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Reconstrução da Sala Aré completa
a revitalização do Bosque dos Xetá

INVESTIMENTO É DE R$ 222 MIL NA EDIFICAÇÃO DE 181,45 M²

O espaço utilizado por muitos anos para atividades de educação ambiental na entrada do Bosque dos Xetá, será reconstruída pela Prefeitura. 
O projeto já foi licitado e a ordem de serviço para o início da obra já foi assinada. Contando a partir de 6 de janeiro, o prazo para a conclusão 
da reconstrução é de seis meses. Os serviços incluem demolição da estrutura, regularização do terreno, construção de banheiros, estrutura 
em madeira de eucalipto e cobertura em telha cerâmica, além de novas instalações elétricas e sanitárias, e urbanismo. l 8

Equipes de segurança pública formadas por 18 policiais civis e militares de Umuarama e Iporã, realizaram ontem a ação resultante de 
uma denúncia do Ministério Público. A intenção é coibir jogos de azar em Iporã. Foram fiscalizados 12 bares e apreendidas 13 máquinas 
caça-níquel. Na ocasião, 4 proprietários responderão criminalmente por estabelecer ou explorar jogo de azar.

Operação Royale

Vacinação especial
A Secretaria de Saúde continua hoje com a programação 
especial para vacinação contra a Covid. As equipes vão 

centralizar a imunização no salão paroquial Frei Estêvão, 
que fica na Matriz São Francisco de Assis, das 7h30 

às 11h30. Estarão disponíveis vacinas para primeira, 
segunda e terceira doses – também chamadas de 
reforço. Haverá vacinas para adolescentes a partir 

de 12 anos e adultos de qualquer idade. l 6

Justiça nega
suspensão

e Comissão da
cassação continua

l 3

Vereadores
unanimes

rejeitam criação
de novos cargos

l 4

Frota

Polícia Militar
recebe motos

BMW de
850 cilindradas  

l 8

ALEX MIRANDA

Aciu esclarece
dúvidas sobre
a campanha

natalina
l 5
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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 0,95 9,26 10,74
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: 9,25%  | 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

17/11 a 17/12 0,5166   0,4578   0,0165
18/11 a 18/12 0,5174   0,4586   0,0173
19/11 a 19/12 0,5000   0,4412   0,0000
20/11 a 20/12 0,5000   0,4412   0,0000
21/11 a 21/12 0,5000   0,4412   0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -2,36% 28,99 
Vale ON -1,58% 79,17 
ItauUnibanco PN -2,19% 21,45 
Bradesco PN -2,80% 19,82 
Magazine Luiza ON +2,81% 6,58 
BRF ON +6,27% 21,68

IBOVESPA: +0,83% 108.326 pontos

Iene 113,67
Libra est. 0,75
Euro 0,89
Peso arg. 101,96

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,1% 5,6840 5,6850 +0,9%

PTAX  (BC) 0,0% 5,6953 5,6959 +1,4%

PARALELO +0,2% 5,5700 5,9800 +1,4%

TURISMO +0,2% 5,5700 5,9600 +1,4%

EURO -0,3% 6,4209 6,4221 +1,5%

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 17/12

Iene R$ 0,0501
Libra est. R$ 7,56
Peso arg. R$ 0,056
R$1: 1.193,89 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 17/12 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 1.285,25 8,00 0,6%
FARELO jan/22 379,50 7,20 3,0%
MILHO mar/22 593,25 2,00 2,0%
TRIGO mar/22 775,00 4,50 -7,0%

SOJA 160,53 0,1% 4,7% 160,00
MILHO 81,82 1,0% 7,1% 82,00
TRIGO 88,99 0,0% 0,7% 92,00
BOI GORDO 303,20 0,0% 5,7% 305,00
SUINO 5,80 -0,2% -3,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 17/12 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 17/12 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 17/12 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 170,00 4,3% 4,3%
SOJA Paranaguá 173,50 2,7% 6,4%
MILHO Cascavel 87,00 0,0% 2,4%

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
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Crescente
09/01- 15h13

Minguante
26/12 -23h26

Nova
2/01 -15h35

Cheia
19/12 -01h37

Sol

PREVISÃO DO TEMPO

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Muitas nuvens
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Loterias
Megasena

02 03 05 09 10 11 12 13
14 15 16 20 21 23 25Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Sábado 18/12/2021
concurso: 2438Megasena

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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Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
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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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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

06 05 08 00 07 03 09

Super Sete concurso: 183C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2250Lotomania

75.454
81.461
19.900
64.895
03.288

16 19 31 53 64 71 76 
CRB-AL

04 12 24 30 56

JANEIRO

02 08 09 11 17 24 28

concurso: 5733

04 11 19 25 37 55

Nublado

CRESCENTE
09/01 - 15h13

CHEIA
19/12 - 01h37

MINGUANTE
26/12 - 23h26

NOVA
02/01- 15h35

Paranaguá
max 26
min 22

max 32
min 21

Cascavel
max 32
min 21

Foz do Iguaçu
max 34
min 25

max 32
min 20

Curitiba
max 23
min 18

FASES 
DA LUA

Domingo 19/12/2021

Sol
Segunda 20/12/2021

Sol

Lotofácil concurso: 2400

04 05 08 23 24 31 32 33 34 35
38 43 48 58 63 74 84 85 96 00

Foz do Iguaçu - Já faz algum 
tempo que as Cataratas do 
Iguaçu, uma das Sete Mara-
vilhas da Natureza, dividem 
espaço com outros atrativos 
de Foz do Iguaçu. Agora uma 
nova atração turística promete 
solidificar ainda mais a cidade 
como um dos principais desti-
nos do País. Uma roda-gigante 
com 88 metros de altura foi 
inaugurada nesta semana na 
tríplice fronteira, é boa alterna-
tiva para quem quer apreciar o 
pôr do sol do Oeste paranaense 
de um ângulo privilegiado.

“É mais um atrativo em 
uma cidade que se estruturou 
para receber as pessoas e fez 
do turismo um dos principais 
setores econômicos”, afirma 
o governador Ratinho Junior. 
“Foz do Iguaçu é a porta de 
entrada dos turistas no Paraná, 
um dos principais destinos de 
estrangeiros no País. Por isso, 
a retomada da visitação é posi-
tiva não apenas para a cidade, 
como para o todo o Estado”.

A roda-gigante, batizada 
de Yup Star Foz, fica ao lado 
do Marco das Três Fronteiras, 
próximo à Ponte da Integra-
ção – a segunda ligação entre 
o Brasil e o Paraguai em Foz do 
Iguaçu, que está em constru-
ção. Ela tem 36 cabines clima-
tizadas com ar-condicionado e 
capacidade de até oito pessoas 
por cabine. O passeio dura em 
torno de 20 minutos e permite 
a observação de vários pon-
tos do Brasil, do Paraguai e da 
Argentina.

O projeto é da Gramado 
Parks, empresa de hospita-
lidade e entretenimento da 
Serra Gaúcha que está inves-
tindo R$ 200 milhões em Foz. 

O valor engloba o projeto da 
roda-gigante e o resort Aquan 
by Gramado Parks, que terá 
360 apartamentos e previsão 
de inauguração para 2023. A 
construção do brinquedo ini-
ciou em 2018 e demandou 
mais de 400 toneladas de aço, 
8 mil parafusos e quatro qui-
lômetros de luzes de led para 
colocar de pé a Yup Star Foz. 

A atração, que abriu para o 
público na sexta-feira (17), vem 
em um momento em que Foz 
do Iguaçu vê a retomada do 
turismo e o retorno dos voos 
internacionais. A empresa Jet-
Smart voltou a operar quinta-
-feira (16) as linhas aéreas que 
ligam a cidade paranaense a 
Santiago, no Chile. São dois 
voos semanais, às quintas e 
domingos, os únicos diretos 
entre o Brasil e o país andino.

Paulo Angeli, secretário 
municipal do Turismo, Proje-
tos Estratégicos e Inovação, 
explicou que a cidade não 
parou de receber investimen-
tos durante a pandemia para 
incrementar os passeios. Além 
da nova roda-gigante, outras 
atrações estão em construção: 
um show de água e luz, um cas-
telo assombrado e um aquário 
estão previstos para entrar em 
funcionamento a partir do ano 
que vem.

RETOMADA
Chegando por ar ou pela 

terra, o número de turistas 
cresceu 82% em novembro na 
cidade, na comparação com o 
mesmo mês do ano passado, 
com aumento também em 
relação a outubro de 2021. 
Os dados foram levantados 
pela Secretaria Municipal do 

Domingo tem show com Daniel
Neste domingo (19), todos os caminhos em Foz do Iguaçu levam ao 

show do cantor Daniel, a atração mais esperada da programação do Natal 
de Águas e Luzes. Um dos maiores astros da música sertaneja romântica, 
Daniel traz a Foz o show “Versões de Mim”, com clássicos inesquecíveis 
e novidades. “Queria contemplar canções que tornam a minha carreira 
vitoriosa. Acabei escolhendo músicas que marcam uma época e que não 
podem faltar jamais”, explica Daniel. 

O limite de público estabelecido pelos órgãos de segurança no Grama-
dão é de 14 mil pessoas. Para garantir a segurança, uma grande força-tarefa 
está sendo montada, com mais de 200 pessoas envolvidas.  
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Turismo, Projetos Estratégi-
cos e Inovação, com base na 
compilação dos números de 
visitantes que chegaram pelo 
Aeroporto Internacional das 
Cataratas, pela rodoviária ou 
de carro pela BR-277.

“A retomada tem sido bem 
rápida. Nossa expectativa para 
o final do ano é chegar aos 
patamares de visitação ante-
riores à pandemia. Já temos 
uma procura muito alta para 
o Réveillon e preparamos 
também uma propagação de 
Natal com o maior número de 
atrativos de todos os tempos”, 
explicou Angeli.

E m  n ove m b ro,  e n t re 
embarques e desembarques, 
o aeroporto teve, em média, 
25 voos diários, 11% a mais 
do que outubro, e transpor-
tou 112.343 passageiros. O 
aumento foi de 63% em rela-
ção a novembro de 2020 e 13% 
a mais do que outubro de 2021. 
Também em novembro, 65.236 
passageiros embarcaram e 

desembarcaram na rodoviária 
internacional, um aumento de 
63% ao mesmo mês de 2020 e 
3% maior do que outubro 
deste ano. No total, o termi-
nal movimentou 129 ônibus 
diários, entre chegadas e par-
tidas. Já pela praça de pedá-
gio da BR-277, em São Miguel 
do Iguaçu, passaram 240.510 
veículos.

PARQUE E ITAIPU
As bilheterias das princi-

pais atrações turísticas tam-
bém confirmam a tendência de 
retomada. No Parque Nacional 

do Iguaçu, onde estão as Cata-
ratas do Iguaçu a visitação em 
novembro foi 82% superior ao 
mesmo mês do ano passado e 
9% maior com relação a outu-
bro de 2021. A Itaipu Binacio-
nal, outro atrativo potencial, 
recebeu 41.385 visitantes em 
novembro, aumento de 73% 
em relação ao mesmo mês de 
2020. Mais de 90% foram de 
brasileiros e 46% do Paraná. 
No Marco das Três Fronteiras, 
foram 35.568 visitações, 63% 
superior a novembro de 2020 e 
mais 3% em relação a outubro 
deste ano.  

Roda-gigante e volta de voos reforçam 
retomada do turismo em Foz do Iguaçu

Ministro do STF Alexandre Moraes
mantém prisão de Roberto Jefferson

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Alexandre 
de Moraes negou na última 
quinta-feira (15) o pedido de 
soltura, pleiteado pela defesa 
de Roberto Jefferson. O minis-
tro manteve a prisão do ex-de-
putado. Em sua decisão, o 
Moraes julgou ser “necessária 
e imprescindível à garantia da 
ordem pública e à instrução cri-
minal” a manutenção da prisão 
preventiva de Jefferson.

No começo da semana, 
a Procuradoria Geral da 
República (PGR) havia se mani-
festado favorável à manuten-
ção da prisão preventiva do 
ex-deputado.

No último dia 10, Moraes 
já havia determinado o afas-
tamento de Jefferson da pre-
sidência nacional do PTB por 

Prisão
Roberto Jefferson foi preso no dia 13 de agosto em sua residência, 

no município Comendador Levy Gasparian, na região centro-sul 
do Rio de Janeiro, para cumprir decisão do ministro do Supremo 

Alexandre de Moraes, que atendeu a um pedido da Polícia Federal 
(PF), por suposta participação em uma organização criminosa que 
atuaria para desestabilizar a democracia e divulgar mentiras sobre 

ministros do STF. Depois de passar por todos os trâmites para entra-
da no sistema carcerário do Rio, Jefferson foi levado para o presídio 

Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó. No dia 4 de se-
tembro, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a transferência 

do ex-deputado do presídio para o Hospital Samaritano, na Barra da 
Tijuca. O ministro manteve a prisão preventiva e determinou que 

Jefferson permanecesse apenas no hospital e fosse monitorado por 
tornozeleira eletrônica. No dia 14 de outubro, recebeu alta e deixou 
a unidade hospitalar, escoltado pela PF e levado de volta para Geri-

cinó, onde permanece preso.

180 dias “pois a documenta-
ção juntada aos autos indi-
cava a utilização de parte do 
montante devido ao fundo 
partidário do PTB para finan-
ciar, indevidamente, a disse-
minação de seus ataques às 

instituições democráticas e à 
própria democracia por meio 
de postagens no perfil oficial do 
partido político nas redes sociais 
e em seu perfil pessoal, repita-
-se, na condição de presidente 
de agremiação política”.

MORAES julgou ser “necessária e imprescindível à garantia da ordem pública e à instrução criminal” a manutenção da prisão de Jefferson
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Justiça nega pedido de
suspensão e Comissão
da cassação continua

A justiça negou um pedido 
liminar de suspenção dos 
trabalhos  d a C o m i ssão 
Processante – II, na Câmara 
Municipal de Umuarama. Tal 
decisão manteve o anda-
mento do tramite. Os verea-
dores membros desta comis-
são pretendem apresentar um 
parecer final assim que recebe-
rem a defesa prévia do prefeito 
afastado. Celso Pozzobom foi 
denunciado pelo também 
ex-prefeito, Jorge Vieira.

O pedido foi feito pelos advo-
gados de defesa do denunciado, 
alegando que um dos ex asses-
sores de Pozzobom, envolvi-
dos na Operação Metástase e 
preso a mando do Ministério 
Público, deveria ter sido convo-
cado para ser ouvido durante o 
andamento da comissão. José 
Cícero Laurentino, ex-diretor 
de Assuntos Interinstitucionais 
foi citado como sendo uma das 
pessoas que teria e apossado 
de uma folha de cheques que 
foi trocada por dinheiro vivo no 
escritório de um agiota e depois 
repassado para outro ex-asses-
sor, que efetuou o pagamento 
da parcela de um apartamento 
(ainda em construção) em nome 
de Celso Pozzobom. Os valores 
teriam sido desviados do Fundo 

Para o ano que vem
De acordo com o presidente da Comissão Processante – II, vere-
ador João Paulo Rodrigues ‘Sorrizal’, com a decisão judicial que 
ampara o andamento normal dos trabalhos, a CP-II aguarda que 
até na próxima segunda-feira (20), o prefeito afastado encami-

nhe a defesa prévia (escrita) para que seja analisada. ‘Não temos 
prazo para dar prosseguimento aos trabalhos, mas tentaremos 

fazer a entrega do parecer definitivo sobre as decisões tomadas 
pelos membros da comissão ainda neste ano. Sabemos que os 
prazos estão curtos, mas acredito que, assim que o apresentar-

mos à presidência da Câmara, o mais rápido possível, deverá ser 
marcada a data da sessão especial que definirá pela cassação, ou 

não do prefeito afastado”, explica Sorrisal.

Municipal de Saúde e repas-
sados a um hospital, que 
por sua vez emitiu o cheque 
citado acima.

A defesa do prefeito afas-
tado ressalta no pedido que: 
“Apenas Cícero Laurentino 
poderia responder à essa 
Comissão Processante, se efe-
tivamente trocou cheques da 
Norospar com Ermes Corrêa 
Almeida; se essa troca foi 
realizada a mando do denun-
ciado; se os valores prove-
nientes dessa troca foram 
destinados a Heber Lepre; e, 
ainda, se essa movimentação 
se efetivou com o fim de rea-
lizar a quitação de parcela do 
apartamento do denunciado 
com recursos públicos da 
saúde de Umuarama, tal qual 
aventado em denúncia”.

Segundo o Juiz Marcelo 
Pimentel Bertasso, o requeri-
mento foi indeferido com base 
na seguinte fundamentação: 
“Reaberta, o Presidente cum-
pre esclarecer que o direito de 
arrolar testemunhas encontra-
-se intempestivo, razão pela 
qual a oitiva das testemu-
nhas de defesa não prejudica 
o exercício do contraditório. 
Ademais, de acordo com o art. 
5º, inciso III, do decreto-lei nº 
201/67, o número máximo de 
testemunhas a serem arrola-
das é 10, o que já foi feito”.

Por fim, o magistrado não 
concedeu a medida liminar 
explicando que as questões 
levantadas pela defesa de 
Pozzobom, podem ser dirimi-
das sem, necessariamente, a 
oitiva de Cícero Laurentino.

DECISÃO judicial ampara o livre andamento dos trabalhos da comissão que analisa pedido de cassação na Câmara

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Pesquisas para as eleições 2022

Foi aprovada pelo plenário do TSE a resolução que trata do 
registro e da divulgação de pesquisas de opinião pública sobre 
as eleições 2022 e eventuais candidaturas. A decisão unânime 

ocorreu na sessão administrativa e modifica trechos da 
Resolução TSE nº 23.600. A partir de 1º de janeiro de 2022, as 

entidades e empresas que realizarem pesquisas eleitorais serão 
obrigadas a registrá-la no Sistema de Registro de Pesquisas 

Eleitorais (PesqEle) até cinco dias antes da divulgação. O 
relator, ministro Edson Fachin, destacou que as propostas de 
entidades públicas e a sociedade, na audiência pública sobre 
o tema, contribuíram para a melhoria das regras. “Muitas das 

propostas examinadas resultaram no aperfeiçoamento do 
texto”, destacou Fachin, ao agradecer também ao grupo do TSE 

que trabalhou na minuta.

Novidades
A resolução traz inovações 
como a integração do instituto 
da federação partidária e 
dispositivos destacando 
que a Justiça Eleitoral não 
realiza controle prévio sobre 
resultado de pesquisa, 
nem gerencia ou cuida da 
divulgação. Esclarece, ainda, 
que o registro da pesquisa 
não obriga a divulgação do 
resultado. Outra, é que a 
enquete apresentada ao 
público como uma pesquisa 
eleitoral será reconhecida 
como pesquisa sem registro. 
A norma também aponta 
que compete ao juízo da 
fiscalização eleitoral o 
exercício do poder de polícia 
contra a divulgação de 
enquetes.

Divulgação dos resultados
O texto afirma que serão obrigatoriamente informados: 
o período de realização da coleta de dados, a margem 
de erro, o nível de confiança, o número de entrevistas, 
o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se 
for o caso, de quem a contratou, bem como o número de 
registro da pesquisa. O Ministério Público, candidatas e 
candidatos, partidos, coligações e as federações partidárias 
poderão acessar o sistema interno de controle, verificação e 
fiscalização da coleta de dados das entidades e das empresas 
que divulgarem pesquisas eleitorais. A solicitação de acesso 
deverá ser enviada à Justiça Eleitoral.

 
Impugnações
Partidos, candidatas e candidatos, coligações, federações 
partidárias e o Ministério Público também são partes 
legítimas para impugnar o registro ou a divulgação 
de pesquisas eleitorais, quando detectarem eventual 
descumprimento das regras sobre o assunto. Em caso 
de suspensão da divulgação da pesquisa, a decisão será 
comunicada a quem for responsável pelo registro do 
levantamento, bem como a quem contratou a pesquisa.

DIVULGAÇÃO

O registro
O registro da pesquisa na 
Justiça Eleitoral deverá 
conter as informações 
sobre quem contratou a 
pesquisa e quem pagou, 
com os respectivos números 
no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) ou no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ), valor e origem dos 
recursos, metodologia usada 
e período de realização do 
levantamento. Outros dados 
necessários são o plano 
amostral e ponderação 
quanto a gênero, idade, grau 
de instrução, nível econômico 
do entrevistado, assim como 
o questionário completo 
aplicado ou a ser aplicado, 
e nome do estatístico 
responsável pela pesquisa.
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Câmara rejeita pedido
de criação de 99 novos
cargos na Prefeitura

Em sessão extraordiná-
ria convocada para as 9h de 
ontem (sexta-feira, 17), os 
vereadores apreciaram qua-
tro projetos, Dois dele obtendo 
aprovação unânime, enquanto 
outros dois foram rejeitados. 
Houve dispensa de prazo regi-
mental e as matérias foram 
apreciadas em dois turnos de 
votação em uma única ses-
são. Um dos textos pleiteava 
pela abertura de 99 novos car-
gos em regime de comissão, 
na Prefeitura Municipal de 
Umuarama. Este projeto foi 
rejeitado por unanimidade.

O texto encaminhado 
pelo prefeito interno Hermes 
Pimentel, explicava que, através 
da proposição, seria realizada 
uma reorganização na estru-
tura administrativa de asses-
soramento direto do Prefeito 
Municipal, composta por cargos 
de provimento em comissão.

Para tanto, seriam criados e 
extintos cargos em comissão, 
visando atender às necessida-
des do Município, estabeleci-
dos limites para o quantita-
tivo de vagas (nos termos da 
Constituição Federal) e criadas 
atribuições para os cargos de 
assessor especial, assessor 
jurídico e modifica as atribui-
ções dos diretores, Secretários 
e Secretarias.

DIRETORIAS E 
‘CARROCINHA’

O mesmo Projeto de Lei 

Gratificações
Outro projeto que foi levado à discussão e votação na Câmara, 
dizia respeito à criação de funções gratificadas de assessora-

mento, chefia, direção, direção superior, controladoria, e admi-
nistração, a serem concedidas exclusivamente aos servidores 

ocupantes de cargos de provimento efetivo, carreira e emprego 
público.  Também de autoria do Executivo, tem o intuito de 

fortalecer a atuação de servidores concursados em cargos de 
administração, controladoria, direção superior, direção, che-
fia e assessoramento, promovendo a formação de um corpo 

técnico funcional permanente, sempre objetivando o aumento 
da eficiência da Administração Municipal. O texto levou maior 

transparência à gestão pública, estabelecendo o quantitativo de 
106 gratificações, distribuídas em níveis que observam a com-

plexidade da função, considerando funções específicas. Este foi 
aprovado em dois turnos.

Agentes de Endemia
A terceira proposta discutida ontem teve o intuito de efetivar o repas-

se, a título de incentivo financeiro, no o montante de R$ 82.150,00, aos 
Agentes de Combate às Endemias (ACE’s), teve aprovação unânime. 

O repasse será efetuado em uma única parcela, de forma integral, no 
mês de janeiro de 2022, e será distribuída aos 75 Agentes de Combate 

às Endemias (ACE’s), no valor de R$ 600 para cada.

ALEX MIRANDA

SERVIDORES lotaram as cadeiras no plenário da Câmara Municipal para acompanhar a votação dos projetos

Complementar cria três 
novas Diretorias vinculadas à 
Secretaria de Administração. 
Uma delas e a Diretoria de 
Gerenciamento Aeroportuário, 
a segunda trata-se da Diretoria 
de Administração de Terminais 
Urbanos e Rodoviários e por 
fim, a Diretoria de Tecnologia 
e Informação. “Em relação 
as duas primeiras, saiba que 
com a inauguração da nova 
Rodoviária e com o projeto 
de concessão do Serviço de 
Transporte Aéreo em anda-
mento, imprescindível se 
tornou para o Município 
de Umuarama que setores 
específicos façam a gestão, 

fiscalização e melhoria dos servi-
ços de transporte e das atividades 
que lhes são conexas, sejam eles 
rodoviários ou aéreos”.

A proposta também prevê a 
criação da Diretoria de Serviço 
de Recolhimento de Animais; 
da Diretoria de Indústria e 
Comércio e da Diretoria da 
Unidade de Saúde do Pronto 
Atendimento. Com isso seriam 
definidos o Diretor-Presidente 
da ACESF e da Fundação 
Cultural, equiparados aos 
Secretários Municipais, motivo 
pelo qual fazem jus à remune-
ração através de subsídio, em 
parcela única, de acordo com 
a Constituição Federal.

PS no IFPR
Estão abertas as inscrições 
para o Processo Seletivo 2022 
do Instituto Federal do Paraná 
(IFPR). São ofertadas 2.637 vagas 
em campi de 20 cidades do 
estado aos cursos de graduação 
presenciais oferecidos pela 
instituição. As provas ocorrem 
no dia 06 de março de 2022, 
e as candidaturas podem ser 
feitas até o dia 13 de janeiro, 
pelo site da Fundação de Apoio 
a Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (Funtef). 
A taxa de inscrição tem um 
custo de R$ 50.

Cafs
A Secretaria de 
Desenvolvimento Sustentável e 
do Turismo (Sedest) inaugurou 
um Centro de Apoio à Fauna 
Silvestre (CAFS) e um Parque 
Urbano na cidade de Maringá. 
O CAFS é o 5º inaugurado neste 
ano para ofertar atendimento 
médico veterinário básico a 
animais silvestres vitimados.  
“O modelo encontrado pelo 
Estado do Paraná, de atender 
a fauna vitimada, foi a parceria 
com as universidades que 
possui estrutura física e oferta a 
possibilidade para que os alunos 
se envolvam e desenvolvam 
pesquisas na área da medicina 
veterinária”, disse o secretário 
Márcio Nunes.

Estação geradora
O contrato formalizado entre 
o Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano de 
Curitiba (Ippuc) e a Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) vai 
possibilitar a implantação de 
módulos solares em estações-
tubo de Curitiba. Inicialmente 
o sistema de captação solar 
para geração de energia será 

5G no Paraná
Projeto de lei que propõe a criação do 
Programa de Estímulo à Implantação 
das Tecnologias de Conectividade 
Móvel no Paraná tem parecer 
favorável da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Assembleia 
Legislativa. A proposta é de autoria 
dos deputados Luiz Claudio Romanelli 
(PSB) e Tião Medeiros (PTB) e do 
ex-deputado Emerson Bacil (PSL). 
Segundo autores, a iniciativa é uma 
forma de incentivar os municípios 
a adequar suas legislações e a 
infraestrutura urbana para receber 
serviços de telefonia móvel e transmissão de dados em 4G e 5G que 
começarão a ser implantados em 2022, após o leilão promovido em 
novembro pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

implantado em duas estações, 
os testes serão iniciados 
em 2022. Curitiba será a 
primeira da cidade a testar a 
sustentabilidade energética a 
partir de células fotovoltaicas. 
A  UFPR será a responsável pela 
elaboração do projeto elétrico, 
aplicação e o monitoramento 
pelo período de um ano.

Fiscalização
A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e a Polícia 
Federal iniciaram hoje (15) uma 
operação conjunta visando 
ampliar as ações de verificação 
do comprovante vacinal de 
pessoas que ingressam no Brasil 
pelas fronteiras terrestres com a 
Argentina e o Paraguai. Segundo 
a Anvisa, serão instaladas 
barreiras para controle de fluxo 
na Ponte da Amizade e na Ponte 
Tancredo Neves. A apresentação 
do certificado de vacinação 
é “requisito migratório” e, 
portanto, configura-se como 
“objeto de fiscalização” pelos 
diversos órgãos que atuam nos 
pontos de entrada brasileiros.

Contra a covid
Pesquisadores da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) 
pretendem vacinar cerca 
de 80 animais do Zoológico 
Municipal e do Passeio Público 
contra a covid-19. Os animais 
pertencem às famílias dos 
felídeos, primatas e mustelídeos 
– mamíferos carnívoros 
como a lontra, o furão, o 
texugo, etc., considerados 
os grupos mais suscetíveis à 
infecção por Sars-CoV-2. O 
estudo utilizará a vacina da 
farmacêutica Zoetis, autorizada 
para uso experimental pelo 
Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos (USDA) e já 
aplicada em zoológicos do país.

ASSESSORIA
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Caçambas
No segundo pleito, a Aciu 
exprime o clamor de associados 
em relação à fiscalização de 
caçambas dispostas em diversos 
pontos do perímetro urbano. Um 
número considerável de filiados 
relata ocorrências preocupantes,  
principalmente em relação à 
disposição incorreta de caçambas 
em vias públicas e ausência de 
faixas refletivas. Decorre daí a 
preocupação, principalmente em 
relação à segurança de motoristas 
e motociclistas, sobremodo no 
período noturno. Também é 
perceptível que as caçambas 
transportam todo tipo de material, 
quando deveriam ser mais seletivas 
e dar a destinação correta a cada 
tipo de resíduo.

Rumo aos 300 mil 
cupons
Com a participação de mais de 32 
mil consumidores de Umuarama 
e região, a campanha Natal de 
Esperança se aproxima dos 300 mil 
cupons cadastrados. Ninguém quer 
ficar de fora da maior promoção 
do Estado, que já contemplou 
felizardos com duas motos e 
milhares de reais em vales-compra. 
Ainda não foi premiado? Não 
desanime. Vem muita coisa boa 
por aí. Outras três motos e três 
automóveis zero Km, por exemplo, 
serão sorteados no próximo dia 29. 
Dedos cruzados e não deixe cupons 
mofando na gaveta.

Horários especiais
Reforçando o horário diferenciado 
de atendimento do comércio de 
Umuarama por conta das festas 
natalinas. Teremos mais um 
Sabadão (18), com expediente das 
9h às 17h. De segunda a sexta, os 
estabelecimentos atendem das 
9h às 22h. Já passeou à noite e 
conferiu os atrativos natalinos de 
Umuarama? Unir o agradável à 
utilidade é aproveitar o rolê para 
pesquisar criteriosamente e zerar 
a lista de presentes aproveitando 
as inúmeras prmoções do 
nosso comércio.

Finalmente
Uma equipe técnica da Azul 
Linhas Aéreas avaliou a segurança 
operacional do aeroporto Orlando 
de Carvalho. Vários itens foram 
minuciosamente checados com o 
objetivo de garantir o início dos 
voos de Umuarama a Curitiba, 
já previamente agendado para 
o dia 25 de janeiro. A checagem 
priorizou o plano de emergência do 
aeródromo, o coeficiente de fricção 
e atrito da pista, tipos de saída de 
táxis de aeronaves, sistemas de 

Demandas
A Aciu encaminhou ofícios aos poderes Legislativo e Executivo requerendo, 

respectivamente, o estabelecimento de um orçamento crível para 
a formatação da campanha natalina municipal e a intensificação da 

fiscalização das caçambas dispostas em vias públicas. Requisições das 
mais pertinentes. No primeiro caso, a entidade requisita a reserva de 

um montante, dentro do Plano Plurianual, para que o cronograma 
natalino, a partir da decoração, ocorra sem atropelos. Por uma série de 

circunstâncias, e pela ausência de um fundo do gênero, a organização da 
campanha desse ano acabou esbarrando em empecilhos e limitações.

iluminação e áreas de segurança.

Venda
A Azul iniciou a venda de passagens 
da linha Umuarama-Curitiba no 
site da companhia (www.voeazul.
com.br). Quem adquirir passagem 
antecipada pagará a partir de R$ 
270 para uma viagem com duração 
em torno de duas horas. As saídas 
de Umuarama para a capital do 
Estado serão às 20h05 (terças e 
quintas) e às 10h50 (sábados). Já 
os voos de Curitiba para a Capital 
da Amizade decolarão às 17h15 
(terças e quintas) e 8h30 (sábados). 
O processo de certificação do 
aeroporto Orlando de Carvalho 
continua, a fim de que a cidade 
seja atendida por uma aeronave 
maior – para 70 passageiros 
– possivelmente no primeiro 
semestre de 2022.

Destaque
A Agência do Trabalhador de 
Umuarama segue como umas 
principais intermediadoras de 
mão de obra do Estado. Na 
terceira semana de dezembro 
foram disponibilizadas mais de 
300 oportunidades praticamente 
todos os dias. Nesta sexta-
feira (17), por exemplo, a 
Agência anunciou 311 vagas, 
contemplando os mais diversos 
segmentos. Para pleitear uma 
delas é necessário comparecer 
à avenida Rio Branco (centro) 
portando documentos pessoais.

Parcelamento
A Câmara dos Deputados aprovou 
o programa de parcelamento 
de dívidas de micro e pequenas 
empresas participantes do 
Simples Nacional, inclusive 
os microempreendedores 
individuais (MEI) e as empresas 
em recuperação judicial. O 
programa é destinado às empresas 
endividadas. Para que o pedido 
de parcelamento seja efetivado, 
a primeira parcela deve ser 
paga em dia. O contribuinte terá 
descontos sobre juros, multas e 
encargos proporcionalmente à 
queda de faturamento no período 
de março a dezembro de 2020 
em comparação com o período 
de março a dezembro de 2019. 
Empresas inativas no período 
também poderão participar.

“Os mais inteligentes se queixam 
do mundo. O mundo tem prazeres 
e alegrias, mas a razão de a gente 
estar aqui é precária. Em todo 
caso, ninguém quer abandonar o 
espetáculo” - Oscar Niemeyer

Ótimo final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

Aciu esclarece
dúvidas sobre a
campanha natalina

A campanha Natal de 
Esperança é a maior promoção 
do gênero no Estado e para sua 
execução, seguindo uma tradi-
ção de décadas, a Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola 
de Umuarama (Aciu) foi extre-
mamente criteriosa, fechando 
parceria com a Assegraf Digital, 
empresa do interior paulista 
reconhecida internacionalmente 
pelo know-how tecnológico.

“Achamos por bem prestar 
alguns esclarecimentos após 
dúvidas suscitadas por con-
sumidores nas redes sociais. 
Temos uma equipe de cola-
boradores que se dedica diu-
turnamente a cada detalhe 
operacional da campanha. É 
do nosso interesse que tudo 
transcorra bem e com absoluta 
transparência”, ressalta o pre-
sidente Orlando Luiz Santos. 

“Um número considerável 
de consumidores argumenta ter 
cadastrado cupons e os mesmos 

Cidade registra apenas um
caso de covid em 24 horas

 O Boletim Covid divul-
gado ontem (sexta-feira, 17) 
informa que apenas um caso 
da doença foi registrado 
na cidade. Trata-se de uma 
mulher que foi infectada 
pelo coronavirus. O número 
de casos ativos também caiu 
de 26 para 20 e o de suspeitos 
de 125 para 118. Nenhuma 
morte foi oficialmente regis-
trada e o total de óbitos 

Policiais militares realizaram uma 
manifestação na praça Miguel Rossafa, 
centro de Umuarama, na manhã de 
ontem (sexta-feira, 17). A maioria dos 
participantes é da reserva e a categoria 
reivindica reposição salarial e regulamen-
tação de carga horária. Manoel Herrera 
Neto, cabo da reserva remunerada 
relatou que o Governo do Estado 
anunciou reajuste de 3%, porém, 
as perdas inflacionárias da categoria 
chegam a 35%. Ele acrescentou que 

a reposição informada pelo governo estadual não cobre nem a inflação deste ano. Manifestações com o mesmo teor 
aconteceram simultaneamente em várias outras cidades do Paraná. Em todas elas, participaram policiais e bombeiros que 
está na reserva e também na ativa, além de agentes penitenciários, professores, entre outros servidores estaduais.

“ACHAMOS por bem, prestar alguns es-
clarecimentos após dúvidas suscitadas por 
consumidores nas redes sociais”, reforça o 
presidente da Aciu

ALEX MIRANDA

segue em 324.
De acordo com as informa-

ções coletadas pelas equipes 
que faze3m o controle, atra-
vés da Secretaria Municipal de 
Saúde de Umuarama, desde o 
início da pandemia do corona-
vírus, em março de 2020, foram 
registrados 19.547 casos de 
covid-19 e, deste total, 19.203 
pessoas se recuperaram.

No Hospital Uopeccan, 

onde o SUS (Sistema Único 
de Saúde) disponibiliza alas 
exclusivas para o tratamento 
da doença, há uma pessoa de 
Umuarama internada na UTI 
e mais duas em enfermarias. 
Diante desses resultados, a 
cidade segue indicada pela 
Sesa (Secretaria de Estado de 
Saúde) com bandeira verde, 
quando o risco de contamina-
ção é considerado baixo.

teriam, posteriormente, desa-
parecido. Fomos informados 
pela empresa responsável pelo 
gerenciamento de dados que 
alguma instabilidade foi notada 
na utilização do aplicativo pelo 
celular, mas não há o menor 
risco de informações compu-
tadas sumirem, pura e simples-
mente”, complementa Santos.

Algumas situações inusita-
das também são registradas, 
como a de um consumidor 
que se queixou após se depa-
rar com a mensagem ‘código 
já cadastrado’ ao tentar incluir 
determinado cupom. Passado 
algum tempo, ele descobriu 
que o procedimento tinha sido 
feito pela filha.

“Reiteramos que a Aciu ado-
tou todas as precauções para 
que a campanha seja exemplar 
em todos os aspectos. Temos 
também casos de pessoas não 
muito afeitas à tecnologia. Os 
colaboradores da Aciu estão 

aptos a auxiliar, bem como a 
sanar qualquer dúvida. A sede 
da entidade, no andar térreo 
do edifício Centro Comercial, 
não fecha para almoço. O expe-
diente é de segunda a sexta. Os 
interessados também podem 
interpelar pelas redes sociais e 
pelo telefone (44) 3621-6700”, 
finaliza o presidente.

DANILO MARTINS/OBEMDITO
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Prefeitura realiza hoje vacinação
contra covid em horário especial

A Secretaria Municipal de 
Saúde continua hoje (sábado, 
18) com programação espe-
cial para vacinação contra o 
coronavírus. As equipes de 
saúde vão centralizar a imuni-
zação no salão paroquial Frei 
Estêvão, que fica na Matriz São 
Francisco de Assis, das 7h30 
às 11h30. Estarão disponíveis 
vacinas para primeira, segunda 
e terceira doses (também cha-
madas de reforço).

Haverá vacinas para pri-
meira dose a adolescentes a 
partir de 12 anos e adultos de 
qualquer idade; para segunda 
dose às pessoas que fizeram 
a D1 da Astrazeneca ou Pfizer 
no dia 20/10 (ou datas anterio-
res) e Coronavac, conforme a 
data marcada na carteirinha 
de vacinação; e terceira dose 
às pessoas com idade acima 
de 18 anos (vacinados com a 
segunda dose no dia 15/07 ou 
em datas anteriores).

Também terá reforço (D3) 
para pessoas imunossuprimi-
das que receberam a segunda 
dose até 17/11 (28 dias antes 
da data da campanha). Além 
disso a dose de reforço da 
vacina Janssen também 
estará disponível nesta data, 
exclusivamente para pessoas 
que receberam a ‘dose única’ 
no dia 15/10 ou em datas 
anteriores. “Também vamos 
imunizar gestantes que toma-
ram a dose única até o dia 
15/10 e imunossuprimidos 
que tomaram a D1 há 28 dias 
ou mais. Esses terão o reforço 
com a Pfizer, conforme indica 
a Organização Mundial de 
Saúde”,  detalha Simony 
Rodrigues Bernardelli Rosa, 
coordenadora de Atenção 
Primária em Saúde.

Ela ressalta que para rece-
ber a vacina é preciso que a 
pessoa leve documentos pes-
soais como CPF, RG e cartão 

SUS. As gestantes, puérpe-
ras e lactantes devem levar 
declaração médica, docu-
mentos de emancipação ou 
autorização do pai ou mãe 
ou do responsável legal. 
Adolescentes precisam levar 
autorização escrita ou pre-
sença do pai, mãe ou respon-
sável legal no ato da vacina-
ção, portando documento 
com foto, registro de nasci-
mento e RG. Os imunossupri-
midos devem levar também a 
declaração médica.

ESTARÃO disponíveis vacinas para primeira, segunda e terceira doses – também chama-
das de reforço

ASSESSORIA/SECOM



7Sábado 18 e domingo 19 de dezembro de 2021  



8 LOCAL  Sábado 18 e domingo 19 de dezembro de 2021

Reconstrução da Sala Aré completa
a revitalização do Bosque dos Xetá

A Sala Aré, um espaço utili-
zado por muitos anos para ati-
vidades de educação ambien-
tal na entrada do Bosque dos 
Xetá, na Avenida Presidente 
Castelo Branco (centro), será 
reconstruída pela Prefeitura 
de Umuarama. O projeto já 
foi licitado e nesta semana 
o secretário municipal de 
Obras, Planejamento Urbano, 
Projetos Técnicos e Habitação, 
Isamu Oshima, emitiu a ordem 
de serviço para o início da 
obra, a ser executada pela 
Construtora Trigama.

O início do trabalho está 
previsto para 6 de janeiro e o 
prazo de execução é de seis 
meses. Os serviços incluem 
demolição da estrutura atual, 
regularização do terreno, 
construção de banheiros em 
alvenaria com piso e revesti-
mento em porcelanato, jane-
las de alumínio e laje em con-
creto, estrutura em madeira 

Estiagem e altas temperaturas afetam 
abastecimento de água em Umuarama

A Sanepar informa que 
devido à estiagem prolongada 
e as altas temperaturas que 
estão assolando toda a região 
Noroeste há algumas semanas, 
os reservatórios de água de 
Umuarama estão com níveis 
baixos. Por isso, desde ontem 
(sexta-feira, 17) e o próximo 
domingo (19), poderá ocorrer 
falta de água ou baixa pressão 
em todas as regiões da cidade.

Técnicos trabalham para 
estabilizar o sistema de 

Limpeza do Aratimbó já passou para parte de cima da passarela
A remoção de sedimen-

tos para a limpeza do Lago 
Aratimbó já ultrapassou a 
passarela de madeira. Ontem 
(sexta-feira, 17), a escava-
deira hidráulica trabalhava 
na parte de cima da represa, 
movimentando areia para o 
transporte que vem sendo 
feito em etapas. Determinado 
pelo prefeito em exercício 
Hermes Pimentel, o procedi-
mento tem previsão de con-
clusão no final deste mês ou 
início de janeiro.

O trabalho começou com 

o rebaixamento do nível do 
reservatório em cerca de um 
metro, no último dia 29, o 
que expôs o grau de assorea-
mento enfrentando pelo lago. 
São centenas de toneladas de 
areia e outros resíduos, acu-
mulados nos últimos anos 
desde a última limpeza, rea-
lizada em 2017. O material 
movido pela escavadeira 
é amontoado próximo das 
margens. Depois é carregado 
em caminhões basculantes 
e transportado até o aterro 
sanitário municipal.

O trabalho é contínuo, dado 
o grande volume de material a 
ser retirado. O prefeito Hermes 
Pimentel comenta que a ação 
visa melhorar as condições do 
Lago, um dos principais pon-
tos de encontro da cidade, 
tanto no aspecto visual quanto 
ambiental até que um projeto 
definitivo de combate ao asso-
reamento seja implantado. Ele 
cita que a situação se agravou 
de tal maneira que uma vege-
tação densa tomou conta do 
espaço onde deveria haver 
apenas a água da represa.

de eucalipto tratado e enver-
nizado e cobertura em telha 
cerâmica tipo portuguesa, 
além de novas instalações 
elétricas e sanitárias, ajardina-
mento com grama e flores e cal-
çadas para passeio em concreto.

O prefeito em exercício, 
Hermes Pimentel, apontou 
como vantagem do projeto a 
cobertura em telhas cerâmi-
cas. Para ele a Sala Aré foi 
pouco aproveitada ao longo 
de sua história e um dos moti-
vos foram os problemas com 
a cobertura em sape, que se 
deteriorava rapidamente. 
“Agora teremos uma estru-
tura mais resistente, um pátio 
coberto que vai valorizar o bos-
que e oferecer alguma infraes-
trutura aos visitantes”, apontou.

O investimento do municí-
pio será de R$ 222.476,83 para 
uma edificação de 181,45 m². 
A reconstrução finaliza o pro-
jeto de revitalização do Bosque 

dos Xetá, executado pela admi-
nistração municipal nos últi-
mos anos, que contou com 
a implantação de um canal 
aberto de drenagem pluvial 
para eliminar o problema da 
erosão no interior da mata e 

distribuição e a normalização 
do abastecimento está pre-
vista para ocorrer somente no 
início da manhã da próxima 
segunda-feira (20).

A orientação da empresa 
é para que a população evite 
desperdícios. Clientes que pos-
suem caixa-d’água domiciliar 
podem não ser afetados pelo 
desabastecimento.

De acordo com a Associação 
Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), cada imóvel deve ter 

caixa-d’água com capacidade 
para atender as necessida-
des dos moradores por pelo 
menos 24 horas. A Sanepar 
sugere que cada imóvel tenha 
uma caixa-d’água de pelo 
menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento 
ao Cliente Sanepar é feito 
pelo telefone 0800 200 0115, 
que funciona 24 horas. Ao 
ligar, tenha em mãos a conta 
de água ou o número de sua 
matrícula.

EMBORA a ação não seja um desassoreamento completo, o ambiente já apresenta melho-
ras significativas

ASSESSORIA/SECOM

O prefeito em exercício 
Hermes Pimentel e o 
secretário municipal de 
Gabinete e Gestão 
Integrada, André Rodri-
gues dos Santos, acom-
panharam o repasse 
de cinco motocicletas 
BMW ao 25º BPM, 
que fazem parte do 

lote de 155 motos liberado nesta semana pelo governador Ratinho 
Jr, dentro do planejamento estratégico da Secretaria de Segurança 
Pública para ampliar o policiamento motorizado no Estado.  A en-
trega, conduzida pelo tenente-coronel Anderson Puglia, contou com 
a presença de vereadores, do presidente do Conselho Comunitário 
de Segurança de Umuarama, advogado Arlindo Vieira, sargento da 
reserva Devanil Montagner, e do representante do deputado federal 
Sargento Fahur, Maicon Zaneti.

construção de nova pista de 
caminhada com iluminação.

Além disso foi implantado 
cercamento em tela das mar-
gens da mata (partes voltadas 
à Rua do Bosque e avenidas 
Parigot de Souza e Castelo 

Branco), reforço das galerias 
pluviais e bocas de logo, para 
eliminar alagamentos, ilumi-
nação em LED e recapeamento 
asfáltico da Castelo Branco, 
com troca do gramado e ram-
pas de acessibilidade.

COM investimento de R$ 222.476,83 para uma edificação de 181,45 m², a reconstrução finaliza o projeto de revitalização do Bosque dos Xetá

ASSESSORIA/SECOM

ASSESSORIA/SECOM
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Polícia Civil monitora e retira de
circulação o traficante ‘Sombra’

Investigadores que inte-
gram o Grupo de Diligências 
Especiais (GDE) da Polícia 
Civil de Umuarama reali-
zaram ontem (sexta-feira, 
17) a prisão de um homem 
acusado de praticar o trá-
fico de drogas no município. 
Conhecido pela alcunha de 
Sombra, o cidadão identifi-
cado também pelas iniciais 
T.D.S. tem 29 anos de idade 
e foi detido na rua Ângelo 
Vilela, no Jardim Real, no 
final da manhã.

De acordo com a polícia, os 
investigadores do GDE finali-
zaram ontem a operação que 
havia sido iniciada há cerca 
de 15 dias. Durante todo este 
período de investigações, foi 
realizado o monitoramento do 
homem suspeito, que resultou 
em sua prisão em flagrante.

Com ele foram encontra-
dos 129 quilos de maconha, 75 

Praça da Bíblia ainda é ponto de tráfico e consumo de drogas
A Praça da Bíblia, situada 

ao lado da Estação Rodoviária 
antiga de Umuarama e anexa 
ao Terminal  Rodoviária 
Urbano, continua sendo palco 
de apreensões de drogas e da 
cena que deixou de ser pito-
resca há anos. Ali, usuários de 
drogas, na maioria crack, se 
misturam aos indígenas que 
frequentam a cidade de tem-
pos em tempos e também se 
infiltram entre os cidadãos em 
situação de rua. A maioria des-
tes também é dependente de 
drogas, ou de álcool.

É nesta praça que geral-
mente eles pernoitam e é onde 
os mais favorecidos e que estão 
interessados em ganhar um 

gramas de cocaína e uma pis-
tola de calibre 9 mm da marca 
Cherokee com case e dois car-
regadores, além de munições 
de calibre 38 e algumas muni-
ções intactas de calibre 9 mm.

Além da arma, munição e 
drogas, a polícia identificou 
que o traficante havia adqui-
rido alguns bens com a comer-
cialização ilegal de entorpe-
centes. Por isso apreendeu 
ainda 2 telefones celulares, 2 
balanças de precisão, a quan-
tia de R$ 1.376 em espécie, 
1 DVR 1004 Intelbras, 1 Jet 
Luger, além de dois veículos. 
Um deles trata-se do Honda 
Civic ano 2010, de cor preta 
e o outro é uma motocicleta 
Honda, modelo CBR 600.

Durante as investigações, 
foi descoberto que Sombra 
possui antecedentes por trá-
fico de drogas e havia deixado 
a cadeia há quatro meses.

‘dinheirinho’, comercializam a 
droga adquirida em outros pon-
tos de tráfico da cidade.

Já acompanhamos aqui no 
Jornal Tribuna Hoje News, 
noticia de marginais que 
invadiram estabelecimen-
tos nas proximidades, para 
adquirir produtos que foram 
trocados por pedras de crack 
em ‘bocas de fumo’.

Por conta disso, guardas 
municipais e policiais militares 
seguem realizando abordagens 
e a Prefeitura Municipal atra-
vés da Secretaria de Assistência 
Social oferece acolhida ás pes-
soas que querem deixar aquele 
que se transformou em um inós-
pito ambiente.

Ontem a Polícia Militar, 
através do grupo Rotam, rea-
lizava patrulhamento preven-
tivo e ostensivo pela região da 
Praça da Bíblia. Os PMs avis-
taram um homem em atitude 
suspeita e resolveram abordá-
-lo, antes que ele chegasse ao 
convívio de outros que esta-
vam no centro do logradouro.

A equipe fez a abordagem 
e com o suspeito foi encon-
trada uma porção de crack. 
Também foram encontrados 
R$ 16 em espécie e um cani-
vete. A lamina eventualmente 
seria utilizada para fracionar 
a pequena pedra. Os policiais 
levaram o cidadão à Delegacia 
de Polícia Civil.

Duas pessoas ficaram 
feridas em grave 

acidente na 
avenida Portugal

 Dois homens ficaram feri-
dos em um grave acidente de 
trânsito registrado, na noite 
da última quinta-feira (16), 
na Avenida Portugal, nas pro-
ximidades de um mercado 
atacadista.

De acordo com testemunhas, 
um pedestre de 49 anos foi atin-
gido por uma motocicleta que 
trafegava pela avenida no sen-
tido a rodovia PR-482, em dire-
ção ao trevo de acesso ao muni-
cípio de Maria Helena). Devido 
a violência da colisão, os dois 
envolvidos (pedestre e piloto) 
ficaram feridos e foram socor-
ridos por equipes do Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu). Ambos foram 
levados para atendimento 
médico hospitalar. Um deles, o 
pedestre, estava com ferimen-
tos gravíssimos, inclusive com 
fratura exposta.

O acidente também foi aten-
dido por uma equipe do Pelotão 
de Trânsito da Polícia Militar de 
Umuarama, que registrou a coli-
são por volta das 21h30.

Trata-se de um atropela-
mento, que envolveu uma 
motocicleta Honda CG-160. 
Existem suspeitas de que no 
local estaria acontecendo 
uma corrida clandestina entre 
motociclistas. O caso será apu-
rado pela polícia.

DROGA foi encontrada pela Polícia Militar com cidadão que chegava à Praça da Bíblia
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Um homem de 24 anos foi flagrado pela 
Polícia Militar arremessando carregadores, 
celulares, drogas e chips de celulares para 
o interior da cadeia pública de Umuarama. 
O caso foi registrado na madrugada de 
ontem (sexta-feira, 17), por volta das 3h. 
De acordo com os policiais, o suspeito 
carregava com 10 aparelhos celulares, 11 
carregadores, 5 chips de celulares, além 
de 166 gramas de maconha. O homem 
recebeu voz de prisão e foi encaminhado 
juntamente com os objetos apreendidos 
para a Delegacia de Polícia Civil.

MAIS de 120 quilos de maconha, cocaína, arma e munição estavam na posse do traficante 
Sombra

DIVULGAÇÃO

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 18/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 103.900,00

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

KICKS SV CVT 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 89.900,00

NEW BEETLE 08/09 VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO 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$ 99.900,00

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

UP XTREME TSI 21/21 PRETO COMPLETO R$ 73.900.00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCEMA sob nº 12/96 e JUCESP sob nº 
1086, faz saber, através do presente Edital que, devidamente autorizado pelo atual Credor Fiduciário, BANCO PAN 
S/A, inscrito no CNPJ sob n° 59.285.411/0001-13, detentor dos direitos do crédito objeto do Instrumento Particular 
com Força de Escritura Pública de Compra e Venda e Financiamento com Constituição de Alienação Fiduciária em 
Garantia, emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e outras avenças, datado de 30/01/2012, conforme registro 
nº 5 da matrícula abaixo citada, fi rmados entre Credor e Fiduciantes OSMAR INACIO DA ROSA, inscrito no CPF 
n° 740.064.289-87 e ROSANGELA FERREIRA DA COSTA ROSA, inscrita no CPF nº 795.598.249-53, residentes 
em Umuarama-PR, na Estrada Canelinha, 2483, Jardim Paraíso, já qualifi cados no citado Instrumento Particular, 
promoverá a venda, em 1º ou 2º leilão fi duciário, de modo somente On-line, do imóvel abaixo descrito, nas datas, 
hora e local infracitados, na forma da lei 9.514/97. 1. Local da realização dos leilões: Os leilões serão realizados 
exclusivamente pela Internet, através do site www.leilaovip.com.br. 2. Descrição do imóvel: Uma residência “Casa 
Fácil”, situada na Rua Alexandro Ceranto nº 2565 (constante no local), com 133,02m² de área construída e seu 
terreno, designado data de terras sob nº 17 da quadra E, com 421,72m², no Jardim Beira Rio, em Umuarama-PR. 
Imóvel objeto da matrícula 12.599 do Cartório de Registro de Imóveis 2º Ofício de Umuarama-PR. Observação: 1) 
Consta no RI - Estrada Canelinha nº 2585. Regularização e encargos perante os órgãos competentes para averbação 
da atual denominação do logradouro e numeração predial, correrão por conta do comprador. 2) Imóvel ocupado. 
Desocupação por conta do adquirente nos termos do art. 30, parágrafo único da lei 9.514/97. 3. Datas e valores dos 
leilões: 1º Leilão: 27/12/2021, às 14:00h. Lance mínimo: R$ 345.951,94. 2º Leilão: 28/12/2021, às 14:00h. Lance 
mínimo: R$ 195.488,17. 4. Condição de pagamento: À vista, mais a comissão de 5% ao leiloeiro. 5. Condições Gerais 
e de venda: 5.1. Interessados em participar do leilão de modo on-line, cadastrar-se-ão no site www.leilaovip.com 
e se habilitarão, com antecedência de até 1 hora, sendo que os lances on-line se darão exclusivamente através do 
site, respeitado o lance mínimo e o incremento estabelecido. 5.2. O(s) fi duciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma 
do parágrafo 2º-A do artigo 27 da lei 9.514/97, das datas, horários e locais da realização dos leilões fi duciários, 
para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição, na forma estabelecida no parágrafo 2ºB 
do mesmo artigo, devendo apresentar manifestação formal do interesse. 5.3. A(s) venda(s) será(ão) efetuada(s) em 
caráter “ad corpus” e no estado de conservação física, documental/registral em que se encontra(m), inclusive em 
relação à eventual necessidade de averbação de construção/ampliação, que correrão por conta do arrematante. 5.4. 
Eventuais avisos/menções de ações judiciais, no site www.leilaovip.com.br na divulgação desse leilão, aderirão 
ao edital. 5.5. Em caso de inadimplemento do valor de arrematação, por desistência do arrematante, desfar-se-á a 
venda e será cobrada uma multa moratória no valor de 4% (quatro por cento) da arrematação para pagamento de 
despesas administrativas, bem como poderá ainda o Leiloeiro emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, 
encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do 
Decreto nº 21.981/32, além da inclusão do arrematante nos serviços de proteção ao crédito. 5.6. Correrão por conta 
do(s) arrematante(s), todas as despesas, inclusive foro e laudêmio, se for o caso, relativos à(s) transferência(s) do(s) 
imóvel(eis) arrematado(s). 5.7. Na forma do disposto no artigo 448, do Código Civil, o Vendedor se responsabiliza 
por eventual evicção, somente até o valor recebido a título de arremate, excluídas quaisquer perdas. 5.8. O(s) 
arrematante(s) terá(ão) o prazo de 24 horas, para efetuar o(s) pagamento(s) da totalidade do(s) preço(s) e da comissão 
do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, inclusive o devedor fi duciante, no caso do exercício do 
direito de preferência, na forma da lei. 5.9. Caso haja arrematante, quer em primeiro ou segundo leilão, a escritura de 
venda e compra, será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. 5.10. Correrão por conta do arrematante, 
todas as despesas relativas à transferência do imóvel arrematado, tais como, taxas, alvarás, certidões, ITBI - Imposto 
de transmissão de bens imóveis, foro e laudêmio, quando for o caso, escritura, emolumentos cartorários, registros 
etc. 5.11. Todos os débitos incidentes sobre o(s) imóvel(eis), que tenham fato gerador a partir da data da realização 
do leilão, serão de exclusiva responsabilidade do(s) arrematante(s). 5.12. As demais condições obedecerão ao que 
regula o Decreto n° 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427/33, que regulam a atividade 
da leiloaria.Para mais informações - tel.: 0800 717 8888 ou 11-3093-5252. Vicente de Paulo Albuquerque Costa 
Filho - Leiloeiro Ofi cial JUCEMA nº 12/96 e JUCESP nº 1086.

DATA 1º LEILÃO 27/12/21 ÀS 14H  -  DATA 2º LEILÃO 28/12/21 ÀS 14H
EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A PROJESE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., torna 
público que requereu ao Instituto Água e Terra, IAT, a Licença 
Simplificada, para Empreendimento Residencial na qua-
dra 17, do Parque Colina Verde em Umuarama – PR. Não foi 
determinado estudo de impacto ambiental.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A PROJESE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., torna 
público que requereu ao Instituto Água e Terra, IAT, a Licença 
Simplificada, para Empreendimento Residencial na qua-
dra 18, do Parque Colina Verde em Umuarama – PR. Não foi 
determinado estudo de impacto ambiental.

Bayern goleia Wolfsburg e amplia
vantagem na liderança do Alemão

O Bayern de Munique 
aumentou sua folga na lide-
rança do Campeonato Alemão 
ontem (17). Jogando em casa, 
derrotou o Wolfsburg por 4 a 0, 
pela 17ª rodada, e chegou aos 
43 pontos, abrindo nove para o 
vice-líder Borussia Dortmund. 
Os Bávaros começaram con-
trolando o jogo e saíram na 
frente logo aos sete minutos da 

primeira etapa. Thomas Muller 
finalizou para as redes e inau-
gurou os marcadores.

O Wolfsburg tentou res-
ponder e quase empatou aos 
oito, mas o Bayern foi mais 
ofensivo e construiu mais 
oportunidades.

No segundo tempo, os 
donos da casa voltaram com 
chances mais perigosas e 

anotaram dois gols na sequên-
cia para encaminhar a vitória. 
Aos 12 minutos, Thomas Muller 
recebeu passe de Sané e cru-
zou para Upamecano comple-
tar de cabeça. Depois, aos 14, 
Gnabry passou para Sané fina-
lizar da entrada da área e mar-
car o terceiro para o Bayern.

Com o 3 a 0 no placar, coube 
ao artilheiro Lewandowski 
transformar a vitória em 
goleada. Aos 44, o polonês 
recebeu de Musiala e finalizou. GOLEADA leva o Bayern aos 43 pontos, abrindo nove para o vice-líder Borussia Dortmund

DIVULGAÇÃO
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Os nascidos no dia 18 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Sagitário e Áries. São genero-
sos, desprendidos e bons. São independentes e apreciam a liberdade. São otimistas, bonachões e bem humorados. 
Confiam em si mesmo, demonstrando isso em todas as circunstâncias. Seu número principal é o 27, formado de 2, 
Lua e de 7 Netuno. São astros que atuam sobre as emoções e a intuição, de uma forma um pouco negativa, dando 
pessimismo, insegurança, melancolia e tristeza, falta de confiança em si. Mas juntos formam o 9, de Marte, que 
acaba redundando em fatores de coragem, determinação e espírito aventureiro.

Horóscopo nascido em 18 de dezembro

Agitação não vai faltar nessa semana e notícia boa também não! 
Marte entra em Sagitário e traz novidades que vão dar um chega 
pra lá na rotina. Planos de viagem e novos projetos na sua vida 
tomam forma e a boa sorte vai te acompanhar. Mercúrio também 
manda poderosos estímulos para os seus interesses profissionais. 

A semana chega suave na nave e com notícias fresquinhas de 
Mercúrio, que traz boa sorte, novidades e promessas de ganhos 
em algo diferente que você pode fazer.  Mudanças positivas 
devem rolar na sua vida material bem na semana que antecede 
o Natal e isso quer dizer que a festança tá garantida! 

Vai preparando o coração porque se depender de Marte, a semana 
será de emoções intensas! A partir do dia 13 vão jorrar energias 
para suas relações, parcerias, seus planos e amizades. Mercúrio, 
seu astro, também traz boas novas, fortalece a sua capacidade 
estratégica e deixa seu instinto afiadíssimo para negociar. 

Festas de fim de ano se aproximando, parentes chegando e 
os caranguejinhos estão na maior vibração, claro! Tem muita 
novidade entre as estrelas e seu astral fica lá em cima. Marte 
turbina sua saúde, duplica sua vitalidade física e deixa você 
com gás total para mandar ver no trabalho. Pode ser quase 
véspera de Natal, mas não vai faltar entusiasmo para pegar 
firme no trampo e botar pra quebrar com suas competências. 

A boa sorte vai soprar em sua direção, e quem avisa é Marte, que 
desembarca em seu paraíso astral, anunciando que novidades 
espetaculares podem marcar presença na sua vida. Já Mercúrio traz 
poderosas energias para os seus interesses profissionais e financei-
ros. A semana tem tudo para ser das mais produtivas no trabalho.

Essa será uma semana movimentada! Pode ir se preparando 
porque o ritmo está bem acelerado e o astral virginiano vai 
ficar com a bola toda, ainda mais na vida familiar. Mercúrio 
também traz mudanças e elas serão bem mais positivas. No 
amor, surpresas incríveis com um crush que tem tudo para ser 
a capa do seu celular.

O Sol passa a última semana no seu signo, e quem assume 
logo após é Marte, que comanda seu paraíso astral, trazendo 
alegrias, boa sorte e vibes espetaculares para a sua vida. As 
coisas devem fluir com mais agilidade e facilidade, sem falar 
que você terá confiança e criatividade de sobra para alcançar 
conquistas, glórias e vitórias. 

Com Marte entrando em sua Casa 12 todo cuidado é pouco 
para evitar brigas, sobretudo nas relações familiares. Sua saúde 
ganha um baita reforço, o trabalho vai caminhar do jeitinho que 
espera e até a sua comunicação pessoal fica mais descontraída, 
incentivando seus contatos e interesses. Siga sua intuição ao 
lidar com grana. 

Com as energias astrais que ficam ativas a partir de agora, você 
tem tudo para brilhar no serviço, subir no conceito da chefia e 
atrair melhorias financeiras que vão te deixar na maior empol-
gação. Marte abre os seus horizontes profissionais ao turbinar 
sua garra, determinação e autoconfiança, qualidades que serão 
diferenciais para o seu sucesso. 

Horóscopo da semana de 18 a 24 de dezembro

ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Com a entrada de Marte na sua Casa da Fortuna, se prepare 
para ir atrás dos seus interesses, porque gana não vão faltar e 
grana também não. É preciso cuidado com decisões preci-
pitadas. Sabendo se controlar, o caminho estará aberto para 
vitórias financeiras.

Horóscopo nascido em 19 de dezembro

Palavras cruzadas

Solução anterior

Os nascidos no dia 19 de dezembro são do signo de Sagitário, com a personalidade de Capricórnio. São ambicio-
sos, organizados, objetivos e práticos. Planejam e projetam sempre um futuro promissor, por essa razão realizam e 
conseguem muito. Seu número principal, do dia do nascimento é o 28, formado de 2, Lua e de 8, Saturno. Confirma 
seu amor a terra e às suas raízes e tradições. São ligados à família, à mãe e aos bens de raiz. Mas a soma dá o 10, 
que reduzido dá o 1, do Sol, que confere poder, liderança e independência, egocentrismo e generosidade ao mesmo 
tempo. Mas também que causa a solidão.

Com as boas novas de Marte, sua comunicação fica mais solta 
e você vai passar muita confiança para os outros!  Pode fazer um 
tremendo sucesso nos contatos pessoais e profissionais, ainda 
mais se apostar em sua simpatia, nas suas ideias criativas e na 
habilidade para convencer.

Aqueles planos que você pensou, repensou e adiou mil vezes, 
finalmente podem começar a andar! O recado esperto é de 
Marte, que vai agir em favor dos seus ideais. Aproveite a onda 
gigante de boa sorte que vai bater aí na sua praia e faz logo uma 
força-tarefa pra realizar o que botou de lado. 

Horóscopo nascido em 20 de dezembro
Impulsivo, se esforçam para gerar pensamentos, emoções e estimular as atividades. Se decidiu alguma coisa não 
mudam de ideia facilmente. São inteligentes e desconfiadas, suspeitando de histórias não comprovadas. Não aceitam 
com facilidade autoridades ou argumentos baseados em “ouvi dizer”. Influenciar os pensamentos dos outros lhes 
dá prazer. Devem tomar cuidado para não desprezar as diferenças individuais.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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da fala

3/ear — jet. 4/spot — suez. 5/fórum. 10/sonoplasta.
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Seis benefícios que você pode ter queimando folhas de louro
As folhas de louro, desde muito 

tempo estão associadas ao triunfo e 
às vitórias e a defumação é usada 
para purificar a energia de um local e 
melhorar a qualidade de vida.

Primeiro feche as janelas. Utili-
ze um recipiente que não seja infla-
mável e que não aqueça. Coloque 
fogo em quatro ou cinco folhas e 
deixe que o fumo se espalhe pela 
casa. Mantenha sempre a vigilân-
cia para não correr risco de incên-
dio e não inale diretamente a fuma-
ça. Depois que tenham queimado 
por completo, espere 15 minutos 
antes de abrir as janelas. 

BENEFÍCIOS QUE PODE OBTER 
ao queimar folhas de louro:

1 - Melhoram o sistema respira-
tório: As folhas contêm substâncias 
como o eugenol, o eucaliptol e o mir-
ceno, o que faz com que tenham pro-
priedades anti-inflamatórias. Aliviam 
sintomas de alergias e associados 
à asma, ajudando a desobstruir e a 
purificar as vias respiratórias.

 2 - Aumentam as defesas do sis-
tema imunitário: contêm proprieda-
des bactericidas e antifúngicas, as 
folhas de louro ajudam a combater 
infeções, fortalecendo as defesas 
do organismo. Para além de usá-las 
na defumação, incluir o louro como 
tempero na alimentação ajuda a ali-
viar dores e a combater inflamações. 

3 – Controlam ansiedade e o 
stress: ajuda a baixar a tensão arte-

rial e a melhorar a frequência cardía-
ca. Elas ajudam o cérebro a descom-
primir, permitindo-lhe relaxar.  

4 - Evitam insônia: O louro ajuda 
o cérebro a funcionar de forma mais 
equilibrada e descontrai o sistema 
nervoso, queimar folhas antes de 
deitar (e arejando o quarto), ajuda 
a ter um sono mais descansado e 
reparador.

5 - Melhoram o humor: Faz com 
que se sinta melhor consigo mes-
mo, evitando mudanças de humor e 
aumentando o seu otimismo.

6 - Afastam baratas: Elas não su-
portam o cheiro do louro e, por isso, 
colocar algumas folhas em gavetas 
ou queimar louro com regularidade 

ajuda a manter este animal afastado 
de sua casa.

Fonte: Astro Linda

DIVULGAÇÃO
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C B O
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V I S I T A M A T
B O M B A R D E A R

C A I E C R UM
A D A D T I O

E S B O F E T E A R

Astro que
inspira os

namo-
rados

Conjunto
de todos 
os dentes

Letra grega
corres-

pondente
ao "R"

Renato
(?),

humorista
cearense

Fruto
que tem
espinhos

Sorriso 
(?), 

grupo de
pagode

(?) de
idade:

acima dos
18 anos

Para
o; em

direção a

Tijolinho
de bana-

nada

Ampara
o excep-
cional
(sigla)

Registro
feito

durante
a reunião

Notícia
que corre 
sem confir-

mação

Atacar
com ex-
plosivos

Antônio
Fagundes,

ator 
brasileiro

Papai,
em inglês

(?)
Patinhas,
criação

de Disney

Qualquer
tecido

1.600, em 
romanos

Uma das casas do
Poder Legislativo

500 folhas
de papel

Tímido;
acanhado

Tomba; 
vai ao chão

Dar
bofetadas 

Matemáti-
ca (abrev.)

Divisão 
da quadra

Sílaba de
"renda"

Ida à casa 
de alguém

Balançar
(no carro) 
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Um, dentre
vários
Maluco 
(gíria)

Tira de couro
para atar

Ipanema e
Barra da Tijuca

Bisbilho-
teiro (gir.)
O andar da
tartaruga

Câmara
(abrev.)

Cada lance
da novela

Cobrir ou
salpicar

de farinha 
Desordeiro

Produto
extraído
da soja

Bebida
cubana

A ti 
(Gram.)

2/rô. 3/dad. 4/lelé. 5/bicão. 7/correia — mariola.



12 SOCIAL  Sábado 18 e domingo 19 de dezembro de 2021

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni
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É um erro vulgar confundir o desejar 
com o querer. O desejo mede os obstá-

culos; a vontade vence-os.
Alexandre Herculano

JÁ, JÁ É NATAL! HO-HO-HO-HO
O Brasil adotou o nome Papai Noel por meio de uma adaptação do francês Père Noel e, claro, influenciado pela Co-
ca-Cola e o hábito consolidado de copiar costumes dos Estados Unidos. Em Portugal, o bom velhinho é conhecido 
como Pai Natal, uma tradução mais fiel ao significado francês.

VACINE-SE!
A Secretaria Municipal de Saúde continua 
neste sábado (18) com programação espe-
cial para vacinação contra o coronavírus. 

As equipes de saúde vão centralizar a imu-
nização no salão paroquial Frei Estevão, 
que fica na Matriz São Francisco de Assis, 
das 7h30 às 11h30. Estarão disponíveis 
vacinas para primeira, segunda e terceira 
doses (também chamadas de reforço).   
Haverá vacinas para primeira dose a 

adolescentes a partir de 12 anos e adultos 
de qualquer idade; para segunda dose às 
pessoas que fizeram a D1 da Astrazeneca 
ou Pfizer no dia 20/10 (ou datas anterio-

res) e Coronavac, conforme a data marcada 
na carteirinha de vacinação; e terceira 
dose às pessoas com idade acima de 18 
anos (vacinados com a segunda dose no 

dia 15/07 ou em datas anteriores).

CHEVROLET CRUZE 2022!
DIVULGAÇÃO

QUE TAL TERMINAR 2021 DE CARRO ZERO KM?
No ‘Limpa Pátio Uvel’ você tem a melhor oportunidade de comprar seu carro novo 
ainda em 2021.  São várias opções e diversos modelos disponíveis para você le-
var a PRONTA ENTREGA. Escolha entre Cruze, Onix, Tracker – ,e todos os queridi-
nhos da Chevrolet com condições especiais para você virar o ano de carro novo!

Agora que você sabe que na  concessionária 
UVEL  tem o seu modelo favorito com excelen-
tes facilidades... venha nos visitar e aproveite: 

TAXA ZERO /  LOTE ESPECIAL DE FÁBRI-
CA /  MAIS DE 200 VEÍCULOS EM ESTOQUE

(*) Neste sábado (18) esperamos 
você até às 17h.

 UVEL, o melhor lugar para 
comprar o seu carro.
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