto algu-
mas metodologias e investir 
na modernização”, afirmou o 
governador.

O secretário estadual de 
Educação e do Esporte, Renato 
Feder, detalhou as medidas do 
Governo do Estado que criaram 
esse ambiente de fomento. Da 
parte da infraestrutura, foram 
939 obras realizadas ou con-
cluídas, totalizando um inves-
timento de R$ 549,4 milhões. 
O número abrange, inclusive, a 
retomada de obras paralisadas 
na gestão anterior.

TECNOLOGIA
Da parte de modernização, 

algumas das novas medidas 

Evolução
A melhora da performance do Paraná no Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) é um dos indicadores que confirma a evolução 
do Estado nessa área. De 2017 para 2019, o Paraná passou de 5º para 
1º lugar nos anos iniciais do ensino fundamental, aumentando a nota 

de 6,3 para 6,8. Nos anos finais do ensino fundamental, a posição subiu 
de 7º para 3º, elevando a nota de 4,6 para 5,1. Já no ensino médio, o 
Paraná passou da 7ª para a 4ª posição. De 3,7, a nota aumentou para 

4,4.  Nos resultados do Ideb para os anos finais do ensino fundamental 
e médio, o ganho de aprendizado foi muito alto: em ambos os casos, 
foi o maior do Brasil e o dobro da média nacional, considerando os 

outros estados”, explicou Feder. “Queremos mudar a educação pública 
para ter uma educação de alta qualidade”.

Modernização
A atuação dos professores e do Governo junto aos estudantes du-
rante a pandemia também foi destacada pelas autoridades. Foram 
180 mil aulas síncronas por dia. Todos os professores foram treina-
dos para ministrar aulas EaD. Além disso, cada escola manteve seu 
próprio controle de presença dos alunos online. Dentre os proces-
sos de modernização, a educação financeira foi um dos primeiros 
a serem implementados na gestão. A iniciativa ajuda os jovens a 
organizar as finanças e a contribuir com o planejamento do orça-

mento familiar. A princípio, a disciplina entrou na matriz curricular 
do Ensino Médio com uma aula semanal para quase 400 mil alunos. 

Com o Novo Ensino Médio e a ampliação da carga horária, serão 
ministradas duas aulas por semana.

Robótica
A robótica é outra área que passou a ser abarcada no currículo. Com 

o retorno das aulas presenciais, mais de 2,5 mil kits de robótica foram 
entregues para cerca de 250 colégios da rede, com investimento de R$ 

9,1 milhões. Já o Redação Paraná, que utiliza inteligência artificial na 
correção das redações, foi um projeto-piloto implementado no fim de 
2020. Outra novidade foi a implementação do programa Edutech, com 

150 mil vagas oferecidas aos estudantes. 

O aumento varia de acordo com o nível e classe do professor. No entanto, os professores da 
base são os principais beneficiados com aumento de 48,7%

GILSON ABREU/AEN

implementadas incluem edu-
cação financeira, inteligência 
artificial na correção de reda-
ções, criação de um aplicativo 
para ensino de inglês, ativida-
des gamificadas de matemá-
tica e ensino de robótica.

“É uma educação tecnoló-
gica, com currículo moderno. 

A gente pediu muito dos pro-
fessores, e eles trabalha-
ram demais - em qualidade 
e quantidade. Nós preci-
sávamos reconhecer isso. 
Avançamos em vários pilares, 
e estava na hora de avançar 
na parte salarial dos profes-
sores”, ressaltou Feder.

Mais uma de Davi
O gabinete do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) desembolsa, 
por mês, R$ 20 mil para custear serviços de uma empresa cujo 

dono não pode receber verba pública. A Alô Produção Ltda 
está em nome de Cláudio Alberto Fauro, condenado em 2019 

pela 4ª Vara Cível e de Fazenda Pública de Macapá com outros 
envolvidos numa negociata em publicidade irregular. Só neste 

ano, a Alô faturou mais de R$ 200 mil do gabinete. Na sentença, 
o empresário foi proibido de contratar com o Poder Público 
ou receber benefícios fiscais por cinco anos. Alcolumbre não 

respondeu a reportagem. Fauro não foi localizado.

Alerta no caixa
No afã de vender sete refinarias, 
sem a atenção ao valor real, 
o Governo pode perder R$ 
100 bilhões nessa pressa de 
fazer caixa. O alerta vem de 
especialistas do Congresso.

É o amor
Ex-governador do DF Jose 
Roberto Arruda, que se 
apaixonou pela sua personal 
trainer – a hoje esposa e 
ministra palaciana Flávia Arruda 
– era torcedor do Vasco da 
Gama desde pequeno.. 

Mas...
...Há poucos anos tornou-se 
botafoguense em homenagem 
à amada. A adoração é tanta 
que ele cita a escalação do time 
dos anos 60.

E segue a viagem!
Fiscais da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
alertam que o a autarquia 
está afrouxando regras para o 
cerco a transporte clandestino 
logo no início do período de 
férias, quando o movimento 
aumenta na estrada. A Súmula 
11, de 2 de dezembro, informa 
entrelinhas que, flagrados, as 
empresas de transportes (vans 
ou ônibus, por exemplo) podem 
ser multadas, mas o veículo não 
poderá ser apreendido.

144 GLO’s...
Ações especiais de segurança, que 
concedem aos militares o poder 
constitucional de polícia, as 
operações de Garantia da Lei e da 
Ordem tiveram menor número 
no governo de Jair Bolsonaro 
(13), quando comparado às 
gestões dos ex-presidentes 
Michel Temer (17), Dilma 
Rousseff (28) e Lula da Silva (39).

...em 29 anos
Os dados são do STM. Este ano, 
a GLO foi acionada apenas uma 
vez, em julho, em atuação das 

Forças Armadas em municípios 
do Norte para repressão a 
delitos ambientais. Nos últimos 
29 anos, a GLO foi acionada 
144 vezes: eventos (27,1%), 
greve da PM (18,1%), violência 
urbana (16%) e Garantia da 
Votação (16%).

Ciúme
Depois de confirmar o 
casamento com PL, o 
presidente Jair Bolsonaro 
passou a receber cobranças das 
legendas rejeitadas por mais 
espaço no Governo. Deputados 
do Republicanos, Progressista e 
Patriota, por exemplo, fizeram 
chegar ao mandatário que 
permanecem fiéis na base do 
Governo na Câmara. 

Fatura vai chegar
Mas os partidos esperam ser 
lembrados, principalmente 
em abril, quando pelo mesmo 
sete ministros devem deixar 
o comando das pastas para 
concorrer nas eleições 2022. O 
ciúme é mútuo. O presidente 
Bolsonaro não tem gostado da 
aproximação, nos últimos dias, 
de setores dessas legendas com 
o presidenciável Sérgio Moro. 
  

Refinarias
A refinaria Landulpho Alves, na 
Bahia, foi vendida para o grupo 
Mubadala Capital dos Emirados 
Árabes por menos da metade 
do preço que era avaliada. A 
denúncia é do deputado Helder 
Salomão (PT-ES). Segundo o 
parlamentar, o valor da refinaria 
era avaliado em R$ 21 bilhões e 
foi vendida por R$ 10 bilhões. 

Viagem pertinente
 “O presidente brasileiro foi aos 
Emirados Árabes e ninguém 
sabia muito bem disso, embora 
nós já houvéssemos dito que 
o presidente estava fora do 
Brasil para entregar mais uma 
vez os interesses do País aos 
interesses internacionais”, 
afirma o deputado. 
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Preço dos produtos da cesta básica
caiu em 2,44% segundo o Procon

O preço dos produtos que 
compõem a cesta básica caiu 
2,44% em um mês, segundo 
dados de pesquisa realizada 
pela Secretaria Municipal 
de Proteção e Defesa do 
C o n s u m i d o r  –  P r o c o n 
Umuarama e apresentados 
ontem (segunda-feira, 6). 
Entre os itens que perten-
cem ao grupo de marcas mais 
baratas, as maiores quedas de 
preços foram do tomate (38%), 
da batata (22%), da margarina 
(15%), do arroz tipo 1 (10%) e 
do leite integral (8%).

A pesquisa, realizada entre 
os dias 1 e 2 de dezembro, 
aponta ainda que os produ-
tos que mais aumentaram de 
preço, entre as marcas mais 
baratas, foram a banana (54%), 
a cebola (17%), o absorvente 
aderente (14%), o creme dental 
(11%) e a farinha de mandioca 
torrada (10%). “Em novem-
bro, esta cesta básica custava 

Laço Branco conclui campanha pelo Fim da Violência à Mulher
O Conselho Municipal dos 

Direitos da Mulher (CMDM) foi 
às ruas ontem (segunda-feira, 
6), para a última ação da cam-
panha “16 Dias de Ativismo 
pelo Fim da Violência con-
tra as Mulheres”, iniciada no 
último dia 19: a distribui-
ção de laços brancos para 
homens que apoiam a causa. 
Seis de dezembro foi insti-
tuído como Dia Nacional de 
Mobilização dos Homens pelo 
Fim da Violência Contra as 
Mulheres, conforme a lei fede-
ral 11.489/2007.

A presidente do conselho, 
psicóloga Jôze Kelly Fator, e 
apoiadores da Associação dos 
Clubes de Mães, da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e 
do Grupo União pela Vida distri-
buíram os laços brancos nos vários 
departamentos da Prefeitura, 
no pátio rodoviário, Secretaria 
de Assistência Social, Serviço 
Especializado em Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho 
(Sesmt), Fundação Cultural, 
Câmara de Vereadores, 25º 
Batalhão da Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros, Delegacia 
da Mulher, entidades e empre-
sas como a Levo Alimentos, 
entre outras.

R$ 759,43. Agora sai por R$ 
740,88. Vale destacar que para 
esta análise, foram considera-
dos os preços médios”, detalha 
Deybson Bitencourt, secretário 
municipal do Procon.

Considerando o grupo de 
produtos classificados como 
marcas líderes, não houve 
alteração nos preços – em 
novembro a cesta básica cus-
tava R$ 940,17 e em dezembro 
R$ 940,26. “Os produtos que 
mais caíram de preço foram 
o papel higiênico (8%), o leite 
integral (6%), o feijão cario-
quinha (4%) e o alho, a água 
sanitária, o óleo de soja e o 
macarrão com 500 gramas 
(2%)”, comenta o advogado.

Ele acrescenta que os pro-
dutos que mais sofreram 
aumento neste mês foram 
a banana (54%), a cebola 
(17%), a salsicha (15%), a 
linguiça (7%) e o café (6%). 
“Informamos também que a 

A data remete a um triste 
fato ocorrido no Canadá, em 
1989, quando o jovem Marc 
Lepine, 25 anos, invadiu a sala 
de aula de uma escola e matou 
14 mulheres, após ordenar a 
saída dos homens. Ele se suici-
dou em seguida, deixando uma 
carta onde afirmava não supor-
tar a ideia de ver mulheres estu-
dando engenharia, um curso 
tradicionalmente masculino.

O crime mobilizou a opi-
nião pública, gerou deba-
tes sobre desigualdade de 
gênero e motivou um grupo 
de homens canadenses a criar 
a Campanha do Laço Branco, 
adotado a fita como símbolo 
para o lema de jamais cometer 
ato violento contra as mulhe-
res e não fechar os olhos frente 
a crueldades desta natureza.

GÊNEROS CONSCIENTES
No Brasil a campanha 

motiva atividades para sen-
sibilizar, envolver e mobilizar 
os homens no engajamento 
pelo fim da violência contra a 
mulher. “Este é o momento de 
sensibilizar os homens (jovens 
e adultos) sobre os problemas 
da desigualdade de gênero e 
a importância de denunciar 

atos de omissão, violação dos 
direitos civis, políticos e huma-
nos, bem como defender uma 
legislação mais igualitária, asse-
gurando a integridade e o bem-
-estar das mulheres”, explicou a 
presidente do CMDM, Jôze Kelly.

Dentro da campanha, 
Umuarama teve um encontro 
no Centro da Juventude, pas-
seata realizada pela região 
central da cidade, onde os 
manifestantes se vestiram de 
preto e, levando placas, faixas 
e cartazes, buscaram despertar 
a atenção da sociedade e cons-
cientizar as mulheres a reagir, 
denunciar abusos e buscar 
apoio nos meios adequados.

“As mulheres não estão 
sozinhas.  Elas podem e 
devem buscar ajuda, falar 
sobre o tema, se apoiarem 

e reagirem. Somos uma por 
todas e todas por uma”, refor-
çou. A campanha teve ainda o 
apoio da secretária municipal 
de Assistência Social, Adnetra 
dos Prazeres Santana, do 

prefeito em exercício, Hermes 
Pimentel, e de outras organi-
zações como o Creas/Cram, o 
Coletivo Entre Elas, o Projeto 
Nosso Ciclo e dezenas de sim-
patizantes da sociedade.

LAÇOS brancos foram distribuídos no pátio e secretarias da prefeitura, na Câmara de 
Vereadores, 25º BPM, 6º SGB, Delegacia da Mulher e em empresas da cidade

ASSESSORIA/SECOM

pesquisa foi realizada em sete 
supermercados de Umuarama, 

considerando uma cesta para 
quatro pessoas, contendo itens 

de alimentação, higiene pes-
soal e limpeza”, esclareceu.

ENTRE os itens que pertencem ao grupo de marcas mais baratas, as maiores quedas de preços foram do tomate (38%), batata (22%), 
margarina (15%), arroz tipo 1 (10%) e do leite integral (8%)

ASSESSORIA/SECOM
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População é alertada sobre o novo
crescimento de casos de covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde 
d e  U m u a ra m a  e s tá  a te n ta  a o 
aumento de casos de covid-19 regis-
trado na cidade. Após várias sema-
nas confirmando uma média de três 
casos diários, na última sexta-feira 
(3) foram diagnosticados 13 ras-
treios de pacientes positivados e 
ontem (segunda-feira, 6) outros 24 
novos casos foram confirmados. O 
aumento rápido de casos positivos 
da doença colocou todo o setor de 
Vigilância em Saúde no estado de 
alerta. Os casos anunciados ontem 

Supermercado oferece seis entre 
as 367 vagas disponível na cidade

Dentre as 367 vagas disponibiliza-
das pela Agência do Trabalhador de 
Umuarama ontem segunda-feira, seis 
eram para um supermercado de ata-
cado que oferece salários de até R$ 
2.591,00. “A necessidade de mão de 
obra é muito grande, especialmente 
nesse final de ano. O Atacadão está 
com essas vagas abertas e necessi-
dade urgente de contratação, por 
isso orientamos aos interessados que 
compareçam o quanto antes à Agência 
do Trabalhador ou diretamente no 
setor de Recursos Humanos do mer-
cado”, informa o gerente da agência, 
Reginaldo Barros.

Não é necessário agendamento e o 
atendimento aos trabalhadores interes-
sados nas vagas será das 8h30 às 15h, 
de segunda a sexta-feira. É importante 
levar currículo atualizado e documen-
tos pessoais. A Agência do Trabalhador 
fica na Av. Rio Branco, 4.211, esquina 
com Rua Governador Ney Braga. Já o 
RH do Atacadão atende na Av. Portugal, 
7.039, saída para Maria Helena.

Para vaga de repositor os requisi-
tos são Ensino Médio completo, dis-
ponibilidade de horário (escala 6x1) 
no período da noite (15h às 23h10) e 

(6)  são de nove mulheres, oito 
homens e sete crianças.

O total de casos ativos aumentou 
de 47 para 54 e o número de suspeitos 
passou de 195 para 196. Desde o início 
da pandemia de coronavírus, em março 
de 2020, 14.494 pessoas receberam exa-
mes com o resultado positivo e, deste 
total, 19.117 se recuperaram.

Apesar dos registros assusta-
dores, nenhuma morte foi oficial-
mente comunicada nesta data, lem-
brando que os registros totais são 
de ao menos quatro dias seguidos 

(quinta-feira, 2; sexta-feira, 3; sábado, 
4 e domingo, 5). O total de óbitos 
segue estabilizado em 323.

No Hospital Uopeccan, onde o 
SUS (Sistema Único de Saúde) dis-
ponibiliza alas exclusivas para trata-
mento da covid-19, há uma pessoa 
de Umuarama internada na Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI Covid) e 
outras duas internadas nas enfer-
marias. Mesmo com esse aumento 
de casos, a cidade segue indicada 
pela Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa) com ‘bandeira verde’, quando 
o risco de contaminação é conside-
rado baixo.

o salário inicial (período de experiên-
cia) é de R$ 1.331,00. Para operadora 
de caixa (Ensino Médio, disponibilidade 
para escala 6x1 – das 15h às 23h10) o 
salário de experiência também é de R$ 
1.331,00 mais quebra de caixa.

As outras vagas são para fiscal de 
prevenção de perdas (Ensino Médio, 
experiência na função e disponibili-
dade de horário (das 14h40 às 22h52) 
com salário de R$ 1.635,00 no período 
de experiência; operador(a) de cartão 
(Ensino Médio, experiência na função e 
disponibilidade de horário – das 14h40 
às 22h52). Esta é uma oportunidade 
para trabalhar com abordagem/vendas 
de produto financeiro e o salário inicial 
(experiência) é de R$ 1.635,00; líder de 
setor (Ensino Superior completo ou cur-
sando, experiência em gestão de equi-
pes e disponibilidade para trabalhar na 
escala 6x1). O salário para o período de 
experiência é de R$ 2.591,00.

A última oportunidade é para 
auxiliar de Recursos Humanos. Os 
requisitos são Ensino Médio com-
pleto ou superior, disponibilidade 
de horário, experiência em gestão 
de pessoas e conhecimento sobre 
departamento pessoal.

NÃO é necessário agendamento e o atendimento aos trabalhadores interessados nas vagas será das 8h30 às 15h, 
de segunda a sexta-feira

ASSESSORIA/SECOM

NA última sexta-feira (3) foram diagnosticados 13 pacientes positivados e ontem (segunda-feira, 6) outros 24 novos 
casos foram confirmados

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS



8 LOCAL  Terça-feira, 7 de dezembro de 2021

Agrinho e o legado  
da pandemia

Em tempos desafiadores como estes que vivemos 
há dois anos com a pandemia do novo coronavírus, 
conseguimos testar nossa capacidade de nos adaptar 
às circunstâncias e de seguir em frente. Ironicamente, a 
história mostra que são em tempos assim que a humanidade 
empreende seus maiores avanços.

Muitas vezes, esse progresso acontece por 
necessidade, como foi o caso da adaptação do programa 
educacional Agrinho às restrições sanitárias que impediam 
grandes eventos. Nos anos anteriores, eram dezenas de 
caravanas de todas as regiões do Paraná que traziam à 
região de Curitiba mais de 2 mil pessoas – entre alunos, pais 
e professores – para a premiação do Concurso Agrinho.

Diante desta nova realidade, a solução encontrada foi 
levar o grande evento da educação paranaense para as telas 
dos computadores e celulares, através de uma proposta 
virtual inovadora que envolveu jogos eletrônicos, vídeos 
interativos e outros materiais digitais para trabalhar temas 
como saúde e meio ambiente. Isso foi em 2020, primeiro ano 
do novo coronavírus.

Em 2021 os avanços continuaram. Foram firmadas 
parcerias com a Federação das Apaes do Estado do 
Paraná (Feapaes-PR) e com o governo do Estado, que 
resultaram em novas categorias para o concurso e no uso 
de uma plataforma com inteligência artificial para avaliar as 
redações dos alunos.

Essas novidades devem permanecer entre as ferramentas 
do programa, mesmo depois da pandemia, provando que 
o legado deste desafio que atravessamos vai garantir um 
programa ainda melhor para as próximas gerações.

sistemafaep.org.br

Assistência Social registra baixa
procura pelo Bolsa Umuarama

Exatas 2.306 famílias foram 
classificadas para receber o 
Bolsa Umuarama, benefício 
criado para oferecer apoio e 
reduzir os efeitos econômicos 
da pandemia de coronavírus 
na cidade. Ontem (segunda-
-feira, 6) foi programada a 
entrega de 800 cartões, porém, 
de acordo com a Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social, apenas cerca de 300 
famílias compareceram. A dis-
tribuição continua hoje e ama-
nhã (quarta-feira).

O Centro da Juventude (Ceju) 
ficou como central para distri-
buição dos cartões. “A Secretaria 
providenciou transporte para 

moradores dos bairros Sonho 
Meu e Jabuticabeiras, mesmo 
assim a busca pelo cartão foi 
inferior à que estávamos progra-
mados para realizar”, comentou 
Dayanne de Oliveira Demozzi, 
chefe da Proteção Social Básica. 
Ela recomenda que as famílias 
procurem o Ceju até quarta-
-feira. “Os cartões estarão dispo-
níveis aqui, nessa estrutura de 
atendimento que montamos no 
Ceju, por isso pedimos para que 
as pessoas não procurem o Cras, 
porque os documentos estarão 
todos aqui”, orientou.

O auxílio emergencial 
será pago por três meses, no 
valor mensal de R$ 150. Na 

Prefeitura fará reperfilamento
asfáltico na avenida Paraná

A equipe da Secretaria 
Municipal de Obras, Planejamento 
Urbano, Projetos Técnicos e 
Habitação segue com o crono-
grama de recuperação asfáltica 
em pontos da cidade onde o 
pavimento encontra-se deterio-
rado. Trechos de várias ruas e 
avenidas receberam melhorias, 
nas últimas semanas, e hoje (ter-
ça-feira, 7), o serviço – que foi 
determinado pelo prefeito em 
exercício, Hermes Pimentel – será 
executado no início da Av. Paraná, 
entre a Praça da Bíblia/ Terminal 
Urbano e o primeiro retorno da 
avenida (cerca de 300 metros).

Para o reperfilamento, o trân-
sito de veículos será bloqueado 
no início da tarde – a partir das 
13h – e os motoristas deverão 
utilizar vias alternativas em 
direção ao centro, como as 
avenidas Ipiranga e Brasil ou a 
Dr. Ângelo Moreira da Fonseca. 
“A previsão é concluir o ser-
viço até o final da tarde, mas 
podemos avançar no início 
da noite, se necessário, para 

segunda-feira estavam progra-
mados os beneficiários com 
nomes que começam com ini-
ciais de A a I, na terça (7), de J 
a R e na quarta-feira (8) com 
iniciais de S a Z. “Terão direito 
famílias com inscrição ativa e 
atualizada no Cadastro Único, 
entre 1º/05/2019 e 30/04/2021 
referenciadas como de extrema 
pobreza (renda per capita de 
até R$ 89 mensais por pessoa)”, 
detalhou a secretária municipal 
de Assistência Social, Adnetra 
Vieira dos Prazeres Santana.

O cartão pode ser utilizado 
para aquisição de alimen-
tos, materiais de limpeza e 
higiene pessoal em mercados 

e mercearias credenciadas na 
sede e nos distritos. A compra de 
bebidas e cigarros está vetada. 
“Para conferir se foi contem-
plado, o usuário pode consultar 
o endereço bolsa.umuarama.pr.
gov.br na internet e informar o 
CPF. O sistema informará se a 

pessoa está apta ou não a rece-
ber o auxílio”, instrui Adnetra, 
acrescentando que o usuário 
deverá apresentar documento 
pessoal e receberá apenas um 
cartão, ficando responsável pelo 
bom uso e guarda no período de 
vigência”, explica.

Apae Show 2021 será apresentado amanhã
Ainda restam algumas vagas 

para o Apae Show 2021 – A Grande 
Conquista, espetáculo de talen-
tos musicais que será apresen-
tado na próxima quarta-feira (8) 
às 19h. Devido à pandemia de 
coronavírus, no ano passado o 
evento não pôde ser realizado 
e este ano chega em formato 
híbrido, com apresentação pre-
sencial para 420 pessoas, e virtual, 
em live que será transmitida pelo 
canal do YouTube e também pelo 
Facebook da Apae (Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais) 

que o trecho esteja liberado 
na manhã de quarta, mini-
mizando os transtornos ao 
comércio”, estimou o secretá-
rio de Obras, Isamu Oshima.

Na última semana foi rea-
lizado reperfilamento na 
Rua Lázaro Bom, no Jardim 
Petrópolis (2.400 m² de pavi-
mento com a aplicação de 130 
toneladas de massa asfáltica). 
Também foram realizados 
serviços recentemente na Av. 
Umuarama (trevo do Gauchão 
à entrada do Jardim Arco-Íris), 
Rua Porto Alegre (Praça Sete de 
Setembro), travessa ‘A’ do par-
que industrial do Jardim São 

Cristóvão, acesso à nova Estação 
Rodoviária, interior do Parque de 
Exposições e Avenida Júlio César 
Jarros, no Parque Danielle.

O reperfilamento permite 
melhorar as condições de trá-
fego, dando mais segurança e 
conforto para os usuários. O ser-
viço utiliza a vibroacabadora do 
município, que garante melhor 
acabamento e durabilidade do 
trecho recuperado, eliminando 
as imperfeições. “Após a com-
pactação, a pista ganha unifor-
midade semelhante a asfalto 
novo. É um trabalho muito 
bom”, explicou o secretário de 
Obras, Isamu Oshima.

de Umuarama.
Para assistir ao espetá-

culo, que será apresentado 
no teatro Centro Cultural Vera 
Shubert, é preciso reservar os 
ingressos pelo telefone (44) 
98456-3659. “Com a permis-
são de aumento do público no 
Teatro Vera Schubert, dado por 
decreto municipal, as vagas 
aumentaram de 350 para 420 
pessoas. Estamos muito felizes 
pois a maioria dos lugares já 
foi reservado, mas temos ainda 
algumas vagas disponíveis”, 

comenta a professora Marcia 
Cristina Soares da Silva, coor-
denadora do evento.

Ela conta que o Apae Show 
terá a participação dos profissio-
nais da escola. “Temos nossas 
estrelas entre professoras, equipe 
técnica, motoristas, cozinheiras, 
agentes educacionais e atenden-
tes de telemarketing. Todos jun-
tos e misturados para apresen-
tarem seus talentos, com muita 
criatividade, carinho e emoção. É 
um momento para celebrarmos a 
luta por nossas crianças”, resume.

O cartão pode ser utilizado para aquisição de alimentos, materiais de limpeza e higiene 
pessoal em mercados e mercearias credenciadas na sede e nos distritos

FOTOS: ASSESSORIA/SECOM

HOJE o serviço será executado no início da avenida Paraná, entre a Praça da Bíblia/ Termi-
nal Urbano e o primeiro retorno da avenida
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IML procura parentes de andarilho
que morreu atropelado na PR-323

Patrulheiros rodoviários 
estaduais foram acionados 
por volta das 5h de ontem 
(segunda-feira, 6) por popula-
res que informaram sobre um 
atropelamento que tirou a vida 
de um idoso. O acidente acon-
teceu na pista de rolamento 
da rodovia PR-323, no tre-
cho urbano de Umuarama. O 
homem atropelado morreu no 
local. O corpo foi encaminhado 
para o Instituto Médico Legal 
(IML), para reconhecimento e 
exames cadavéricos.

Duas ambulâncias do Samu 
também foram acionadas e se 
deslocaram até o ponto onde 
aconteceu o atropelamento, a 
fim de socorrer o andarilho.

QUASE 40 METROS
Durante os levantamentos 

feitos por peritos da Polícia 
Científica, acabou-se verificando 
que o homem foi arremessado 
a uma distância de 38,5 metros 
do ponto da colisão. Já a Polícia 

Busca por 
familiares

O Instituto Médico Legal 
(IML) de Umuarama deu 
início ainda ontem (6) às 
buscas por familiares do 
homem atropelado na 

rodovia PR-323. Ele não 
portava documentos e a 

identificação ainda não ha-
via sido feita até o final da 
tarde. A vítima tem idade 
entre 50 e 60 anos e tem 
pele de cor clara. O IML 

chegou a entrar em conta-
to com o CRAS para saber 
se existia algum registro, 
mas nada foi encontrado. 
O homem atropelado es-

tava com cabelo cortado e 
a barba feita recentemen-
te. Ele usava calça jeans, 

blusa de lã verde e calçava 
tênis. O corpo passou por 
exames e foi encaminhado 
para outro IML da região. 

As informações podem ser 
repassadas pelo telefone 

(44) 3623-8950.

Caminhão transportava 700 quilos
de maconha entre carga de frango

A Polícia Civil realizou a 
apreensão de um caminhão 
carregado com 700 quilos de 
maconha em Goioerê (muni-
cípios localizado a cerca de 60 
quilômetros de Umuarama). 
O trabalho foi realizado pela 
equipe de investigadores do 
GDE (Grupo de Diligências 
Especiais) da 7ª Subdivisão de 
Polícia Civil de Umuarama.

A apreensão ocorreu no 
início da madrugada do 
último sábado (4) e foi veri-
ficado que a droga estava 
escondida em meio a uma 
carga de frango congelado.

Conforme a Polícia Civil, 
o motorista do caminhão era 
um homem de 36 anos, mora-
dor na cidade de Curitiba. Ao 
ser abordado, relatou que foi 

Revendedor de piscinas desaparece e não entrega mercadorias compradas
Clientes de uma empresa 

revendedora de piscinas e aces-
sórios, foram até a empresa, em 
Umuarama, depois que foram 
informados de que a revenda 
estava fechada. A preocupa-
ção era referente à entrega 

das piscinas, muitas delas que 
estavam totalmente pagas. “Eu 
procurei na cidade fazendo 
orçamento de piscinas e aqui 
foi o mais barato. Eu vim aqui, 
olhei a piscina, gostei, e comprei 
com os acessórios todos que 

precisavam. Eles alegaram que, 
fazendo o pagamento à vista, a 
piscina chegaria mais rápido. 
Paguei R$ 15,8 mil e infelizmente 
chegamos aqui e não tem mais 
nenhuma pessoa responsável 
pela empresa. Agora só está o 

responsável pela marca para 
ver se consegue resolver”, disse 
um dos clientes lesados.

Cerca de 20 pessoas estavam 
no local e disseram que segui-
riam até a Delegacia de Polícia 
para registrarem boletins de 

ocorrência. Eles ainda trataram 
de criar um grupo em aplicativo 
de mensagens para decidir os 
próximos passos em busca do 
ressarcimento. As equipes do 25º 
Batalhão de Polícia Militar (25º 
BPM) acompanharam o caso.

contrato para levar a carga 
para a Capital do Estado.

O homem disse que car-
regou o frango no frigorífico 
Avenorte em Cianorte. Em 
seguida foi determinado que 
ele se deslocasse até Terra 
Roxa, onde ele entregou o 
caminhão para uma terceira 
pessoa. Esta levou o veículo 
para outro local (que ele não 
soube informar). Foi neste 
momento que a droga foi 
carregada.

Posteriormente o condu-
tor pegou o caminhão em um 
posto de combustíveis perto 
de Terra Roxa e iria seguir até 
Curitiba, onde pretendia avisar 
o receptador da carga ilícita.

Havia um veículo GM 
Astra de cor prata que o 

acompanhava como bate-
dor. Ele era conduzido por 
um homem que atendia pela 

alcunha de ‘Borda’. O caminho-
neiro afirmou ainda que iria 
ganhar R$ 1,5 mil pela viagem.

DROGA estava escondida no baú frigorífico onde era transportada uma carga de 
frango congelado
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Acidente de trabalho
Um borracheiro ficou ferido 
após sofrer um acidente de 
trabalho em Umuarama. 
A princípio, o pneu que 
ele estava manuseando 
deslocou da roda e explodiu 
com a pressão do ar, 
atingindo o funcionário, que 
foi arremessado. O acidente 
ocorreu na manhã de ontem 
(segunda-feira, 6).
O borracheiro foi levado 
ao hospital Norospar com 
ferimentos no rosto. A 
empresa apenas informou 
que ele passa bem, mas não 
quis dar outros detalhes. O 
borracheiro quebrou o nariz 
e teve outros ferimentos em 
face.A empresa está localizada 
na PR-323 e um vídeo do 
acidente, registrado pelas 
câmeras de monitoramento 
da borracharia chegou a 
ser divulgado nas redes 
sociais. Nele é possível ver 
o momento em que o pneu 
estoura e atinge o trabalhador.

Rodoviária Estadual anotou a 
distância de onde o motorista 
começou a frear até onde foi 
parar o corpo, apontando apro-
ximadamente 60 metros.

A vítima não portava docu-
mentos, portanto a identificação 

oficial ainda não foi feita. 
Sabe-se, porém, que se trata de 
uma pessoa em situação de rua.

O motorista do veículo que 
atropelou o homem fugiu sem 
prestar socorro. Autoridades 
trabalham para identificá-lo.

Testemunhas relataram que 
a vítima frequentemente se 
abrigava em um ponto de ôni-
bus próximo ao local do atro-
pelamento, nas imediações da 
empresa Uvel. O tráfego foi libe-
rado por volta das 8h15.

CORPO do homem atropelado ficou estirado no asfalto e coberto por uma lona até a chegada das autoridades
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CRUZE LT TURBO 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 93.900,00
CRUZE LT TURBO 18/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
CRUZE LT TURBO 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 106.900,00
CRUZE LTZ TURBO 16/17 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 94.900,00
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
NEW BEETLE 08/09 VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO R$ 44.900,00
NISSAN FRONTIER XE 19/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 194.900,00
ONIX 1.0 JOY BLACK 20/21 PRATA COMPLETO, KM 6.400 R$ 64.900,00
ONIX 1.4 LT 13/14 CINZA COMPLETO R$ 44.900,00
ONIX 1.4 LTZ 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 67.900,00
ONIX PREMIER TURBO 19/20 LARANJA COMPLETO, AUT, COURO R$ 94.900,00
ONIX PLUS PREMIER TURBO 19/20 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 96.900,00
PRISMA 1.4 LTZ 19/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 74.900,00
RANGER XLS CAB. SIMPLES FLEX 13/14 BRANCO COMPLETO R$ 79.900,00
S10 HIGH COUNTRY 18/19 BRANCO COMPLEOT, AUT, COURO R$ 225.900,00
S10 HIGH COUNTRY 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 264.900,00
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 1.0 LTZ TURBO 20/21 CINZA COMPLETO, AUT R$ 119.900,00
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

Richarlison marca, e Everton vence
Arsenal no fim pela Premier League

Ontem (segunda-feira, 6) o 
Everton recebeu o Arsenal em 
partida válida pela 15ª rodada 
da Premier League. O con-
fronto terminou com vitória 
do Everton nos acréscimos do 
segundo tempo pelo placar de 
2 a 1 com gols marcados por 
Richarlison e Gray.

O Arsenal conseguiu sair 
na frente do placar apenas 
no final da primeira etapa 
quando, após um jogo bas-
tante equilibrado, o time 
marcou perto do fim. Aos 47 
minutos do primeiro tempo, 
Martin Odegaard abriu o mar-
cador do jogo após assistência 
de Tierney.

GOLS ANULADOS
A equipe do Everton sofreu 

com gols anulados durante a 
partida de ontem, sendo o pri-
meiro logo antes do Arsenal 

abrir o placar, aos 45 minu-
tos do primeiro tempo, com 
Richarlison. O segundo gol 
anulado do brasileiro foi na 
etapa final, aos treze minutos.

EMPATE
Após muitas chances per-

didas e anuladas, o Everton 
conseguiu deixar tudo igual 
no placar apenas aos 34 
minutos do segundo tempo. 
A equipe da casa tentou bas-
tante, e Richarlison colocou 
a bola dentro da rede para 
empatar o jogo.

VIRADA
De forma heroica, o Everton 

permaneceu no campo de ata-
que durante a segunda etapa, 
e pressionou o Arsenal nos 
últimos minutos. Após muita 
pressão, o gol da vitória saiu 
aos 47 minutos do segundo 

tempo com Demarai Gray em 
um belo chute.

SEQUÊNCIA
O Everton enfrenta o 

Crystal Palace às 13:30h 
(de Brasília) de domingo. O 
Arsenal, por sua vez, atua con-
tra o Southampton às 12h (de 
Brasília) de sábado.

EVERTON recebeu o Arsenal em 
partida válida pela 15ª rodada da 

Premier League e terminou vencendo 
nos acréscimos do segundo tempo
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Na última sexta-feira 
(3) o Umuarama Futsal 
foi derrotado pelo 
Operário Laranjeiras 
com um placar de 2 a 
1, dentro de casa, no 
Ginásio de Esportes 
Amário Vieira da 
Costa, o Vierão. O 
jogo foi a primeira 
partida da decisão da 
Taça FPFS. Agora em 

desvantagem, o Umuarama precisa da vitória no próximo sábado (11), 
fora de casa, para forçar uma prorrogação e ainda sonhar com o título. 
Em Umuarama, o Laranjeiras abriu 2 a 0 de vantagem com gols de Dodô 
e Keven. O incansável Augusto descontou para o Umuarama. Além 
do título da Taça FPFS, quem vencer será o terceiro colocado na Série 
Ouro do Paranaense.

DIEGO IANESKO/AFSU
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Palavras cruzadas

Mudanças e imprevistos podem agitar o seu dia no 
emprego, mas você vai encarar tudo com muita garra 
e determinação. Só precisa ter um pouco mais de jogo 
de cintura para não se indispor com os colegas, mostre 
iniciativa, mas controle as suas reações para não brigar.  

Você vai encarar o trabalho com muita disciplina 
e dedicação. Fique atenta (o), pois podem surgir 
boas oportunidades profissionais nesta época. Você 
também pode iniciar um negócio em casa ou com 
parentes, com o sinal verde da Lua para firmar uma 
sociedade.

A Lua na Casa 6 garante mais disposição para 
encarar seu trabalho e suas responsabilidades. 
Outros astros acentuam a sua criatividade e você 
deve explorar esse dom para dar ideias e resolver 
eventuais problemas no emprego. Saiba escolher 
as palavras certas para motivar os colegas e deixar 
o trabalho mais empolgante.

Você vai acordar decidida (o) e cheia (o) de deter-
minação para conquistar seus objetivos, por isso, 
mire em seus ideais e vá à luta. A Lua na Casa 2 fará 
você se preocupar mais com dinheiro e com a sua 
segurança material, dando um bom estímulo para se 
dedicar ao trabalho e batalhar por um futuro melhor.

O céu mantém o conselho de que você deve bata-
lhar pelos seus desejos sem comentar seus planos. 
Se tiver que buscar ajuda, que seja de pessoas 
poderosas e que realmente tenham influência para 
apoiar você.

A Lua inferniza o seu astral e você vai querer ficar 
mais de boa no seu canto hoje. Procure fugir da 
agitação e prefira trabalhar sozinha (o) para se con-
centrar melhor nas tarefas. Se pintar uma oportu-
nidade de iniciar um curso, não pense duas vezes 
para aceitar, pois isso deve dar um importante 
impulso para seu progresso e futuro.

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 a 7 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Libra. São diplo-
máticos, elegantes, vaidosos, comunicativos e possuem alguns talentos para as Artes em geral e 
para as comunicações. Podem gostar de cantar, de representar e de falar em público. Seu número 
principal é o 16, formado de 1, Sol e de 6, Vênus, os astros mais brilhantes do nosso sistema. A soma 
dá o 7, de Netuno, que lhes confere dons para normais, grande intuição e poder carismático, desde 
que sigam seu sexto sentido que é muito bom. No fundo lhes confere timidez e alguns complexos 
íntimos, que jamais revelam a alguém.

Horóscopo nascido em 7 de dezembro

O céu avisa que você pode começar o dia tendo uma 
conversa séria com alguém. Então, procure manter a 
calma e escolher palavras gentis para defender suas 
ideias. Evite brigas. Também tenha cuidado com os 
gastos: na hora do almoço, é bom nem levar o car-
tão de crédito, porque há risco de exagerar e ficar no 
vermelho.

Unir-se aos colegas e trabalhar em equipe para cum-
prir as metas em comum será uma ótima opção para 
você nesta terça. Motive os colegas com seu entu-
siasmo e sua criatividade, mas meça as palavras para 
evitar qualquer conflito desnecessário.

O desejo de progredir na vida, alcançar o sucesso e se 
destacar na profissão será um incentivo e tanto para 
você se dedicar mais à carreira. Que tal mergulhar nos 
estudos e abrir novas portas no mercado de trabalho? 
Corra atrás! Também pode iniciar uma sociedade ou 
parceria bem vantajosa. 

Vários astros se encontram na Casa 10, o que desperta 
seu lado mais ambicioso. O desejo de ter sucesso 
e reconhecimento dará ânimo extra para você correr 
atrás dos seus objetivos e das mudanças que deseja. 
A Lua também pode trazer ideias criativas e inova-
doras. Anote tudo para não esquecer e concentre-se 
nas tarefas. 

Quem trabalha em casa, com parentes ou num 
negócio de família pode ter um dia muito lucra-
tivo ou tomar decisões que podem render uma 
boa grana para a família. Você também terá ótimas 
ideias no emprego e muita habilidade para vendas 
e negociações em geral.

Questões relacionadas a dinheiro devem agitar 
a sua manhã nesta terça. Pode pintar uma grana 
inesperada, capaz de ajudá-la a quitar uma dívida 
e sair do sufoco. Só não vá gastar com besteiras: 
resista às tentações.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 15

APIUP
AGUACOMGAS

ESCOTEIRO
NOEINEN
CSICRANO

CIGANAST
AOQPIER
ESTUDIOSO

ESTEIRAC
POLESUOR
AATUANE
CAORDENA

VICEOOOT
CANCERIANO

LEBASTAR

Necessi-
dade de
dormir

Seu lema
é "Sempre

Alerta!"

Agitado;
ansioso

Estado cuja
capital é 

Porto Velho
(sigla)

O aluno 
que se
dedica

Parte
iluminada
do tele-

visor

Embar-
cadouro
de um
porto

Aparelho
que simu-
la a cami-

nhada

Gerador 
de energia

nuclear

O melhor
lugar na

largada da 
F1 (red.)

Secreção
eliminada

pelos
poros

(?) entre
nós: em
segredo

Inflamação
comum

em peles
oleosas

Anterior à
"décima"

O segundo
lugar em
um cam-
peonato

Exército
Brasileiro

(sigla)

Olívia
Torres,
atriz 

Nascido
sob o 4o

signo do
Zodíaco 

Ser sufi-
ciente

Remédio
popular
contra a
ressaca

Nasa
(EUA)
Utili-
zação

O ponto
mais alto
Ligada
(a luz)

Pedra
antiafta
Loja de
óculos

Laço de
sangue
Local de
esportes

Construiu
a Arca
(Bíblia)

Mulher 
de povo
nômade

Letra com
cedilha "Amigo"

do fulano
Sabor;
paladar

Sílaba de
"tenente"

Raio
(símbolo)

Local
para lava-

gem de 
louças (pl.)

100, em
romanos

Liga afeti-
vamente

Claridade
matutina

Menor nú-
mero par

Exerce
atividade 
Manda;

determina 

3/ume. 4/pico — píer — pole. 7/sicrano.
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A A D
A P E N D I C I T E

T R E N O P R O L
E A R B O I N A

G A R A P A T G
D S A M I O P E
E S C U R E C E R

A T ON A P R A T A
R D E N G O R

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

M A N A O S S O
L G DO S E N P

C H O R A M I N G A
O F R E S C O R

Erva
também
chamada
"salsão"

Em (?) 
de: em

defesa de

Fruto
verde de

polpa
branca

Torre ilumi-
nada para
orientar
navios

Gemidos
de dor;

lamentos

Letra da
roupa do

Robin
(HQ)

Sigla do
Estado da

Bahia

Edson
Celulari,

ator 
brasileiro

(?) ou
ímpar,

forma de
sorteio

Trata-
mento

carinhoso
para irmã

Medida
indicada
na bula

Conso-
antes de
"nuca"

Lastima-
se por

motivos
fúteis

Sensação
provocada
pela bala
de hortelã

Parte do
esqueleto
Ofertar;

dar 

Pedra, 
em tupi
O dobro 
de três

Tipos de
encontros
vocálicos
Julgamento

Aquela
de quem
se fala

Descer da montaria
ou do veículo

Tela inicial
do com-
putador
(Inform.)

Causa mais
comum 
de dor

abdominal
súbita e
intensa

Veículo do
esquimó

Que tem
vista curta

Jogo de
simulação

Toni Gar-
rido, cantor
Simples;
comuns

Boné chato
de lã

Pedaço de
madeira

Material 
de baixelas
Em + ele
(Gram.)

Caldo de
cana

(bras.)

Orelha,
em inglês

Cair a
noite 

Opõe-se a
"tônica"

Manha de
criança
Comida
(gíria)

Retire-se
(?) e Dami-
ão, santos

(Catol.)

Encren-
cado

Laço do
cadarço

Sílaba de
"sonda"

3/ear — ita — par — rpg. 5/apear — dengo — míope.

Cascavel - Biblioteca Pública de Cascavel 
retomou as atividades abertas ao público 
que, em função da pandemia, estiveram 
fechadas desde outubro de 2020. Embora 
a pandemia ainda não tenha acabado, com 
a vacinação em massa atingida em Casca-
vel e com as noções dos cuidados básicos 
para que não haja mais o contágio do vírus, 
a biblioteca reabriu, ontem (6), para que a 
população possa seguir buscando conhe-
cimento e frequentar o espaço.

Os setores que reabriram são Periódi-
cos, Videoteca e Cinema. Além deles, os 
acervos de livros de pesquisa, literatura, 
literatura infantil e gibiteca que voltaram 
a ser de livre acesso aos leitores. Para a 

utilização do Cinema assim como os gru-
pos que desejarem fazer o Bibliotur (visita 
guiada) é necessário fazer a reserva com 
antecedência através do (45) 3902-1370.

O telecentro ainda permanecerá 
fechado até meados de fevereiro de 2022, 
quando retornará juntamente com o ano 
letivo, trazendo de volta os cursos de infor-
mática básica. O uso de máscara continua 
obrigatório e o ato de passar álcool em gel 
nas mãos, antes e depois de buscar os livros 
nas estantes, é indispensável, assim como 
o distanciamento social. O horário de fun-
cionamento da biblioteca é das 8h às 17h e o 
retorno de horário normal está previsto para o 
próximo ano, mas ainda sem data definida. 

SE
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Biblioteca  de Cascavel retoma todas as atividades aberta ao públicoSimpatia para gatos: mantenha seu pet a salvo e por perto
Os gatos têm a fama de serem animais 

com personalidade forte, independentes 
e  introspectivos. Mas se o seu bichano 
tem um temperamento agressivo, morde 
e arranha mais do que o normal, é possí-
vel que alguns fatores físicos e energéti-
cos possam influenciá-lo. 

O fato dos gatos não fazerem festa 
com seus humanos e não demonstra-
rem tanto suas emoções, não significa 
que eles não as tenham. Se o seu gato 
é arisco, medroso e fujão, com uma boa 
dose de paciência, simpatias e dicas 
extras, você conseguirá ficar mais pró-
xima do seu peludo. Confira a seguir as 
melhores simpatias para gatos.

Quem tem um pet não pode nem pensar 
em perdê-lo, que sofre antecipadamente. 
Pensando na agonia de quem passa por 
isso, separamos uma simpatia para achar 
seu gato desaparecido e uma para curar o 
bichano que está doente.

Simpatias para achar gato desaparecido
Materiais necessários: 1 vela branca e Mel
Modo de preparo:  Posic ione e 

acenda a vela branca ao lado de um 
formigueiro. Na sequência, use o mel 
e faça um círculo em torno do formi-
gueiro. Repita essa ação até formar 3 
voltas completas de mel. Feito isso, 
ore 3 vezes o Pai Nosso e peça para São 
Lázaro trazer seu gatinho de volta.

Simpatia para curar gato doente
Materiais necessários: Pedra ou cris-

tal relacionados à cura. O quartzo verde 
pode ser uma boa opção; 3 pedaços de 
barbante cru ou fita verde. Se o pedaço 
que você tiver for muito grande, divida o 
comprimento e corte em 3. Azeite, saqui-
nho pequeno e tesoura. 

Modo de preparo: com cuidado e o 
auxílio da tesoura, corte alguns pelinhos 
do bichano. Besunte a pedra ou o cristal 
com o azeite e em seguida, cole os peli-
nhos.  Guarde a pedra/cristal no saqui-
nho; Envolva o saquinho no barbante/
fita, de modo que você consiga dar um 
nó e na sequência trançar o tecido por 3 

vezes. Repita esse processo até acabarem 
os materiais.

É importante imaginar ou vocalizar 
um mantra de cura. Se preferir, faça uma 
oração a Bastet, pedindo que ela cure seu 
pet. Assim que finalizar o preparo, deixe o 
saquinho próximo do local que seu gato 
gosta de dormir. 

Para agradecer a Bastet, ofereça-lhe 
um preparo de peixe ou ave, sem muito 
sal. Cozinhe com carinho e deposite 
boas energias no alimento. Como sinal 
de honra à Deusa Bastet, dê o primeiro 
pedaço ao felino e, na sequência, sacie-se 
com a receita.

Fonte: Astrocentro
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O Natal começou no coração de Deus. 
Só está completo quando alcançar o 

coração do homem.
desconhecido

SUCESSO
Mais de vinte mil consumidores 
já cadastraram cupons e concor-
rerão a valiosos prêmios até o 
final do mês. Digamos, que tal 

três automóveis, quatro motos e 
aproximadamente R$ 90 mil em 
vales-compra?? Em relação ao 

perfil dos participantes, 78% resi-
dem em Umuarama, 66% têm mais 
de 50 anos e 54% são mulheres. 
As estatísticas mudam minuto a 
minuto mas exprimem um painel 

útil para traçar as estratégias 
dos varejistas daqui até o Natal.   
Sucesso também traduz a realiza-
ção da 5ª Semana de Gestão Aciu, 
encerrada na noite desta quinta-
-feira (2). Além de ser parceiro, o 
Sebrae cedeu o auditório para uma 
concorrida programação, voltada 
a empreendedores e equipes de 
atendimento. Os participantes 

absorveram conteúdos ministrados 
por especialistas, um talk show 
com relatos inspiradores e todos 
nós comemoramos o retorno do 

formato presencial.

JÁ, JÁ É NATAL! HO-HO-HO-HO
O primeiro presépio da história foi criado por São Francisco de Assis, no século 13, com o objetivo de ilustrar para 
os camponeses como tinha sido a noite do nascimento de Jesus. Do latim praesepe, significa estábulo.

NOEL DE BIKE!
A abertura oficial do Natal Umuarama 

será no dia 10 de dezembro (sexta-feira) 
com a chegada do Papai Noel, que vem 
de bicicleta acompanhado de uma turma 
de mais de 300 ajudantes, cada um com 

sua bike.  O Papai Noel sai da praça 
Miguel Rossafa às 19h e deve chegar 
na Praça Hênio Romagnolli por volta 

das 20h. Todos serão recepcionados por 
grupos vocais e bandas compostas por 

cantores dos Corais da Fundação Cultural. 
Também haverá queima de fogos. 

SHOPPING EM FESTA!
Em meio ao clima festivo de final de 

ano, o Palladium Umuarama comemora 
também o aniversário de seis meses. 

Empreendimento do Grupo Tacla, 
Paysage e FWS, foi o primeiro inaugu-
rado no Brasil neste ano. E veio para 
somar, colaborar para o progresso de 
Umuarama e região, criando oportuni-
dades de novos negócios e de geração 
de empregos. Segundo estimativas dos 
gestores, mais de 1 milhão de pessoas 
já puderam usufruir de todo o arrojo e 
modernidade do shopping que abriga 
mais de cem lojas, entre elas marcas 

fortes como Riachuelo, Renner, Burger 
King, C&A, Centauro, Americanas, Ri 
Happy, Bluefit e Giraffas. E vem mais: 

Kopenhagen é uma delas.

ALTAS 
REMADAS!

Ele não pode ser 
considerado pró, 

mas não abre mão 
de dar umas rema-
das com a galera. 
Este é o prefeito 
de Umuarama, 

Hermes Pimentel, 
que aproveitou a 

manhã de domingo 
para arriscar umas 
manobras em seu 
skate, na Praça 
Santos Dumont. 

Pimentel começou 
de leve, sem com-

pletar uma session, 
mas garantiu que 

vai treinar bastante 
para não fazer feio.

RETRATO DE NATAL
Gabriela Shinmi dos Santos, na 
maior alegria no cenário de Natal 
do renomado fotógrafo Fabiano Oli-
veira -, toda sorridente ela se en-
cantou com o clique para o orgulho 
dos pais Talita e Rafael dos Santos 
-, e dos leitores da coluna ZC

FABIANO OLIVEIRA FOTOARTE
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