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Celso Pozzobom e seus advogados não
compareceram à Comissão da cassação

DEFESA QUERIA QUE CP-II OUVISSE CÍCERO LAURENTINO

O prefeito afastado Celso Pozzobom não compareceu à reunião da Comissão Processante – II. Sua oitiva e a tomada de esclarecimentos, 
estavam agendada para ontem, quando ele seria questionado a respeito do processo que pleiteia a cassação de seu mandato. A denúncia foi 
feita por um ex-prefeito interino do município, que questiona o uso de dinheiro público na aquisição de um apartamento em Umuarama. l 4

Ferro e fogo
Bombeiros de Umuarama realizaram ontem à tarde o 
combate a um incêndio que atingiu um acumulado de 

sucata no pátio de uma empresa de reciclagem situada às 
margens da PR-323. Funcionários acreditam que faíscas 
de um maçarico podem ter iniciado o fogo. Devido ao 

risco oferecido pelo combustível e óleo acumulado nos 
restos de veículos, foi utilizada além de água, espuma para 

apagar as chamas. Um guincho da empresa levantava as 
carcaças enquanto era feito o rescaldo. l 9
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Foi iniciada à noite da 
terça-feira, a aplicação 

de reperfilamento 
asfáltico na Avenida 
Paraná. A melhoria 

também atendeu 
uma parte do entorno 

da Praça da Bíblia 
e do camelódromo, 

seguindo até o primeiro 
retorno da principal 

Avenida de Umuarama. 
l 7

Pavimentação noturna
ASSESSORIA/SECOM

Benefício extra
de R$ 400 pode
ser prorrogado

até o fim de 2022
l 2

Comissão da
Covid aprova
relatório final
após 8 meses

l 3

Bolsa Umuarama

Famílias têm
até quinta-feira

para buscar
o cartão 

l 6

ASSESSORIA/SECOM

Loteria do
Paraná é
aprovada
na Alep
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Plano de
Educação é
avaliado em

audiência online
l 6
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Umuarama

Empresário/empregador
Contribui 11% sobre pró-labore, en tre R$ 1.100,00
(R$ 121,00) e  R$ 6.433,57 (R$ 707,69), por GPS.
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.100,00 (R$ 220) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 6.433,57 (R$ 707,69) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 6.433,57. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.100,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.100,00
(R$ 220,00) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71), por carnê.

Índice em % 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 -0,58 16,28 17,16

Índice OUT NOV DEZ
IGP-M (FGV) 1,2486 1,2173 1,1789
IGP-DI (FGV) 1,2343 1,2095 1,1716
* 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 -0,03% 29,35 
Vale ON -0,75% 75,76 
ItauUnibanco PN -0,96% 22,74 
Magazine Luiza ON -10,63% 6,81 
CVC Brasil ON +9,60% 16,10 
Gol PN +9,18% 18,68

IBOVESPA: +0,50% 108.095 pontos

Iene 113,90
Libra est. 0,76
Euro 0,88
Peso arg. 101,41

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,5% 5,5340 5,5350 -1,8%

PTAX  (BC) -1,1% 5,5773 5,5779 -0,7%

PARALELO -1,4% 5,4100 5,8100 -1,5%

TURISMO -1,4% 5,4100 5,7900 -1,5%

EURO -0,4% 6,3191 6,3220 -0,1%

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 08/12

Iene R$ 0,0490
Libra est. R$ 7,37
Peso arg. R$ 0,055
R$1: 1.223,09 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 08/12 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 1.261,00 10,75 6,1%
FARELO dez/21 365,60 6,70 10,2%
MILHO dez/21 584,75 -1,50 6,0%
TRIGO dez/21 791,25 -8,00 3,0%

SOJA 156,16 -0,9% 2,9% 155,00
MILHO 80,17 -1,0% 3,2% 80,00
TRIGO 88,64 -0,2% 0,4% 92,00
BOI GORDO 310,26 0,1% 11,8% 305,00
SUINO 6,40 -2,6% 4,9% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 08/12 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 08/12 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 08/12 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 163,00 0,6% 1,9%
SOJA Paranaguá 168,00 1,2% 1,2%
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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Loterias
Megasena

01 02 05 06 08 11 12 13
16 17 18 22 23 24 25Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Quinta 9/12/2021
concurso: 2435Megasena

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
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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: 540

03 16 28 33 37 44

concurso: 2307

concurso: 1722

03 06 24 34 46 47

concurso: 5620

Quina

Federal

Dia de Sorte

MÊS DA SORTE:

NO
SS

OS
 R

ES
UL

TA
DO

S 
SÃ

O 
IN

FO
RM

AT
IV

OS
 E

 N
ÃO

 S
UB

ST
IT

UE
M

 O
S 

RE
SU

LT
AD

OS
 O

FI
CI

AI
S

Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

09 03 02 08 05 03 05

Super Sete concurso: 179C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2246Lotomania

72.929
55.705
30.467
96.151
38.411

08 22 40 49 60 64 70 
ATLÉTICO-PR

01 28 55 57 61

ABRIL

07 09 10 13 18 21 25

concurso: 5725

05 22 30 32 33 36

Sol

CRESCENTE
10/12 - 22h37

CHEIA
19/12 - 01h37

MINGUANTE
26/12 - 23h26

NOVA
04/12- 04h44

Paranaguá
max 24
min 16

max 31
min 15

Cascavel
max 29
min 14

Foz do Iguaçu
max 31
min 17

max 29
min 13

Curitiba
max 23
min 12

FASES 
DA LUA

Sexta 10/12/2021

Nublado
Sábado 11/12/2021

Sol

Lotofácil concurso: 2392

10 11 13 17 27 28 29 30 31 36
39 47 51 63 67 82 85 92 95 97

Brasília - Com objetivo de 
promover o acesso gratuito à 
internet em banda larga móvel 
aos alunos da educação básica 
da rede pública de ensino inte-
grantes de famílias inscritas no 
Cadastro Único para Progra-
mas Sociais, o governo fede-
ral criou o Programa Internet 
Brasil. A Medida Provisória nº 
1077, de 7 de dezembro de 
2021, que institui o programa 
está publicada na edição de 
ontem (8), do Diário Oficial  
da União.

De acordo com a Secreta-
ria-Geral da Presidência da 
República, o Internet Brasil 
será “implementado de forma 
gradual, observada a disponi-
bilidade orçamentária e finan-
ceira, e poderá alcançar outras 
pessoas físicas, beneficiárias 
de políticas públicas instituí-
das pelo Poder Executivo fede-
ral nas mais diversas áreas”.

A Secretaria-Geral disse 
ainda que acesso gratuito à 
internet em banda larga móvel 
poderá ser realizado, sem pre-
juízo de outros meios, por 

Moscou - A Rússia enviou 
ontem (8) o multimilionário 
japonês Yusaku Maezeva e seu 
assistente Yozo Hiramo para a 
Estação Espacial Internacional 
(EEI), voltando a promover o 
turismo espacial depois de 12 
anos. Como estava previsto, 
a Soyuz MS-20 partiu do cos-
módromo de Baikonour, com 
os dois turistas e o coman-
dante da nave, o cosmonauta 
Alexandr Misurkin. Pouco  
minutos depois, a nave sepa-
rou-se do foguete de propulsão 
e continuou o voo até à esta-
ção orbital.

Trata-se da primeira vez que 
dois turistas viajam na mesma 
nave espacial para a EEI desde 
2009, quando o canadense Guy 
Laliberté, fundador do Cirque 
du Soleil, entrou pela última 
vez na estação orbital. Mae-
zawa, 46 anos, e Hirano ficarão 
12 dias na estação. 

O assistente do empresá-
rio, o trigésimo homem mais 
rico do Japão, segundo a lista 
da Forbes, vai filmar a aven-
tura de Maezawa, que con-
tará as suas impressões no 
espaço em seu canal privado 
no YouTube. 

 A nave acopla ao módulo 
Poisk, da EEI da Rússia, depois 
de completar quatro órbitas 
e seis horas de voo.  A bordo 
seguem também 162 quilos 
de carga, entre materiais para 
experiências, produtos de 
higiene, alimentos e 13 qui-
los de frutas frescas, além de 
cartas e presentes de amigos e 
familiares para os que já habi-
tam a EEI.

Duas horas após acoplar, os 
portões serão abertos e os três 
tripulantes serão recebidos 
pelos atuais inquilinos da pla-
taforma orbital internacional.

“Internet Brasil” garante acesso
gratuito a banda larga móvel

intermédio da disponibiliza-
ção de chip, pacote de dados 
ou dispositivo de acesso, além 
de poder ser concedido a dife-
rentes alunos integrantes da 
mesma família.

Caberá ao Ministério das 
Comunicações, entre outras 
medidas, a gestão e coorde-
nação das ações, monitorar e 
avaliar os resultados, assegu-
rar a transparência na divulga-
ção de informações e estabe-
lecer as características técnicas 
e a forma de disponibilização 
do serviço de acesso gratuito à 
internet em banda larga móvel.

Para a implementação do 
programa, o ministério poderá 
ainda fazer contratos de gestão 
com organizações sociais, rea-
lizar parceria com organizações 
da sociedade civil de interesse 
público e dispor de outros ins-
trumentos de parceria com 
organizações da sociedade 
civil, previstos em lei. Poderão 
ser firmadas também parcerias 
com entidades privadas para a 
consecução dos objetivos do 
Internet Brasil, desde que haja 

ABR

interesse comum na execução 
do programa.

A medida provisória prevê 
também que os órgãos e as 
entidades da administração 
pública federal, estadual, 

distrital e municipal pode-
rão aderir ao Internet Brasil, 
devendo, para tanto, celebrar 
instrumento próprio, se hou-
ver repasse ou transferência de 
recursos financeiros.  

Multimilionário 
e assistente vão à 
Estação Espacial

Brasília - Nenhuma aposta 
acertou as seis dezenas do 
concurso 2.435 da Mega-Sena 
e o prêmio principal acumulou 
em R$ 40 milhões. O sorteio 
foi realizado na noite de ter-
ça-feira (7) no Espaço Loterias 
Caixa, localizado no Terminal 
Rodoviário Tietê, na cidade de 
São Paulo. As dezenas sortea-
das são as seguintes: 05 - 22 - 
30 - 32 - 33 - 36. A quina regis-
trou 46 apostas vencedoras; 
cada uma pagará R$ 46.912,51. 
Já a quadra teve 3.051 apostas 

ganhadoras; e pagará indivi-
dualmente um prêmio de R$ 
1.010,43. Este foi o primeiro 
sorteio da Mega-Semana Espe-
cial de Natal, que terá concur-
sos ainda nesta quinta-feira (9) 
e no sábado (11).

As apostas do concurso 
2.436, podem ser feitas até 
as 19h (horário de Brasília) 
de hoje, nas casas lotéricas 
credenciadas pela Caixa, em 
todo o país ou pela internet. A 
aposta simples, com seis deze-
nas marcadas, custa R$ 4,50.

Ninguém acerta e Mega-Sena acumula prêmio de R$ 40 mi
AB
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Muitas nuvens Sol

Benefício extra de R$ 400 pode
ser prorrogado até o fim de 2022

O presidente Jair Bolsonaro 
editou a medida provisória que 
cria o benefício extraordiná-
rio para famílias beneficiárias 
do programa Auxílio Brasil. 
O texto prevê o pagamento 
de uma parcela em dezem-
bro deste ano, com a possi-
bilidade de prorrogação até 
dezembro de 2022. A MP foi 
publicada na última terça-
-feira (7), em edição extra do 
Diário Oficial da União.

O programa Auxílio Brasil 
foi criado em agosto por meio 
de outra medida provisória 
(MP 1.061/2021). O benefício 
extraordinário complementa 
o valor do Auxílio Brasil para 
assegurar o pagamento de R$ 
400 por família. De acordo com 
a medida, o complemento não 
tem caráter continuado e não 
pode ser incorporado indefini-
damente ao valor original do 
Auxílio Brasil.

O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos 
(PL-AM), vai deixar o Partido Liberal (PL). Motivo: a entrada do 
presidente Jair Bolsonaro na sigla. Ramos disse que recebeu a liberação 
do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para trocar de partido, 
mas a migração, por lei, somente pode ocorrer em março do ano que 
vem, na chamada janela partidária. Apesar disso, Ramos declarou que 
ingressou com uma ação no TSE para antecipar a sua saída da sigla. 
“Eu não sairia de um partido que está acolhendo Bolsonaro para ir para 
uma sigla da base de sustentação do governo. Então, vou procurar um 
partido que seja um partido de um campo com o mínimo de indepen-
dência”, declarou Ramos. A expectativa é que o parlamentar vá para o 
PSD, de Gilberto Kassab.

Urgência relevante
A medida provisória é editada pelo presidente da República em caso de 

relevância e urgência. A matéria entra em vigor imediatamente após 
a publicação, mas para virar lei precisa ser aprovada pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado. O texto vale por 60 dias, que podem ser 

prorrogados por igual período. Se não for aprovada pelas duas Casas 
do Congresso Nacional até o prazo final, a MP perde o efeito.

A implementação do 
benefício extraordinário fica 
a cargo do Ministério da 
Cidadania, que deve usar a 
mesma estrutura de operação 

e pagamento do Auxíl io 
Brasil. As famílias atendidas 
devem receber o benefício na 
data prevista no calendário 
de pagamentos do programa.

A MP que cria o benefício extraordinário para famílias beneficiárias do programa Auxílio 
Brasil foi editada pelo presidente no início da semana

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Comissão da Covid
aprova relatório
final após 8 meses

Após oito meses de traba-
lho e 45 reuniões, a Comissão 
Temporária da Covid-19 
(CTCovid19) encerrou seus tra-
balhos ontem (quarta-feira, 8), 
com a aprovação do relatório 
final, de 518 páginas. Segundo 
o relator, senador Wellington 
Fagundes (PL-MT), a partir 
das reuniões realizadas e dos 
documentos recebidos, foi 
possível “compreender melhor 
a pandemia, contribuir para 
seu controle e chegar a algu-
mas conclusões a respeito das 
ações e omissões dos gestores 
públicos e suas consequências 
para a população brasileira”.

Ainda de acordo com 
Wellington, a comissão per-
mitiu “vislumbrar medidas 
importantes para minimizar 
os efeitos da crise sanitária 
sobre a economia, a educa-
ção, a sociedade e o país, e 
para nos preparar melhor para 
o enfrentamento a situações 
semelhantes no futuro”.

A comissão foi instalada 
em março, por requerimento 
do senador Eduardo Braga 
(MDB-AM), motivado pela crise 

Ministro afirma que leilão do 5G
deve corrigir ‘fantasma do Fust’

 O leilão das redes de tele-
fonia móvel de quinta gera-
ção (5G) pode corrigir falhas 
na aplicação de recursos do 
Fundo de Universalização dos 
Serviços de Telecomunicações 
(Fust). A avaliação é do minis-
tro das Comunicações, Fábio 
Faria, que participou ontem 
(quarta-feira, 8) de uma 
audiência pública na Comissão 
de Ciência e Tecnologia (CCT).

Criado em 2000, o Fust arre-
cadou o equivalente a R$ 36 
bilhões por meio da contribui-
ção de 1% sobre a receita ope-
racional bruta das empresas 
de telecomunicações. Segundo 
Faria, “nenhum centavo” foi 
gasto na universalização das 
telecomunicações. Realizado 
em novembro, o leilão do 5G 
arrecadou R$ 47,2 bilhões que, 

de oxigênio que atingiu Manaus 
no início do ano, no auge da 
pandemia da covid-19. Nesse 
período, foram 39 audiências 
públicas, com a participação 
de 135 convidados externos, 
que desnudaram os problemas 
de gestão da pandemia, citados 
no relatório final, como a falta 
de coordenação do governo 
federal e a demora no início da 
imunização.

A contribuição dos senado-
res não se limitou ao debate de 
soluções. O relator da comissão 
foi autor de um projeto que se 
transformou em lei em outu-
bro, permitindo a adaptação 
de plantas industriais de saúde 
animal para a produção de vaci-
nas humanas (PL 1.343/2021). A 
comissão também visitou uni-
dades de fabricação de vacinas 
para avaliar a capacidade pro-
dutiva do Brasil.

“A pandemia tem que servir 
de exemplo para que a gente 
possa superar nossas dificulda-
des. Nossa produção tecnoló-
gica e científica tem que ser des-
burocratizada. É preciso fazer 
com que as nossas pesquisas 

saiam da prateleira e virem nota 
fiscal”, concluiu Wellington.

Presidindo os trabalhos, o 
vice-presidente da comissão, 
senador Styvenson Valentim 
(Podemos-RN), ressaltou a 
importância da atuação do pre-
sidente da CTCovid19, senador 
Confúcio Moura (MDB-RO), que 
em setembro se licenciou para 
percorrer seu estado.

“Foi uma honra estar aqui 
todos os dias aprendendo com 
senadores como ele, Wellington 
Fagundes e Esperidião Amin”, 
afirmou Styvenson.

segundo o ministro, serão apli-
cados na expansão da rede em 
localidades sem internet.

“A gente tem um fantasma 
que se chama Fust, que já 
existe há mais de 20 anos e 
foi criado para que a gente 
pudesse resolver o ecossis-
tema de internet. De R$ 23 
bilhões do Fust arrecadados 
em valores nominais, que hoje 
dariam R$ 36 bilhões, nenhum 
centavo foi utilizado em tele-
com. A prioridade do Fust 
qual foi? Abater déficit e juros. 
Superávit primário. A gente 
está fazendo uma correção do 
Fust”, disse Fábio Faria.

A audiência pública foi suge-
rida pelos senadores Rodrigo 
Cunha (PSDB-AL), presidente 
da CCT, e Jean Paul Prates (PT-
RN), que deve apresentar um 

relatório sobre a implantação 
das redes 5G como política 
pública fiscalizada neste ano 
pela comissão. Jean Paul ques-
tionou o ministro sobre puni-
ções impostas às empresas de 
telefonia que eventualmente 
descumpram as obrigações pre-
vistas no edital do leilão.

“A gente tem um histórico 
muito difícil no Brasil. São 
63 mil multas aplicadas, que 
somam R$ 9,7 bilhões. Desses, 
apenas R$ 900 milhões foram 
pagos e arrecadados de fato. 
Ou seja, menos de 10%. Se 
contar o que foi cancelado 
pela Justiça ou prescreveu, 
dá cerca de 7%. Se o ritmo das 
multas continuar sendo esse, a 
impunidade fica estabelecida. 
Como dar mais efetividade”, 
questionou Jean Paul Prates.

WELLINGTON Fagundes foi o relator 
da comissão, instalada em março para 
avaliar a gestão da pandemia

AGÊNCIA SENADO

Auxílio real

Em 2019, o deputado Delegado Fernando afirmou ter solicitado 
ao governador Ratinho Junior a instituição do auxílio-

alimentação para o quadro de efetivo policial da Secretaria de 
Segurança Pública do Paraná. Ontem, o parlamentar lembrou 

que o governo o ouviu e enviou à Assembleia Legislativa 
(Alep) o projeto que trata da instituição do pagamento de R$ 
600 de VR aos agentes da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia 

Científica, Polícia Penal a partir de 2022. “Precisamos garantir 
a valorização e melhores condições de trabalho aos policiais. 
São esses profissionais que colocam suas vidas em risco para 

garantir a proteção de toda a população”.

União BR PR
Hoje (9), às 17h, acontece em Curitiba o lançamento do União 
Brasil no Paraná. O partido, que nasce da união entre PSL e 
Democratas, terá a maior bancada da Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep), assim como assumiu o papel de maior 
bancada da Câmara dos Deputados. A nova sigla terá como 
presidente do diretório estadual o deputado federal Felipe 
Francischini. Além dos mandatos como deputado estadual, 
entre os anos de 2015 e 2019, e federal, que assumiu em 
2019, Francischini teve uma passagem marcante em sua 
primeira legislatura na Câmara dos Deputados, ocupando os 
cargos de presidente da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (2019 – 2021), a mais importante da casa, e de 
líder do partido no parlamento (2019 – 2021).

Donos das cadeiras
Nas eleições de 2018, o PSL e o DEM conquistaram 12 cadeiras 
na Assembleia Legislativa do Paraná e mais quatro na Câmara 
Federal. Juntos, vão compor a maior bancada da direita dos 
últimos 20 anos. Em números nacionais, o União Brasil detém 
545 prefeituras, cinco governos estaduais, oito senadores e 82 
deputados federais. Na campanha eleitoral de 2022, o partido 
terá o maior tempo de televisão e o maior fundo eleitoral.

Presidenciável
O MDB anunciou 
oficialmente, na manhã de 
ontem (quarta-feira, 8), em 
Brasília, a pré-candidatura da 
senadora Simone Tebet (MS) 
à Presidência da República. 
O nome da senadora foi 
homologado em evento no 
San Marco Hotel, aos gritos 
de “Brasil pra frente, Simone 
presidente”. A parlamentar 
é a aposta do maior partido 
do país para uma candidatura 
alternativa aos nomes do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) e do presidente 
Jair Bolsonaro (PL), que 
despontam como favoritos 
nas pesquisas. O slogan é 
“Uma nova esperança para 
o Brasil”.

ASSESSORIA

Via apagada
Atualmente, candidatos 
da chamada terceira via 
enfrentam problemas para 
deslanchar e sofrem com 
pulverização do eleitorado, 
em razão da ausência de 
uma chapa única para fazer 
frente ao petista e ao liberal. 
Além do presidente nacional 
do MDB, Baleia Rossi (SP), 
estiveram presentes ao ato 
de lançamento de Simone os 
presidentes do PSDB, Bruno 
Araújo, e do PSL, Luciano 
Bivar, que está em processo 
de fusão com o Democratas 
para dar origem ao 
“superpartido” União Brasil. 
O governador do DF, Ibaneis 
Rocha (MDB), também 
participou do ato.
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Pozzobom e seus
advogados faltam à
Comissão da cassação

O Prefeito afastado Celso 
Pozzobom não compare-
ceu à reunião da Comissão 
Processante – II. Sua oitiva, e 
a tomada de esclarecimentos, 
estava agendada para ontem 
(quarta-feira, 8). Ele seria ques-
tionado a respeito do processo 
que pleiteia a cassação de seu 
mandato. A denúncia foi feita 
por um ex-prefeito interino 
do município, que questiona 
o uso de dinheiro público na 
aquisição de um apartamento 
em Umuarama.

A reunião teve início às 9h, 
com o presidente da comis-
são, vereador João Paulo 
Rodrigues ‘Sorrisal’ querendo 
saber quais os motivos do 
não comparecimento do pre-
feito afastado à reunião.

Tão logo deu início à 
sessão, Sorrisal foi infor-
mado pelo servidor Fabiano 
Maziero, do departamento de 
Comunicação Social, Tecnologia 
da Informação e Cerimonial, de 
que o convite foi enviado ao 
advogado de defesa de Celso 
Pozzobom, Dr, Luiz Paulo Muller 
Franqui, às 8h31, para que ele 
participasse dos trabalhos por 
meio de videoconferência. Em 
resposta, o servidor foi infor-
mado pelo advogado de que 
não participaria.

O presidente da Comissão 
Processante – II pediu a sus-
pensão temporária da reu-
nião para que fosse ana-
lisado, juntamente com a 
Procuradoria Jurídica do Poder 
Legislativo, os procedimentos 

Nota da defesa
Em nota enviada à imprensa, os advogados de Celso Pozzobom 

justificaram a falta do denunciado à reunião, alegando que o Poder 
Legislativo, através da Comissão Processante – II não oferece ampla 
defesa á Pozzobom, não aceitando a oitiva do ex-diretor de Assun-
tos Interinstitucionais da Prefeitura, José Cícero Laurentino (preso 

desde 5 de maio, na fase operacional da Operação Metástase, 
desencadeada pelo Ministério Público Estadual). A nota aponta que 
os advogados de Pozzobom informaram aos servidores da Câmara 

Municipal de Umuarama de que não compareceriam “em razão 
do prejuízo advindo pela não oitiva de José Cícero (Laurentino). 

Fizemos como em todas as outras vezes. E que a pressa da Câmara, 
negando a ampla defesa ao Prefeito, é inadmissível”.

administrativos que deveriam 
ser tomados em seguida.

No retorno dos trabalhos, 
a relatora da comissão, verea-
dora Ana Novais leu a decisão 
tomada, endossando os pro-
cedimentos legais no desen-
volvimento do trâmite da 
Comissão, ressaltando que os 
advogados do denunciado e 
do denunciante foram notifica-
dos por e-mail e confirmaram 
o recebimento. 

NA FAZENDA
De acordo com a assessoria 

jurídica da Câmara Municipal 
de Umuarama, o prefeito afas-
tado chegou a ser notificado 
presencialmente de todos os 
atos, para que comparecesse 
na data de ontem (8) e mesmo 
assim, não compareceu. A con-
vocação também foi publicada 
no veículo oficial do Município.

Celso Pozzobom foi encon-
trado pelos parlamentares 
em uma de suas propriedades 
rurais, situada dentro dos limi-
tes do município de Perobal 
e notificado no dia 3 de 

dezembro, às 16h22. Inclusive 
assinou o recebimento.

As testemunhas de defesa, 
que foram dispensadas pelos 
advogados do prefeito nas 
reuniões dos últimos dias 6 e 
7, também haviam sido todas 
notificadas.

O presidente Sorrisal tam-
bém solicitou ao vigilante da 
Câmara Municipal, para que 
averiguasse se Pozzobom 
estava na área externa do 
prédio, prestes a acessar o 
plenário com forma de aferir, 
de fato, se o denunciado não 
compareceria.

Como não há mais tes-
temunhas a serem ouvidas 
(lembrando que, além de 
Pozzobom, as outras 10 tes-
temunhas convocadas para 
serem ouvidas, deveriam 
defender o prefeito afastado), 
os membros da CP-II irão se 
reunir novamente ainda nesta 
semana para tratar sobre o 
andamento dos trabalhos e 
sobre quais decisões deverão 
ser tomadas quanto ao desen-
volvimento da comissão.

POZZOBOM deveria sentar-se à direita do presidente da comissão, mas não compareceu para fazer sua defesa

Vagas do Sisu
A UTFPR aderiu ao Sisu e vai 
ofertar 4.392 vagas em 110 
cursos de graduação dos 13 
campi da universidade. Metade 
das vagas será destinada à 
ampla concorrência e as demais 
2.196 serão reservadas para 
estudantes que tenham cursado 
integralmente o ensino médio 
em escolas públicas.

É frango
As exportações de carne de 
frango atingiram 4,2 milhões de 
toneladas do início do ano até 
novembro, avanço de 9% em 
relação ao mesmo período do 
ano passado, caminhando para 
recorde histórico de vendas, 
aponta a Associação Brasileira 
de Proteína Animal. A receita 
das exportações somou US$ 
7 bilhões, alta de 25,3% no 
comparativo com 2020, com 
preços ajudando a impulsionar 
o faturamento.

Gratificação
O governador encaminhou ao 
legislativo projeto de lei que 
prevê o pagamento de auxílio-
alimentação para os servidores 
da Polícia Civil, Polícia Militar, 
Polícia Científica e Polícia 
Penal. O valor mensal é de R$ 
600, com impacto financeiro 
anual estimado em mais de R$ 
150 milhões.

Sem outdoor
O TSE reafirmou a proibição 
de peças publicitárias de 
candidatos que excedam os 
limites previstos em lei, gerando 
efeito similar ao de outdoor. A 
decisão seguiu o entendimento 
do MPE. O Ministério Público 
reforçou que tanto a lei das 
eleições quanto o regramento 
do TSE vedam expressamente 
a realização de propaganda 
eleitoral por meio de outdoors 
nas campanhas eleitorais.

Ano que vem
O presidente do DEM, ACM 
Neto, espera que o União 

Brasil, que resultará da fusão 
do DEM com o PSL, seja 
validado pela Justiça Eleitoral 
na volta do recesso do 
judiciário, no início de 2022. 
Neto ocupará a Secretaria 
Geral e a presidência será 
do comandante do PSL, o 
deputado Luciano Bivar (PE).

Salários
O Podemos ainda não 
desmentiu. O ex-procurador 
Deltan Dallagnol (candidato 
a deputado federal) deve 
seguir o ex-juiz Sérgio Moro 
(candidato a presidente) e 
receber, salários de R$ 22 mil 
mensais do partido. Moro 
afirma que o salário é um 
“meio de subsistência” e o que 
valor seria “muito menor” do 
que ganha Lula no PT.  

Estou feliz
O ex-governador Geraldo 
Alckmin (PSDB-SP) não 
desmente o flerte com o PT. 
“Fico feliz de o meu nome ser 
lembrado para governador e 
vice-presidente. Eu disputei a 
Presidência da República. Essa 
é uma decisão mais para frente 
um pouco. Não é uma decisão 
para agora, para antecipar os 
processos eleitorais. Vamos 
aguardar”.

Pré-candidata
O MDB anunciou oficialmente, 
na manhã desta quarta-
feira (8), em Brasília, a pré-
candidatura da senadora 
Simone Tebet (MS) à 
Presidência da República. 
O nome da senadora foi 
homologado em evento no 
San Marco Hotel, aos gritos 
de “Brasil pra frente, Simone 
presidente”. A parlamentar 
é a aposta do maior partido 
do país para uma candidatura 
alternativa aos nomes do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) e do presidente Jair 
Bolsonaro (PL), que despontam 
como favoritos nas pesquisas. 
O slogan é “Uma nova 
esperança para o Brasil”.

Boa notícia!
 “O Governo do Paraná está antecipando o pagamento do 13º 

salário aos servidores públicos. O valor total será depositado 
na conta de 280 mil servidores ativos, pensionistas e 

aposentados. A folha adicional totaliza R$ 1,7 bilhão, que 
estarão circulando nas atividades econômicas de todas as 

regiões do Paraná. O Governo também antecipou para o dia 
22 o pagamento do salário referente ao mês de dezembro. 

Esperamos um final de ano de comércio aquecido e com mais 
empregos”, disse o chefe da Casa Civil, Guto Silva.
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Loteria do Paraná
é aprovada pelos
deputados na Alep

O projeto de lei 544/2021, 
do Poder Executivo, que 
cria a Loteria do Estado do 
Paraná (Lotepar), foi apro-
vado ontem (quarta-feira, 8) 
em segundo turno de votação 
na Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep). A Lotepar será 
uma autarquia pública com 
orçamento e autonomia pró-
prios, vinculada à Secretaria 
de Estado da Fazenda (SEFA). 
De acordo com a matéria, 
caberá a Lotepar a explora-
ção, a administração e a fis-
calização do serviço público 
de loterias.

Ainda segundo a proposição, 
a Lotepar poderá executar dire-
tamente ou delegar, mediante 
permissão, concessão ou outra 
modalidade prevista na legis-
lação que rege as contratações 
públicas, as atividades opera-
cionais inerentes à exploração 
do jogo lotérico correlata. A 

Estado fará R$ 80 milhões em
compras da agricultura familiar

As associações e coopera-
tivas da agricultura familiar 
com interesse em participar 
do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), 
em 2022, podem inscrever 
os seus projetos de venda 
de gêneros alimentícios no 
Sistema Eletrônico Merenda 
para submissão de propostas 
da chamada pública. A aber-
tura acontece hoje (quinta-
-feira, 9) a partir das 8h e o 
período de inscrição se encerra 
às 17h do dia 13 de janeiro de 
2022. A previsão de investi-
mento para essa contratação 
é de cerca de R$ 80 milhões.

O objetivo do processo é ofe-
recer aos estudantes da rede 
estadual de ensino refeições com 
diversidade de alimentos, além 
de serem produtos in natura. “A 
agricultura familiar entrega ali-
mentos mais frescos e com um 
teor nutricional mais alto que 
aqueles produzidos em larga 
escala. Ao comprarmos produ-
tos paranaenses, para as refeições 
do ano letivo inteiro, investimos 
na economia do Paraná”, disse 
o diretor-presidente do Instituto 
Paranaense de Desenvolvimento 
Educacional (Fundepar), Marcelo 
Pimentel Bueno.

Programa Nacional
O PNAE estabelece que no mínimo 30% dos recursos do programa 
destinados à alimentação dos estudantes sejam reservados para a 
compra de alimentos da agricultura familiar. No Paraná, esse índice 

é de 100% do valor.

FRUTAS, hortaliças, temperos, legumes, verduras, entre outros, serão entregues direto nas 
escolas estaduais nos 399 municípios paranaenses
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TEXTO aprovado aponta que a Lotepar será uma autarquia pública com orçamento e 
autonomia próprios, vinculada à Secretaria da Fazenda
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Os produtos oriundos da 
agricultura familiar também 
contribuem para preservar 
hábitos alimentares e cultu-
rais ao respeitar a produção 
local e têm maior aceitabili-
dade entre os estudantes das 
várias regiões do Paraná.

GERAÇÃO DE RENDA
A compra promove geração 

de renda na área rural e esti-
mula a continuidade das famí-
lias no campo. Em 2021, cerca 
de 25 mil pequenos agriculto-
res foram beneficiados com 
a contratação pela chamada 
pública. Foram quase R$ 75 
milhões destinados para 
a compra de mais de 12,2 
milhões de quilos de produtos 
da agricultura familiar.

justificativa do texto enfatiza 
que os recursos levantados pela 
loteria pública financiarão ativi-
dades “socialmente relevantes 
relacionadas à promoção de 
direitos sociais”.

Especificamente, a arre-
cadação com a exploração 
do jogo auxiliará o Estado a 

custear serviços de segurança 
pública, habitações popula-
res e ações e programas do 
Governo Estadual, especial-
mente quando voltados à pro-
moção de direitos dos idosos. 
O texto passou com uma sube-
menda da CCJ que promove 
correções ao texto original.

Passaporte 
Ao verbalizar que procura adotar, em suas decisões, os padrões 

científicos recomendados pelas autoridades médicas mundiais, o 
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Barroso, sinaliza 
que vai acolher a ação, protocolada pela Rede Sustentabilidade, 

que pede a obrigatoriedade de comprovação de vacinação contra 
o Covid-19 para quem entra no Brasil. Além de entidades que 
representam secretários de Saúde, o passaporte da vacina é 

defendido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

Crise à vista
Se Barroso acolher a ação – 
como é a tendência –, será 
deflagrada um nova crise entre 
os poderes, já que o Governo 
Bolsonaro resiste à cobrança 
de comprovante de vacinação 
e se limitou a exigir quarentena 
de cinco dias e teste RT-PCR a 
viajantes não vacinados que 
queiram entrar no País.

Dupla face
Embora tenha lançado a pré-
candidatura de Simone Tebet 
(MS), o MDB segue como 
sempre: rachado. Uma pequena 
ala aposta na senadora, 
enquanto a outra – comandada 
por caciques – mantém 
conversas para apoiar outro 
candidato da chamada terceira 
via em 2022. Há até quem 
defenda ser vice na chapa do 
ex-presidente Lula. 

Lista Vermelha 
Mais de 47 dias depois de o 
ministro Alexandre de Moraes, 
do STF, determinar a prisão do 
bolsonarista Allan dos Santos, 
o nome e a foto do blogueiro 
ainda não constam na lista da 
Difusão Vermelha da Interpol. 
O Brasil é representado na 
entidade internacional pela 
Polícia Federal que teria, por 
dever, cobrar mais celeridade 
na inclusão do foragido – 
investigado por propagação 
de fake news - na lista de 
procurados. 

Inércia
Allan dos Santos agradece a 
inércia – tanto da PF brasileira 
quanto da Interpol – e segue 
perambulando pelos Estados 
Unidos, participando de lives e 
gravando vídeos com ataques 
ao Supremo Tribunal Federal.

Garimpo 
O procurador-geral da 
República, Augusto Aras, 
terá em sua mesa várias 
representações contra o aval 
dado pelo general Augusto 
Heleno, ministro do Gabinete 
de Segurança Institucional 
(GSI), para sete projetos de 

exploração de ouro em regiões 
preservadas da Amazônia. 

Conduta 
Uma já chegou, do deputado 
Marcelo Freixo (PSB-RJ) que 
pede para apurar a “existência 
de eventual conduta capaz 
de ensejar responsabilização 
criminal e/ou civil do general”. 
Outras representações estão 
sendo finalizadas pelo PT e 
PDT. “Como têm coragem de 
ir a eventos sobre o clima e 
dizer que estão ajudando a 
preservar a Amazônia?”, indaga 
o deputado Enio Verri (PT-PR).

Ofuscado 
O União Brasil, partido oriundo 
da fusão entre o DEM e do 
PSL, ainda não engrenou. 
Divergências estaduais e 
incertezas sobres os rumos 
em 2022 ofuscam a pretensão 
inicial da legenda de se cacifar 
como terceira via. O ex-ministro 
da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, perdeu força após a 
fusão e tem falado em apoiar 
outro candidato. 

Aceno 
Um aceno claro ao 
presidenciável Sergio Moro, 
de quem é amigo e mantém 
conversas diárias. Mandetta 
sempre recorre à frase dita 
antes de deixar o governo 
Bolsonaro – “médico não 
abandona o paciente” – para 
reafirmar que, como candidato 
ou não, jamais “desistirá” do 
Brasil.

Omissões
Assim como a CPI da Pandemia, 
a Comissão Temporária do 
Covid-19 do Senado aponta, em 
seu parecer final, uma série de 
omissões e erros do governo 
Bolsonaro que culminaram 
na morte de mais de 600 mil 
pessoas. “A imunização da 
população brasileira demorou 
a começar e evoluiu em ritmo 
mais lento do que o desejável, 
e as ações e omissões do 
Governo Federal foram as 
grandes responsáveis por esse 
atraso”, conclui o relatório. 
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Plano Municipal de Educação foi
avaliado durante audiência on-line

A Secretaria Municipal de 
Educação realizou, na última 
semana, audiência pública para 
monitoramento e avaliação do 
Plano Municipal de Educação. O 
evento ocorreu de forma on-line 
e teve a participação de repre-
sentantes de todas as unidades 
educacionais da rede munici-
pal, tanto da direção quanto 
da coordenação pedagógica 
e, pelo menos, um docente de 
cada estabelecimento.

Os participantes receberam 
o Relatório de Avaliação 2019-
2020 (versão preliminar) para 
conhecimento dos professores 

O evento teve a participação de representantes de todas as unidades educacionais da rede 
municipal, tanto da direção quanto da coordenação pedagógica

ASSESSORIA/SECOM

funcionários das unidades edu-
cacionais. A secretária munici-
pal de Educação, Mauriza de 
Lima Menegasso, explicou que 
o monitoramento e a avaliação 
do Plano de Educação referem-
-se ao biênio 2019-2020.

“Este evento possibilita ava-
liar as metas e estratégias do 
Plano Municipal de Educação e 
organizar a implementação das 
próximas ações, a serem execu-
tadas no próximo biênio”, expli-
cou a secretária.

Mauriza informou que o 
município está no 3ª ciclo de 
avaliação do Plano Decenal 

para a educação e o momento 
é muito importante, segundo 
ela, pois “no Plano Municipal 
de Educação estão todas as 
metas estipuladas pelo Plano 
Nacional e as estratégias elen-
cadas pelo município para 
cumprir o estabelecido”.

“É necessário parar, avaliar 
e discutir de forma ampla com 
a comunidade, por meio de 
audiência pública, para o repla-
nejamento e a continuidade dos 
trabalhos em busca do cumpri-
mento total do preconizado 
para a educação municipal até 
2024”, completou.

Famílias têm até quinta-feira para
buscar o cartão Bolsa Umuarama

Estado recebeu ontem mais de 
240 mil vacinas contra a covid

A Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa) rece-
beu nesta quarta-feira 
(8) mais 240.548 vacinas 
contra a covid-19. A nova 
remessa é referente à 72ª 
pauta de distribuição do 
Ministério da Saúde e é 
destinada para dose de 
reforço e segunda dose 
de adolescentes.

Desse total, 132.050 imu-
nizantes são da Janssen des-
tinados à dose de reforço, 
sendo 122.500 para população 
em geral acima de 18 anos e de 
fronteira que receberam a dose 
única desta vacina; e 9.550 para 
a população de rua que rece-
beu a dose na 28ª pauta. Outras 
107.640 vacinas da Pfizer/
BioNTech são para D2 de adoles-
centes indígenas e sem comorbi-
dades que iniciaram o esquema 
vacinal nas pautas 58 e 59.

O lote desembarcou no 
Aeroporto Internacional Afonso 
Pena, em São José dos Pinhais, 
Região Metropolitana de Curitiba, 
no voo LA-3293, e já foi levado 
ao Centro de Medicamentos do 
Paraná (Cemepar), em Curitiba 
para conferência. A distribuição 
às Regionais de Saúde acontece 
ainda hoje (quinta-feira, 9).

“Existe uma preocupação com 
o avanço da nova variante, e por 

Apesar de a administração 
municipal ter oferecido transporte 
gratuito e colocado uma grande 
equipe para atendimento à popu-
lação, apenas pouco mais de 30% 
das famílias foram retirar o cartão 
do programa Bolsa Umuarama, 
que oferece R$ 150 para compras 
em supermercados e mercearias 
conveniadas ao município. Diante 
da baixa procura, a Secretaria 
Municipal de Assistência Social 
decidiu estender o prazo para 
entrega do documento até o final 
da tarde desta quinta-feira (9).

Foram emitidos 2.306 car-
tões para as famílias classifi-
cadas para receber o benefí-
cio assistencial, criado para 
dar apoio financeiro neste 
período de pandemia de coro-
navírus. Deste total, menos de 
800 foram até a central de dis-
tribuição, montada no Centro 
da Juventude (CEJU). “Muitas 
pessoas estão procurando os 
Cras (Centro de Referência em 
Assistência Social), mas não 
é o caminho correto, pois os 

cartões estão disponibilizados 
aqui [no CEJU]”, relata Dayanne 
de Oliveira Demozzi, chefe da 
Proteção Social Básica.

O auxílio emergencial será 
pago por três meses, no valor 
mensal de R$ 150, para as famí-
lias com inscrição ativa e atua-
lizada no Cadastro Único, entre 
1º/05/2019 e 30/04/2021, refe-
renciadas como de extrema 
pobreza (renda per capita de 
até R$ 89 mensais por pes-
soa). “Para conferir se foi con-
templado, o usuário pode 
consultar o endereço bolsa.

umuarama.pr.gov.br na inter-
net e informar o CPF. O sistema 
informará se a pessoa está apta 
ou não a receber o auxílio”, ins-
trui Adnetra Vieira dos Prazeres 
Santana, secretária municipal 
de Assistência Social.

SERVIÇO
CARTÃO BOLSA UMUARAMA 

– Último dia para entrega – 
Data: 09/12/2021 – Local: 
Centro da Juventude (CEJU) – 
Av. Goiânia n° 3536 – Horário: 
das 8h às 17h30 – sem inter-
valo para almoço.

isso é importante reforçar a vaci-
nação da população que mora 
em cidades próximas ou que 
fazem fronteira com outros paí-
ses. É necessário blindar em todas 
as frentes possíveis, e a dose 
de reforço ajuda nessa defesa”, 
salienta o secretário de Estado 
da Saúde, Beto Preto. “Além 
disso, estudos já demonstraram 
que a dose de reforço desta vacina 
garante aumento significativo da 
imunidade das pessoas”.

De acordo com o informe téc-
nico divulgado pelo Ministério 
da Saúde, a população vacinada 
com a Janssen, que concluiu o 
esquema primário dentro do 
recomendado e já recebeu a dose 
de reforço com outro imunizante, 
não deve receber uma outra dose 
de Janssen, pois já estará com 
imunização completa.

FORAM emitidos 2.306 cartões para as famílias classificadas para receber o benefício assistencial, criado para dar apoio financeiro neste 
período de pandemia
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LOTE desembarcou no Aeroporto Internacional Afonso 
Pena e foi levado ao Cemepar para conferência. A distri-
buição às Regionais de Saúde acontece ainda hoje

AMÉRICO ANTONIO/SESA
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Pavimento asfáltico foi renovado
no trecho inicial da avenida Paraná

A equipe da Secretaria Municipal de 
Obras, Planejamento Urbano, Projetos 
Técnicos e Habitação trabalhou até a 
noite da última terça-feira, 7, aplicando 
reperfilamento asfáltico no trecho ini-
cial da avenida Paraná. A melhoria tam-
bém atendeu uma parte do entorno 
da Praça da Bíblia e do camelódromo, 
seguindo até o primeiro retorno da 
principal avenida de Umuarama.

O prefeito em exercício, Hermes 
Pimentel,  acompanhou a obra. 
“Depois de muitos pedidos dos 
comerciantes locais e da população 
que trafega diariamente por este tre-
cho, determinei a execução do ser-
viço para melhorar as condições e dar 
mais segurança e conforto neste que 
é um dos pontos mais movimentados 
da cidade. E foi feito um serviço de 
qualidade, para durar anos”, avaliou.

A Prefeitura tem um cronograma de 
recuperação asfáltica com mão de obra 
e equipamentos próprios, em pontos 

Qualidade
Serviço semelhante foi realizado na rua 
Lázaro Bom, no Jardim Petrópolis (2.400 

m² de pavimento com a aplicação de 
130 toneladas de massa asfáltica), na 

avenida Umuarama (trevo do Gauchão 
até a entrada do Jardim Arco-Íris), rua 

Porto Alegre (Praça Sete de Setembro), 
travessa ‘A’ do Parque Industrial no 
Jardim São Cristóvão, acesso à nova 

Estação Rodoviária, interior do Parque 
de Exposições e avenida Júlio César 

Jarros, no Parque Danielle. Com a utili-
zação da vibroacabadora do município, 

os trechos recuperados têm melhor 
acabamento e o serviço maior durabili-
dade, eliminando as imperfeições. Com 
a compactação, a pista ganha uniformi-

dade semelhante a um asfalto novo.

Números da covid recuam apesar de nova morte ter sido anunciada
Após três dias anunciando aumento 

significativo de casos, o Boletim Covid 
divulgado ontem (quarta-feira, 8) em 
Umuarama, informa quatro novas 
ocorrências. São duas mulheres e duas 
crianças. A morte de um homem de 77 
anos, registrada na última terça-feira 

(7) no Hospital Uopeccan, foi oficial-
mente confirmada e o total de óbitos 
subiu para 324.

O número de casos ativos tam-
bém subiu de 78 para 79, mas o de 
suspeitos caiu de 179 para 175. Desde 
março de 2020, início da pandemia de 

da cidade onde o asfalto encontra-se 
deteriorado. “São pontos onde servi-
ços paliativos, como tapa-buraco, já 
não resolvem mais. Havendo disponi-
bilidade de material – massa asfáltica 
usinada a quente – vamos continuar 

com recapeamento e reperfilamento 
nesses pontos específicos”, informou 
o secretário de Obras, Isamu Oshima.

Nas últimas semanas, trechos de 
várias ruas e avenidas receberam 
melhorias. Na Paraná foram renovados 

cerca de 300 metros. “O trabalho avan-
çou o período noturno para que o tre-
cho estivesse liberado na manhã desta 
quarta, minimizando os transtornos ao 
comércio”, lembrou o secretário.

Está prevista para acontecer ama-
nhã (sexta-feira, 10) pela manhã, 
a inauguração oficial do novo ter-
minal rodoviário de Umuarama. A 
solenidade deve acontecer às 10h. 
Localizada na região do alto da ave-
nida Paraná, a estação tem mais de 7 
mil m² de área construída. Além dos 
guichês para a instalação das empre-
sas de transporte, a rodoviária tam-
bém conta com escadas rolantes, 

A Prefeitura tem um cronograma de recuperação asfáltica com mão de obra e equipamentos próprios, em pontos da 
cidade onde o asfalto encontra-se deteriorado

ASSESSORIA/SECOM

Nova Estação Rodoviária começa a funcionar na sexta-feira à tarde
elevador e praça de alimentação.

Na obra foram investidos R$ 
16 milhões de recursos livres e do 
Paraná Cidade.

A Prefeitura de Umuarama infor-
mou ontem (quarta-feira, 8) que, 
com a inauguração do novo Terminal 
Rodoviário de Umuarama, haverá 
mudanças na chegada de algumas 
linhas de ônibus do transporte rodo-
viário de passageiros.

coronavírus, 19.522 pessoas recebe-
ram exames com resultados positivos 
e, deste total, 19.119 se recuperaram.

O Boletim informa ainda que não 
há nenhuma pessoa de Umuarama 
internada na UTI  do Hospital 
Uopeccan, onde o SUS (Sistema Único 

de Saúde) disponibiliza as alas exclu-
sivas para tratamento da doença, e 
três pessoas ocupam leitos na enfer-
maria. Diante desses números, o 
município fica classificado com ban-
deira verde, quando o risco de conta-
minação é considerado baixo.

Até as 10h de sexta, os coletivos 
chegarão normalmente na rodoviária 
velha, no centro da cidade. A partir 
deste horário, as chegadas e saídas pas-
sam a acontecer no novo terminal, para 
onde as empresas estão transferindo os 
guichês de venda de passagens.

As linhas metropolitanas tam-
bém farão uma parada no terminal 
rodoviário urbano, (na Praça da 

Bíblia), porém todas as linhas serão 
centralizadas na nova rodoviária, 
que fica na Avenida Romeu Zolin, 
entre as ruas Benedita de Toledo 
Mulato e Nivaldo Turcato, no Parque 
Residencial Interlagos.

A gestão da rodoviária será muni-
cipal, com uma equipe montada para 
administrar o espaço. Porém, não 
foram repassados detalhes.

ATÉ as 10h, os coletivos chegarão na rodoviária velha, no centro da cidade. A partir deste horário, as chegadas e 
saídas passam a acontecer no novo terminal
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

Somos gratos pela belíssima ação de nosso pre-
sidente CL Wilson Avigo Antônio em conjunto 
com o Grupo "Amigos que doam sem conhe-
cer", que neste dia 05/12/2021, Dia Mundial do 
Leonismo e Dia do Voluntariado, fazem a entre-
ga, ao Banco Ortopédico CL Euclides Gimenes, 
do Lions Clube de Umuarama, de 43 cadeiras de 
Rodas e 10 cadeiras de Banho, com a presença 
especial de nosso Governador do Distrito LD-6, 
CL Marcos Vinícius Pesenti e CaL Flávia e a pre-
sidente do Distrito LEO, CaLeo Bárbara. 

AMIGOS QUE DOAM SEM CONHECER  
MAIS UMA CAMPANHA DE SUCESSO  

Saúde comemora a participação
dos municípios no PlanificaSUS

A equipe da coordenação 
do PlanificaSUS da Secretaria 
Estadual da Saúde (Sesa) 
tem tido uma agenda cheia 
ao percorrer as regiões do 
Estado. O objetivo é promo-
ver os workshops de adesão 
ao programa e formalizar a 
participação dos municípios 
ao PlanificaSUS Paraná. Das 
22 Regionais de Saúde, 13 
foram visitadas e 264 muni-
cípios (66,16%) já assinaram 

o termo de adesão ao projeto 
que visa integrar a Atenção 
Especializada e a Atenção 
Primária na perspectiva de 
fortalecimento da Rede de 
Atenção à Saúde no Paraná.

A expansão do programa 
faz parte das ações da Sesa 
para a fase pós-pandemia. 
“A reorganização da Atenção 
Primária e Especializada é 
fundamental nesse momento. 
Precisamos restabelecer o 
contato com a população que 
sofre de doenças crônicas e 
que se distanciou das uni-
dades de saúde”, ressaltou 
o secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto.

Criado, em 2019 como 

p r o p o s ta  d o  C o n s e l h o 
Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass), Ministério 
d a  S a ú d e  e  S o c i e d a d e 
Beneficente Israelita Albert 
Einstein, o PlanificaSUS é um 
projeto de educação perma-
nente da saúde idealizado 
para capacitar as equipes das 
regionais e municípios para 
que organizem o acesso aos 
serviços de forma integrada 
e humanizada.

“A meta é abranger os 399 
municípios. Estamos em uma 
verdadeira maratona para 
conseguir o apoio de todos e 
implantar esse programa de 
integração, que une as equi-
pes nos territórios. Queremos 

Implantação
Um projeto-piloto foi ini-

cialmente implantado na 4ª 
Regional de Saúde, em Irati, no 

Centro-Sul do Estado. Desde 
2019, várias atividades foram 
realizadas na região com su-

cesso, principalmente voltadas 
para a atenção aos idosos. 
Após dois anos, técnicos e 

membros do Grupo Condutor 
Estadual do PlanificaSUS Para-
ná expandem agora a 1ª etapa 

aos demais municípios.

Agenda
As assinaturas ao termo de adesão pelos gestores municipais 

iniciaram em 22 de novembro e seguem até 16 de dezembro. Os 
próximos workshops acontecem nas regionais de Pato Branco 

(7ª), Francisco Beltrão (8ª), Foz do Iguaçu (9ª), União da Vitória 
(6ª), Paranaguá (1ª), Cornélio Procópio (18ª), Apucarana (16ª) e 

Londrina (17ª).

Secretário agradece parceria com
os municípios na posse do Cosems

O secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto, acompa-
nhou a posse da nova direto-
ria do Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde do Paraná 
(Cosems/PR) na última terça-
-feira (7) e ressaltou a impor-
tância da parceria com os 
municípios. 

O Cosems atua em conjunto 
com o Estado na pactuação de 
ações e medidas de vigilância 
em Saúde, com diálogo e par-
ticipação dos 399 municípios.

“A palavra é de agradeci-
mento. O Cosems existe por-
que os prefeitos concordam 
em colocar os secretários à dis-
posição, para estarem na linha 
de frente conosco, e quero 
registrar que nós fazemos o 
Sistema Único de Saúde fun-
cionar quando estamos uni-
dos”, afirmou Beto Preto.

A nova diretoria foi eleita 
no mês passado em assem-
bleia geral e deve conduzir a 
entidade pelo próximo biênio 
(2022-2023). Ao todo foram 
escolhidos 23 representan-
tes, que têm como presi-
dente o secretário municipal 

O Cosems atua em conjunto com o Estado na pactuação de ações e medidas de vigilância em 
Saúde, com diálogo e participação dos 399 municípios

AMÉRICO ANTONIO/SESA

de Saúde de Mangueirinha, 
Ivoliciano Leonarchik.

“ N ó s  t e m o s  u m  d o s 
melhores Conselhos do Brasil 
porque nossa grande missão 
é proporcionar, fortalecer e 
resgatar o papel do gestor no 
seu município. Andamos em 
conjunto com nossos apoia-
dores desde cidades mais 
distantes até a Capital do 
Estado, reforçando a política 
de Saúde”, disse o presidente.

O prefeito de Jesuítas e 
presidente da Associação dos 

Municípios do Paraná (AMP), 
Júnior Weiller, agradeceu ao 
apoio do Governo do Estado 
em nome dos prefeitos. 
“Desde o início da pandemia 
o Estado tem andado junto 
com os municípios e graças a 
esta união estamos voltando à 
normalidade. Sabíamos e sem-
pre acreditamos que a vacina-
ção em massa era a certeza 
de vitória da nossa popula-
ção contra o vírus e por isso 
o Paraná é hoje um exemplo 
em imunização”, disse. 

avançar na garantia da assis-
tência aos nossos usuários 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS), e o PlanificaSUS é o 

caminho”, disse a diretora 
de Atenção e Vigilância em 
Saúde da Sesa, Maria Goretti 
David Lopes.

CRIADO, em 2019 o projeto idealiza a capacitação das equipes para que organizem o 
acesso aos serviços de forma integrada e humanizada

SESA/AEN
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Polícia Civil procura pelo autor de
atentado contra casal no Ibirapuera

A Polícia Civil de Umuarama 
deu início na madrugada de 
ontem (quarta-feira, 8), às 
investigações a fim de identi-
ficar e prender o autor de um 
atentado. O crime aconteceu no 
Parque Ibirapuera, na residência 
da mulher que foi vítima de um 
disparo de arma de fogo.

De acordo com os levanta-
mentos feitos pela polícia, em 

princípio o alvo do atentado 
seria o marido da vítima, que 
conseguiu escapar, fugindo 
correndo.

A casa invadida fica situada 
à rua Manuel de Freitas da 
Silva e, de acordo com o que 
foi divulgado pela Polícia 
Militar, primeiro órgão de segu-
rança a chegar ao local, um 
homem armado teria invadido 

o imóvel e disparado contra o 
casal. Acredita-se que tenham 
sido deflagrados ao menos três 
disparos de uma pistola.

Segundo a nota à imprensa 
disponibilizada pelo delegado 
Gabriel Menezes, a mulher foi 
atingida por três disparos. Dois 
tiros acertaram de raspão na 
região do abdômen e do pes-
coço. Já o terceiro tiro a atingiu 

na altura do ombro. O projétil 
ficou alojado. A vítima foi sub-
metida ainda ontem a uma 
cirurgia para a retirada da bala.

O marido não ficou ferido 
e foi ele quem conduziu a 
esposa até o hospital. Para 
tanto ele usou seu carro par-
ticular após perceber os feri-
mentos na mulher.

O autor dos disparos fugiu 

em uma motocicleta logo após 
cometer o crime.

Os investigadores recolhe-
ram três cápsulas deflagra-
das de arma de fogo, mas não 
informaram qual o calibre da 
arma usada no atentado. As 
investigações seguem para 
identificar o suspeito, assim 
como os motivos da ação 
criminosa.

Vendedora é 
assaltada pelo 
‘cliente’ após 

combinar venda 
pela internet
 E q u i p e s  d o  7 º 

Batalhão de Polícia Militar 
(7º BPM) foram acionadas 
para atender a uma situa-
ção de roubo na cidade 
de Goioerê (cidade loca-
lizada a 57 quilômetros 
de Umuarama), na noite 
da última terça-feira (7). 
Não houve prisões e o 
caso está sendo investi-
gado pela Polícia Civil do 
município. Os policiais 
foram até a rua Primeiro 
de Maio onde a vítima 
(uma mulher) disse que 
havia sido vítima de um 
roubo. Ela informou ainda 
que havia combinado a 
venda de dois relógios 
Smart Whatch através de 
mensagens pela plata-
forma Facebook com um 
homem desconhecido.

Mesmo depois que 
combinaram o local para o 
encontro e possível nego-
ciação, a mulher não 
encontrou o endereço 
exato e logo em seguida, 
parou em frente a uma 
casa, que fica situada 
nos fundos do cemitério. 
Lá ela foi pedir informa-
ções, e acabou abordada 
por dois criminosos que 
saíram de uma mata e 
anunciaram o assalto. Um 
deles estava armado.

A dupla levou os reló-
gios e fugiu no sentido 
ao cemitério. Foram fei-
tas rondas, mas os auto-
res do crime não foram 
localizados.

PC investiga organização que fraudava licitações
A Polícia Civil do Paraná deu 

início ontem (8) a uma ação con-
tra organização criminosa que 
utilizava empresas de fachada 
e é responsável por fraudes em 
processos licitatórios.

O s  p o l i c i a i s  c u m p r i -
ram 15 mandados de busca 
e apreensão simultanea-
mente em Curitiba e em Assis 
Chateaubriand (município 
situado a 90 quilômetros de 
Umuarama). Entre os investi-
gados, estão servidores públi-
cos e agentes políticos.

Após investigações, foi cons-
tatado que o grupo era res-
ponsável por criar empresas 

de fachada com funcionários 
laranjas e a participação de ser-
vidores públicos. Eles seriam 
responsáveis por fraudar pro-
cessos licitatórios e causar pre-
juízos aos cofres públicos.

As investigações tiveram 
início em março de 2019 com 
intuito de apurar as irregulari-
dades na aquisição de peças 
de reposição de máquinas 
pesadas, que compõem a 
frota de veículos da Prefeitura 
de Missal, no Oeste do Estado.

Posteriormente, foi apurado 
que os crimes estavam ocor-
rendo ainda em outros muni-
cípios da região Oeste. Durante 

as diligências, foi verificado que 
havia o recebimento de peças 
como sendo novas, o superfa-
turamento de preços e o paga-
mento de peças que não eram 
entregues ou utilizadas.

Há indícios de fraudes e acer-
tos indevidos em licitações de 
2017, 2018 e 2019. Os suspeitos 
são investigados pelos crimes 
de corrupção ativa e passiva, 
além de organização criminosa.

TERCEIRA FASE
Essa é a terceira fase da ope-

ração. Na primeira, em 2019, 
foram cumpridos 26 mandados 
de busca e apreensão e 11 de 

prisão. À época, foram apreen-
didos diversos documentos que 
auxiliaram no andamento das 
investigações, como bilhetes 
de controle manual quanto ao 
pagamento de propina a diver-
sos servidores e agentes públi-
cos que mantinham contratos 
de venda de peças ou serviços 
para máquinas pesadas.

Na segunda fase, em julho, 
foram 59 ordens judiciais res-
pectivamente em 39 endere-
ços de pessoas físicas e 20 em 
setores de prefeituras. Durante 
a ação, a PCPR apreendeu 
documentos que auxiliaram no 
andamento das investigações.

Incêndio em sucata na PR-323 
mobiliza Corpo de Bombeiros

Um incêndio em sucata des-
pejada dentro de uma empresa 
de reciclagem que fica rodo-
via PR-323, próximo à Avecam 
Veículos, em Umuarama, mobi-
lizou o Corpo de Bombeiros na 
tarde de ontem (quarta-feira, 
8), em Umuarama. Não houve 
registro de vítimas, segundo a 
corporação.

A s  e q u i p e s  d o  6 º 
Subgrupamento de Bombeiros 
Independente foram aciona-
das por volta das 15h30. Minutos 
depois chegaram à empresa onde 
verificaram que havia grande 
quantidade de sucata, como ferro 
e restos de carros – inclusive com 
combustíveis e óleo.

Devido ao risco oferecido 
pelos combustíveis e óleos dos 
carros, os Bombeiros utiliza-
ram água e espuma para apa-
gar as chamas. Após o com-
bate, a guarnição de combate 
à incêndios realizou o rescaldo 
com ajuda de um guincho da 
empresa, que revirava e levan-
tava os carros.

Funcionários da empresa 
disseram que o fogo pode ter 
sido provocado por um maça-
rico que era utilizado no corte 
dos materiais metálicos. Faíscas 
podem ter gerado fogo em esto-
famentos, ou atingido reservató-
rios de óleo ou de combustíveis 
nos restos de carros.

COM o auxílio de um guincho, carros que serviam de reservatório de combustível e óleo 
forma levantados para receberem rescaldo
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Policiais militares lotados em Francisco Alves (município que fica localizado 
a 70 quilômetros de Umuarama), realizaram uma grande apreensão de 
maconha naquela cidade. A ação da polícia aconteceu depois que denun-
ciantes anônimos relataram que em um determinado local, teria sido deixada 
escondida uma grande quantidade de maconha. O denunciante também 
informou que alguns suspeitos haviam descarregado os fardos do entorpecen-
te em uma residência. Na posse do endereço, os policiais foram até o local 
e encontraram 41 tabletes, pesando 777 quilos de maconha. A droga foi 
encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Iporã.

DIVULGAÇÃO
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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
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
RANGER XLS CAB. SIMPLES FLEX 13/14 BRANCO COMPLETO R$ 79.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 AZUL COMPLETO, AUT, COURO R$ 244.900,00
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

Barcelona perde e acaba eliminado na
fase de grupos da Liga dos Campeões

O Barcelona foi eliminado 
da Liga dos Campeões na tarde 
de ontem (8). A equipe catalã 
jogava a vida na competição 
frente ao Bayern de Munique, 
na Alemanha. Ainda assim, 
mais uma vez, mostrou pouca 
resistência aos alemães. 3 a 0 
para os bávaros foi o resultado 
do duelo, que, combinado com 
a vitória do Benfica sobre o 
Dínamo de Kiev, culminou na 
queda do Barça.

Com isso, já são três pas-
seios do Bayern nos últimos 
três jogos entre as equipes. O 
histórico 8 a 2, em 2020, outro 
3 a 0, pelo primeiro jogo da 
atual fase de grupos, e o con-
fronto de ontem.

O placar foi aberto pelos 
donos da casa aos 33 minutos 
de bola rolando no primeiro 
tempo. Lewandowski recebeu 
pelo meio e foi avançado até 
a grande área. O polonês gin-
gou para cima da marcação e 
cruzou para Muller cabecear 
do outro lado. Araújo tentou 
tirar em cima da linha, mas, 
com a ajuda da tecnologia, o 

juiz confirmou a bola dentro.
Com o primeiro gol, a situa-

ção do Barcelona já era dramá-
tica e ficou ainda mais pouco 
depois. Aos 42, Sané arriscou 
de fora da área e o goleiro ale-
mão Ter Stegen aceitou. Na 
segunda etapa, o mesmo Sané 
ainda perdeu chance clarís-
sima, com a meta livre.

Porém, o gol perdido não 
fez falta. Aos 16, Musiala apro-
veitou cruzamento do lateral 
Alphonso Davies para mandar 
para dentro e anotar o terceiro.

Com o resultado, o Bayern, 
que já tinha a primeira posi-
ção do grupo garantida, vai 
a 18 pontos, com seis vitó-
rias em seis partidas. Já o 
Barcelona fica com a ter-
ceira posição, com 7 pontos, 
garantindo sua vaga para a 
Liga Europa.

NOVO FOCO
Agora, o foco de ambas as 

equipes vai para suas ligas 
nacionais. No Campeonato 
Alemão, o Bayern lidera com 
quatro pontos de distância do 

segundo colocado. Enquanto 
isso, no Espanhol, o Barcelona 
ocupa apenas a sétima posi-
ção. Se a equipe do recém-che-
gado técnico Xavi não conse-
guir melhorar na temporada, 
corre sérios riscos de não se 
classificar para a próxima Liga 
dos Campeões.

COM este, já foram três 
passeios do Bayern nos últimos 

três jogos entre as equipes. O 
histórico 8 a 2, em 2020 e outro 

3 a 0, na fase de grupos

DIVULGAÇÃO

Outro jogo da quarta
Em outra partida de ontem pela Liga dos Campeões, o Manchester 
United foi a campo com um time alternativo para encarar o Young 
Boys, no Old Trafford. O jogo terminou empatado em 1 a 1, resul-
tado que não muda em nada a situação das equipes na tabela.  O 

United abriu o placar com o atacante Greenwood, aos oito minutos 
do primeiro tempo. Porém, levou o empate aos 42, com o meia 

Rieder. Os ingleses já tinham a primeira posição do grupo garantida 
antes mesmo de ir a campo. Com o empate, vão agora a 11 pontos. 
Enquanto isso, o Young Boys termina a fase de grupos como lanter-

na da chave, com cinco.
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Palavras cruzadas

Por mais que queira mostrar garra e iniciativa no 
trabalho, você deve ter cuidado para não parecer 
afobada (o) demais. Procure conversar mais com 
os colegas, especialmente os que têm mais tempo 
de casa. Mostre disposição para aprender, pois isso 
só vai contribuir para o seu progresso. 

O trabalho em equipe ou sociedade vai exigir mais 
paciência e jogo de cintura no período da manhã. 
As opiniões não vão bater e será preciso saber 
dialogar para evitar discussões. E se você trabalha 
com parentes, o conselho a recomendação vem em 
dobro: controle suas reações.

Ótimo pique para o trabalho, mas os astros dão um 
conselho bem importante: converse! A presença 
tensa de Marte na Casa 3 costuma causar discus-
sões, e isso não levará você a lugar algum. Se bater 
o estresse, respire fundo, tome uma água e retome 
conversas com calma, sem brigar.

Os astros recomendam que você cuide bem 
do seu dinheiro no período da manhã. Se você 
está preocupada (o) com uma dívida, pode tentar 
renegociar valores e prazos — converse e faça 
acordos. Só não convém contar com amigos ou 
buscar empréstimos, pois isso só vai enrolar 
ainda mais a situação.

Bater de frente com chefes e autoridades pode 
queimar o seu filme no emprego. Mesmo que dis-
corde de alguma ordem, evite contestar ou agir com 
rebeldia. Você pode até propor algumas soluções 
diferentes e inovadoras, mas faça isso com jeitinho 
e com bons argumentos, sem confrontar ou medir 
forças com os outros. 

A Lua na Casa 12 recomenda que você procure 
um canto tranquilo para cumprir suas tarefas hoje, 
principalmente no período da manhã, quando vai 
precisar de mais silêncio para se concentrar nas 
tarefas ou nos estudos. Pode ter alguma dificuldade 
para aprender algo, mas não adianta se irritar, seja 
paciente e persistente.

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 9 de dezembro são de Sagitário com a personalidade de Sagitário e Áries. São 
comunicativos e dotados de grande simpatia. A palavra é fácil e o senso de humor é engra-
çado. Seu número principal, do dia do nascimento é o 18, formado de Sol, 1 e de 8, Saturno. 
Ambos exercem o poder e a autoridade, cada um ao seu modo.  Juntos formam o 9, de Marte, 
que revela coragem, decisão, ousadia, irreverência, determinação e aventura. Revela ligações 
com o estrangeiro.

Horóscopo nascido em 9 de dezembro

Por mais que ame e se preocupe com a família, 
você deve ter cuidado para não ser controladora 
demais com os parentes, pois isso pode sufocar 
e causar brigas. Converse mais em casa e tente 
compreender melhor as opiniões e decisões de 
cada um.

O céu anuncia mudanças no trabalho e você 
pode ter uma boa oportunidade de conversar e 
propor algumas melhorias. Pode sugerir novos 
jeitos de executar as tarefas para agilizar o ser-
viço, ou negociar alguns benefícios com os che-
fes. Você ainda pode iniciar um curso à tarde: 
aprenda tudo que puder.

O período da manhã pode ser muito proveitoso para 
a sua carreira. Mercúrio enviará boas vibrações para 
você buscar as mudanças necessárias, seja ao fazer 
contatos em busca de um novo emprego ou para 
negociar melhorias com seus patrões. 

Trabalhar em equipe e trocar ideias com os cole-
gas pode ser enriquecedor para você, mas também 
pode gerar conflitos e divergências de opinião. Pro-
cure aceitar essas diferenças e negociar um meio-
-termo com serenidade, sem discussões. Mais vale 
manter a amizade, não é?

Controlar os gastos será seu maior desafio nesta 
quinta, libriana. Controle a impulsividade, princi-
palmente diante de vitrines e coisas bonitas: pode 
se empolgar e comprar um monte de coisas supér-
fluas que nem vai usar depois.

Procure ficar longe de fofocas e pessoas pessi-
mistas ou mentirosas, pois isso só trará aborre-
cimentos. Converse, sim, mas com pessoas de 
alto-astral e que tenham boas ideias e propostas 
para compartilhar. A sintonia com a família também 
deve aumentar a partir da hora do almoço.

SECOM/TOLEDO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 20

SHT
RACIOCINIO

NORMAOPA
TRELATOS

COLINAASI
SIGAMSS
DAGUADA

QUARENTENA
MIMALGO

BOASPSIU
NESTETIM

ATONATONA
CAIDOEN

QUADRINHOS
PESOZELOSA

Inventor
do avião
14 Bis

(?)2, o 
gás car-
bônico

Molhar
(plan-
tação)

Festa em
honra de

uma
pessoa

"Quem
(?),

consente"
(dito)

Área
fértil do
deserto

Maneira de
organizar
o pensa-
mento

Inter-
jeição de
espanto

Descrição
de um

fato (pl.)

Assim, 
em es-
panhol

Para o;
em dire-

ção a

"(?)-fes-
tas", sau-
dação de 

fim de ano 

Uma das
casas do
Poder Le-
gislativo

Dócil;
pacífica

Ernesto
Nazareth,
compo-

sitor

Cuida-
dosa

A, B, AB e
O (Med.)
Cédula de
dinheiro

Padrão;
regra

Formato
do rodo

Dígrafo de
"tosse"
Crime
menor

A sopa
rala

Arruma-
deira

Pequeno
monte

Período
de 40 dias

Indicação
do sinal
verde de
trânsito 

Vir à (?):
emergir
Profere
palavras

(?) Lopes,
jornalista
Barril de
uísque

Qualquer
coisa

Garrafa de
refrigerante

Silêncio!

Deixar o
local 

Oriente
(Geog.)
Vazias 

por dentro

Revista 
em (?): gibi

Moeda
argentina

Nêutron
(símbolo)
Opõe-se 

a "tônica"

Florestas;
selvas

Derrubado;
tombado

Pronome relativo
(Gram.)

3/así — pet. 4/peso. 6/aguada — colina — zelosa. 10/raciocínio.
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P OR C
B A I L E D E G A L A

N A I P E A C M
I N T I M O I A

I V O D M Ã O S
E N E M Y E S

A R M A R I O V A
S A M A D R I D
A L C E O I T O
R E A R C A S

F I A N Ç A A M
A L T O P I P

A R F A R M O R N A
C A L C U L A R

P E L I D OS D OA

Amarro-
tados

(tecidos)

Evento fes-
tivo co-

mum em 
formaturas

Associação
Cristã de
Moços
(sigla)

"(?) tudo
que reluz
é ouro"
(dito)

São "li-
das" pelas

ciganas

(?) Holanda,
ator de pe-
gadinhas
do SBT

Aquilo
que se

opõe ao
"bem"

Móvel
como o
guarda-
roupas

Cervídeo
típico do
Canadá

Ou (?) ou
oitenta:
ou tudo
ou nada

Garantia
exigida no
contrato

de aluguel

Hortaliça
usada em
saladas

Cesso 
o movi-
mento 

1.400, em 
algarismos
romanos

Ricardo
Linhares,
autor de
novelas

A tempera-
tura ideal
da mama-

deira

(?)-in,
técnica de 
massagem

oriental

Nutrientes que fazem 
os ossos endurecerem
Gaby Amarantos, can-
tora de "Ex My Love"

Literatura
(abrev.)

Parte mais
externa
da pele

A alfabética organiza 
dicionários

Sim, em
inglês

Cheia de
dinheiro

Um dos instrumentos
da orquestra

Completar mais 
um ano de vida

Divisão do
baralho
O amigo

confidente

Vogais 
de "fada"
Tipo de
baú (pl.)

Puxador
de água
Descida
do avião

Sílaba de
"ombro"
Rumava;

partia

Elevado
Respirar
com difi-
culdade

Fazer contas
(Mat.)

AlcunhasConsoante
de "pão"

Imita a
"voz" 

do gato

Principal

Real (?),
time espa-
nhol (fut.)

2/do. 3/yes. 6/fiança — madrid. 7/central. 8/epiderme.

Toledo - A edição 2021 da Virada Cul-
tural de Toledo promete ser também 
especial para o público infantil. Várias 
apresentações musicais, teatrais, literá-
rias e de dança para a criançada estão 
na programação do evento que será 
realizado entre sexta-feira e domingo 
(10 e 12) e integra o cronograma de ati-
vidades alusivas ao 69º aniversário de 
emancipação político-administrativa 
do município, que será celebrado na 
próxima terça-feira (14).

A programação começa no sábado 

Toledo também terá ‘Virada Cultura Kids’
(11), às 10h, na Praça Willy Barth, com 
a apresentação da peça “Avante, Maru-
jos”, do Grupo Put´s de Teatro. Em 
seguida, às 10h30, contação de histó-
rias infantis com profissionais da Biblio-
teca Pública Central.  Parte da equipe 
deste órgão volta à ação a partir das 
16h com atividades infantis no Parque 
Ecológico Diva Paim Barth. Mais tarde, 
a partir das 17h30, os “baixinhos” pode-
rão se divertir nos brinquedos dispo-
nibilizados pelo projeto RecreAção, 
da Secretaria Municipal de Esportes e 

Lazer (Smel) - ambas as atividades vol-
tam a ser oferecidas no domingo (12), 
nos mesmos horários. 

Ainda no sábado haverá, às 17h, a 
apresentação do espetáculo “Gigan-
tes de Ar”, com a Companhia Pia Fraus 
(detalhes no fim da matéria). Em 
seguida, às 18h, tem apresentação 
dos artistas do Núcleo Acadêmico de 
Dança (NAD). A dobradinha teatro e 
dança volta a acontecer no domingo 
(12) com o espetáculo “Encontro de 
Gigantes”, do Núcleo Ás de Paus (veja 

mais a seguir), às 17h, e o show do 
grupo de dança Baillare, às 18h.

Conheça cristais que podem desenvolver o seu amor e autocuidado
O amor próprio está sempre conec-

tado à cura, então lembre-se de que, 
para obter e compreender o seu próprio 
amor-próprio, você deve primeiro prati-
car o perdão, a compaixão e o autocui-
dado, que esses cristais de amor-próprio 
podem certamente ajudar.

Quartzo rosa: o quartzo rosa é um 
dos melhores cristais para o amor pró-
prio, pois é o cristal emocional conhecido 
pelo amor incondicional. A cor rosa claro 
desse cristal, junto com os padrões que se 
formam naturalmente na pedra, é linda.

Esta atraente pedra rosa é conhecida 
por estar associada ao amor e ao chacra 
cardíaco. Isso significa que este cristal não 
é ótimo apenas para amar a si mesmo, mas 

também para chamar com amor. O quartzo 
rosa é um dos cristais mais populares, espe-
cialmente para trabalhar o amor-próprio e 
tornar-se confortável consigo mesmo. 

Rodonita: é um dos cristais para o amor 
próprio e ajuda a equilibrar as energias yin 
e yang do corpo. Espere sentir um aumento 
na autoconfiança com este cristal, pois você 
poderá usá-lo ao trabalhar suas decisões ou 
problemas, ajudando-o a fazê-lo sem julga-
mento. Está associado aos chacras raiz e car-
díaco, para mantê-lo com os pés no chão, 
mas também com amor, sempre.

Citrino: é um ótimo cristal para ini-
ciantes e é conhecido por trazer feli-
cidade. Citrino é a pedra da sorte do 
comerciante e é uma ótima pedra para 

se usar no amor próprio, porque conecta 
você ao seu eu superior por meio do cha-
cra coronário, permitindo que você libere 
sentimentos de baixa vibração.

Jasper Vermelho: esta pedra bri-
lhante e ousada está conectada ao seu 
chacra básico (sua raiz) e ajuda a mantê-lo 
aterrado. Ele tem sido usado como pedra 
de proteção por muitos e muitos anos e 
é conhecido como um cristal que nutre.

Ametista: um dos cristais para o amor 
próprio mais populares, principalmente por 
sua bela cor roxa, é a ametista. Este lindo 
cristal está associado ao terceiro olho e ao 
chacra coronário, ambos que o ajudam a se 
conectar com o seu eu superior e auxiliam 
na exploração espiritual e na iluminação.

Selenita: é uma pedra macia e suave 
que mantém o poder da energia femi-
nina da lua. É conhecida como a pedra de 
novos começos e está associada ao cha-
cra coronário. Trabalhar com este cristal o 
ajuda a ter mais compaixão por si mesmo. 

A maneira mais fácil de usar cristais 
é tê-los por perto. Coloque-os em sua 
mesa, ao lado da cama quando você 
dorme ou embaixo do travesseiro 
ou quando está fazendo um diário. 
Segure-os durante a meditação.

Incorpore-os a rituais como a lua nova 
ou o ritual da lua cheia. Use-os durante a 
prática de ioga. Adicione-os à sua rotina 
de autocuidado 

Fonte: iquilibrio.com
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LE
VE

ZA
Oxalá pudéssemos guardar o espírito 

de Natal em jarros e abrir um jarro em 
cada mês do ano.

Harlan Miller

JÁ, JÁ É NATAL! HO-HO-HO-HO
A tradição de troca de presentes tem como base a história dos Três Reis Magos: Baltazar, Belchior e Gaspar quando 
foram visitar o menino Jesus levaram ouro, mirra e incenso, gesto que veio a significar o sentimento da partilha que 
o nascimento de Cristo desperta em nosso coração.

PASSEIOS
O reajuste para os passeios do Macuco 
Safari, empresa concessionária do Par-
que Nacional do Iguaçu, passa a valer 
a partir do dia 1º de janeiro de 2022. O 
reajuste anual está previsto no contrato 
de concessão 01/2010, celebrado entre 
o Instituto Chico Mendes de Conser-
vação da Biodiversidade (ICMBio) 

para o Macuco Safari. A tabela prevê 
valores especiais para crianças e idosos 

brasileiros. O passeio de barco do 
Macuco Safari, que é realizado dentro 
do Parque Nacional do Iguaçu, passa 
a custar R$ 362,00. Neste passeio, o 

turista é levado pela trilha de 2km por 
uma carreta puxada por veículo elétri-

co, caminha por uma ponte suspensa de 
600m (opcional), desce até o deck com 
um bondinho para pegar o barco e su-
bir o Rio Iguaçu até as grandes quedas 

das Cataratas do Iguaçu.

* * * 

Valores dos demais passeios Macuco 
Selva R$181,00, Macuco Safa-

ri Privativo (Mínimo 4 Pax ADT) 
R$723,00, Macuco Safari + Rafting 
R$542,00; Macuco Safari + Cacho-
eirismo R$542,00, Macuco Selva + 
Cachoeirismo R$362,00, Macuco 
Safari+ Cachoeirismo + Rafting 

R$723,00 eRafting R$207,00. Crian-
ças com menos de 7 anos (até 6 com-
pletos) não pagam. Já as crianças de 
entre 7 e 11 anos pagam meio ingres-
so. Os idosos brasileiros acima de 60 
anos também terão tarifas especiais 
e pagam meio ingresso. Mas aten-
ção, para usar estes benefícios será 
necessário apresentar documentos 

para comprovar a idade, como o RG 
original, ou a Carteira de Motorista, 

ou no caso das crianças, a Certi-
dão de Nascimento. Caso contrário 

pagam o ingresso integral e este 
desconto é para melhor idade apenas 

para brasileiros.

RODOVIÁRIA TOP!
O prefeito Hermes Pimentel 
comanda nesta sexta-feira 

(10) a inauguração da nova 
Estação Rodoviária de Umu-
arama, um marco na história 

do transporte coletivo da 
região Noroeste do Paraná. O 
prédio, moderníssimo e super 
estruturado, fica em local pri-
vilegiado – no Alto da Para-
ná. A cerimônia será às 10h.

LAÇO BRANCO
Foi surpreendente, em todo o Brasil, a adesão à campanha ‘Laço Branco – 

Homens pelo fim da violência contra a mulher’. Umuarama também fez bonito. 
Comandada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, contou com o 
apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Associação do Clube de 
Mães, Grupo União pela Vida e Coletivo Entre Elas. As equipes distribuíram 
laços para homens em todos os departamentos da prefeitura, na Câmara dos 

Vereadores, Polícia Militar e também em várias entidades e em empresas, como 
a Levo Alimentos. O ponto alto foi uma passeata pela Avenida Paraná, na 

segunda, 6, dia da causa, estabelecido em lei federal.

DIREITOS HUMANOS
Amanhã, 10 de dezembro, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, data 
em que, em 1948, a Organização das Nações Unidas instituiu a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, em Paris. Considerado o documento mais 

traduzido da história moderna, a Declaração foi criada para servir como uma 
base para os direitos humanos em todo o mundo, como “o ideal comum a ser 
atingido por todos os povos e nações. Embora houve avanço, direitos ainda 
são desrespeitados em diversas situações e diferentes lugares. Por isso é im-

portante refletir a respeito e apoiar a causa.

ZOOM
A partir da próxima sexta-feira, 
10, Teresa Santos, a Miss Brasil 
2022, já vai saber se continua 
ou não na competição, e se as 
bolsas mundiais de apostas, que 
a colocam no top 10 deste ano, 
estão certas. É neste dia que 
acontece a primeira eliminató-
ria, diretamente de Israel, onde 
será a grande final, no domin-
go, dia 12.

DIVULGAÇÃO
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