
Prefeitura quita dívida com o Fundo de
Previdência e economiza R$ 4 milhões

HOUVE REDUÇÃO DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DAS RECEITAS

Após criterioso estudo financeiro da administração municipal, a Prefeitura de Umuarama quitou uma dívida contraída ao longo de 2020 com o 
Fundo de Previdência. Os valores repassados, entre julho e dezembro de 2020, somaram pouco mais de R$ 11 milhões. Com recursos em caixa, 
o Poder Executivo aproveitou a possibilidade legal de fazer o repasse em até 48 vezes, e economizou mais de R$ 4 milhões em juros. l 9

Audiência pública 
realizada ontem na 
Assembleia Legislativa 
do Paraná deu 
prosseguimento às 
discussões em busca 
de proibir a exigência 
de comprovantes 
de vacinação contra 
a Covid-19 para a 
realização de atividades 
no Paraná. O deputado 
Fernando Martins afirma 
que tal exigência acaba 
com a garantia das 
liberdades individuais. l 3
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Passaporte SanitárioPassaporte Sanitário
FABIANO NICHETTI/ALEP

Secretária de
Saúde foi
ouvida na

CPI da Covid
l 6

Regulamentada
prestação de

contas de emendas
para saúde

l 8

Agronegócio

Plantio da 1ª
safra de milho
está encerrado

no Paraná 
l 4

JAELSON LUCAS/AEN

Número de
mortes por
coronavírus

chegou a 322
l 9

Sessão Extra
Vereadores de Umuarama se reúnem na tarde de hoje 
para discutirem o projeto de lei que institui o Regime 

de Previdência Complementar no município. A proposta 
também tem o objetivo de fixar o limite máximo para 
a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime 
de previdência, seguindo as normas constitucionais, 

além de autorizar a adesão ao plano de benefícios de 
Previdência Complementar. l 7
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Umuarama

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

Índice em % SET OUT ano 12m 
IPCA (IBGE) 1,16 1,25 8,24 10,67
IGP-M (FGV) -0,64 0,64 16,74 21,73
IGP-DI (FGV) -0,55 1,60 16,96 20,95

Índice SET OUT NOV
IGP-M (FGV) 1,3112 1,2486 1,2173
IGP-DI (FGV) 1,2821 1,2343 1,2095
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 7,75%  | TJLP: 5,32%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IIRR  22002211:: 7ª parcela
vence em 30/11, com juros Selic de 3,03%.

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

10/10 a 10/11 0,5000 0,3575 0,0000
11/10 a 11/11 0,5000 0,3575 0,0000
12/10 a 12/11 0,5000 0,3575 0,0000
13/10 a 13/11 0,5000 0,3575 0,0000
14/10 a 14/11 0,5000 0,3575 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,08% 26,45 
Vale ON +3,53% 68,01 
ItauUnibanco PN -0,22% 23,05 
Via ON -12,48% 6,17 
Magazine Luiza ON +4,84% 13,65 
Meliuz ON +10,34% 4,27

IBOVESPA: +1,54% 107.594 pontos

Iene 113,98
Libra est.. 0,75
Euro 0,87
Peso arg. 100,19

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,7% 5,4030 5,4040 -4,3%

PTAX  (BC) -0,8% 5,4165 5,4171 -4,0%

PARALELO -1,7% 5,2800 5,6700 -4,1%

TURISMO -1,7% 5,2800 5,6500 -4,1%

EURO -1,2% 6,2122 6,2140 -4,7%

R$/m2 SET OUT %m %ano %12m
Paraná 1.978,27 1.987,39 0,46 15,55 18,39
Norte 2.110,26 - -0,27 19,65 25,58
Oeste 2.020,24 - 0,20 14,87 19,83

DÓLAR 11/11

Iene R$ 0,0475
Libra est. R$ 7,26
Peso arg. R$ 0,054
R$1: 1265,34 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 11/11 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. OUTUBRO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1467,40 
II R$ 1524,60 

III R$ 1577,40 
IV R$ 1696,20

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/21 a dez/21)

SSEETT OOUUTT NNOOVV
TJLP (%) 4,88 5,32 5,32
Sal. mínimo 1.100,00 1.100,00 1.100,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA nov/21 1.212,25 8,75 -1,3%
FARELO dez/21 344,50 2,10 9,0%
MILHO dez/21 569,50 0,25 6,8%
TRIGO dez/21 812,50 9,50 11,0%

SOJA 150,70 0,7% -5,5% 150,00
MILHO 77,28 -0,2% -8,5% 77,00
TRIGO 88,40 0,4% -0,2% 88,00
BOI GORDO 280,42 0,2% -3,6% 275,00
SUINO 5,87 1,2% -9,3% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 11/11 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

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

BOLSA DE CHICAGO

Em 11/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 158,00 -4,2% -5,4%
SOJA Paranaguá 162,00 -4,1% -5,3%
MILHO Cascavel 86,00 0,0% -9,5%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Nublado Mutias nuvens
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Palavras cruzadas

Sextou, mas com a Lua de mudança para Peixes, seu 
lado ambicioso é que vai dar as cartas nesta sexta! No 
que depender das estrelas, aliás, você não vai poupar 
esforços para atingir seus objetivos. É hora de fazer 
grandes planos para a carreira e deixar tudo em ordem 
antes de curtir o final de semana prolongado.

Sextou, mas parece que o trabalho é que vai ocupar 
a maior parte do seu tempo hoje, meu bem. A boa 
notícia é que vai sobrar disposição para se concentrar 
no serviço e correr atrás dos seus interesses. Pode ser 
um bom momento para fazer ajustes ou até mudanças 
maiores em sua vida, inclusive no serviço. 

Nesta madrugada, a Lua se muda para Peixes e coloca 
parceria ou sociedade em destaque, e tudo o que 
puder ser feito em colaboração têm mais chance de 
dar certo. E é claro que investir em uma parceria ajuda 
a dar conta das tarefas diárias, mas não se esqueça 
de retribuir na mesma moeda.

A Lua entrou em Peixes nessa madrugada e promete 
destacar sua capacidade de comunicação hoje, e você 
poderá usar isso a seu favor no trabalho ampliando a 
interação com colegas e clientes, por exemplo. Boas 
novas para quem trabalha com vendas ou lida direto 
com clientes. 

Sextou e a boa notícia é que os astros devem favorecer 
assuntos financeiros a partir de agora. O seu esforço 
dos últimos tempos pode render uma grana extra, mas 
também há chance de receber um dinheiro que não 
estava esperando. Só guarde segredo sobre isso por 
enquanto.

Com a Lua em seu signo a partir de agora, você conta 
com pique extra para encarar qualquer desafio! Colo-
que as mãos na massa e batalhe pelos seus interes-
ses. Tanta coisa ao mesmo tempo pode ser cansativo, 
mas você é mais do que capaz de lidar com qualquer 
desafio hoje.

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 12 de Novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Touro. São 
simpáticos, brilhantes e cheios de charme. Um pouco misteriosos e sedutores. Gostam de artes e 
de música e são românticos. Seu número principal é o 20, formado de 2, Lua e de zero. A Lua que 
simboliza os sentimentos, as emoções, a sensibilidade e o dom de sonhar de fazer planos, imagi-
nar e de fantasiar. Assim como a viver num mundo fantástico e imaginativo, próprios dos artistas e 
poetas. A Lua que os ligam à mãe, à terra natal e que leva também à instabilidade e à leviandade.

Horóscopo nascido em 12 de novembro

Com a entrada da Lua em seu paraíso astral, o dia 
promete correr melhor do que você poderia sonhar! 
Essas vibes maravilhosas vão ressaltar sua criativi-
dade e melhorar o convívio com os outros, além de 
favorecer também a comunicação: compartilhar suas 
ideias e ampliar seus contatos profissionais também 
será uma ótima pedida.

A Lua traz à tona seu lado mais aventureiro e você 
pode fazer grandes planos para curtir o final de 
semana prolongado. Mas, primeiro, foque nas tare-
fas que precisa terminar e não deixe nada pendente: o 
importante é definir objetivos e dar o primeiro passo. 

Sextou e seu lado sonhador vai se tornar visível logo 
cedo! Você pode se aborrecer com a rotina do dia a 
dia, mas tente superar isso se envolvendo em alguns 
projetos mais ousados. No que depender das estre-
las, vai sobrar disposição para correr atrás dos seus 
sonhos, inclusive na vida profissional!

Com a Lua de mudança para o seu inferno astral nessa 
madrugada, você pode começar a sexta já sonhando 
com o final de semana prolongado. Mas é preciso 
focar nas tarefas primeiro, por isso, siga seu sexto 
sentido se tiver que tomar decisões importantes na 
vida profissional. 

Você começa o dia com um foco de raio laser no 
trabalho, graças à entrada da Lua em Peixes: tarefas e 
serviços devem correr melhor do que esperava, mas 
é sempre bom usar a diplomacia nata do seu signo. 
As finanças também estão protegidas e há chance 
real oficial de descolar uma grana extra, mas terá que 
acelerar o ritmo e fazer alguns sacrifícios.

Hoje, sua atenção vai se concentrar na vida familiar 
com a entrada da Lua em Peixes. Se tiver que ajudar 
alguém de casa, você não pensará duas vezes para 
dar uma mãozinha, e a família também estará ao seu 
lado para o que precisar.

Loterias
Megasena

01 07 08 09 10 11 12 13
14 16 19 20 21 24 25

Maringá
Londrina
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Sexta 12/11/2021 concurso: 2427Megasena
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5º prêmio
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MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

02 03 07 09 09 01 08

Super Sete concurso: 168C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2235Lotomania

13.056
43.376
16.047
07.647
44.572

01 21 42 48 49 59 78
SAMPAIO CORREA/MA

09 30 38 39 54

OUTUBRO

08 13 16 24 27 29

concurso: 5703

03 19 25 37 44 56 

Nublado

CRESCENTE
11/11 - 09h48

CHEIA
19/11 - 05h59

MINGUANTE
27/11 - 09h29

NOVA
04/12- 04h44

Paranaguá
max 19
min 17

max 29
min 18

Cascavel
max 27
min 16

Foz do Iguaçu
max 30
min 19

max 27
min 16

Curitiba
max 14
min 13

FASES 
DA LUA

Sábado 13/11/2021

Muitas nuvens
Domingo 14/11/2021

Sol

Lotofácil concurso: 2370

18 20 24 31 32 37 40 47 49 50
57 64 68 70 71 75 76 88 90 91

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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LIAIT
TRICAMPEÃ

GRANAPET
AESTADOS
NADORASA

AQUIDLON
UTARALG
IDOLATRAR

ALEIMERE
ISAALAN

BUZINAIXT
ASREMEDIO

INTIMAOCA
ATIRADEIRA

ERASLESAR

Par ou 
(?), brin-
cadeira
infantil

Peça que
aciona a
bicicleta

Janela
superior

de alguns
veículos

A seleção 
que venceu
três vezes

(fut.)

O plástico
usado em
garrafas

Diz-se
do bife

malpas-
sado

São nove
os da

Região
Nordeste

(?) sin-
cronizado,

esporte
olímpico

(?) Babá,
herói de

conto
árabe

Instituto
Militar de 
Engenha-
ria (sigla)

A segunda
nota na
escala

musical

Recipi-
ente para
servir chá

ou café

Formato 
do palito
de dentes

A roupa
como a

cueca ou
sutiã

(?)
quente: 

impulsio-
na o balão

Notre-(?),
catedral

parisiense
Danificar 

Estilingue
(bras.)
Épocas;
períodos

Apelido de
"Isadora"

Peça sono-
ra do carro

Antigo instrumento
musical de cordas

Substância indicada
contra ansiedade

Situação 
imprevista

Nunca
visto

Pouco
profunda
História
trágica

É vendido 
na farmácia

Fúria;
raiva

Deus, no
Alcorão
Fuzil e
lança

Desvio
moral;

perversão
Abrir mão 

(?) de 
novembro:

dia de
finados

Dinheiro
(pop.)

Primeiro
verbete

Neste
lugar

Adorar;
venerar

Tipo de
cerveja
inglesa

Morada 
de índios
Nome da
letra "L"

Sílaba de
"longe"
Raio

(abrev.)

Estúdio
do artista
plástico

3/ale — pet. 4/dame — lira. 6/ateliê.
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A M E
A C A R R E T A D O S
C H U R R A S C O T

I L E N U N I R
C A P A D O C I A E

P O S E R D S L
M N E O A T U A

H E A D S A D I O S
A N S I A B E R R O

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

S I N A L S A L T
A T E G U A I A

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

Eram mi-
nistradas
por Platão
ao ar livre

Sentimento
essencial à
confissão
católica

Modelo 
de carro
criado

por Ford

Reunião em
que é ser-
vida carne 
na brasa

Função da
solda em

peças
metálicas

Região
turca das
"chaminés
de fada"

Meio de
regulação
térmica do

corpo

"Romeo",
no alfabeto
fonético

Represen-
ta um

papel no
Teatro

Planta
peruana

dotada de
látex

Os frutos
sem agro-

tóxicos

Mal-estar
físico com
prenúncio
de vômito

Mais-(?),
processo
criticado
por Marx

Letra da
primeira
fila de

cadeiras

"(?) Pas-
sar", suces-
so de Chico
Buarque 

Interjeição
típica do

Pará

Tipo de
radiação
ultravio-

leta 
Fonte de
confusão

para o
daltônico

É duplo 
no céu
noturno

de Marte
Ruminante

seme-
lhante ao

veado

Cada parte
do investi-
mento em
um fundo 

Aparta-
mento

(abrev.)

3(?),
tecnologia
de impres-

soras

Aleijada;
mutilada

Capacidade reduzida
no astigmatismo

"A (?) do Pedaço",
novela da Globo

Complica-
ções (fig.)

Biografia do craque Garrincha
escrita por Ruy Castro

Ocasio-
nados

Líder seringueiro e
ativista ambiental

nascido
em Xapuri 

Sala
(abrev.)

Cidade fe-
nícia (Ant.)

Jeito para
a foto

Cabeça,
em inglês

Prenome
judaico
"Norte",
em Otan

Persona-
gem de
"Matrix"
(Cinema)

Grito
Antiga

moeda gre-
co-romana

Causa;
razão

Raça de
gatos

Mancha 
pigmentá-
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Procura por escolas particulares
na região noroeste cresceu 10% 

A temporada de matrículas 
está aberta, e as instituições pri-
vadas de ensino têm registrado 
procura e visitações 10% maio-
res do que no mesmo período 
dos anos anteriores. Isso se deve 
às trocas de escolas, comuns 
neste período, e à migração do 
sistema público, após os investi-
mentos feitos pelas instituições 
privadas para garantir a edu-
cação a distância e presencial 
durante a pandemia. 

A estimativa do aumento 
da procura é do Sindicato dos 
Estabelecimentos Particulares 
de Ensino do Noroeste do 
Estado do Paraná (Sinepe/
NOPR), com atuação em 114 
municípios. A situação se repete 
nas maiores cidades da região 
noroeste, como Maringá, Campo 
Mourão, Cianorte, Paranavaí e 
Umuarama.

“Temos registrado grande 
movimento de pais visitando 
escolas, conhecendo propostas 
pedagógicas e a infraestrutura. 
Como as escolas privadas foram 
ágeis na adoção de investimen-
tos e capacitação de professores 
nos últimos meses, houve con-
tinuidade do ensino e o cum-
primento do calendário esco-
lar. Os pais reconhecem esses 
esforços e a qualidade da edu-
cação, por isso, várias famílias 
têm priorizado o investimento 
neste momento”, pontua o pre-
sidente do sindicato, Wilson de 
Matos Silva Filho. 

Entre as  famíl ias  que 
migraram para o sistema pri-
vado está a da supervisora de 

Escola Legal e Segura
O presidente do Sinepe reforça que as instituições de ensino e o 
sindicato unem esforços em prol de uma educação de qualidade. 

Tanto que o Sinepe concede o selo ‘Escola Legal e Segura’ para insti-
tuições que possuem todas as licenças de funcionamento, estrutura 
física adequada, quadro profissional qualificado, proposta pedagó-

gica aprovada pelos órgãos competentes, entre outros quesitos.

atendimento Patrícia Bendlin 
Zavadniak, que é mãe de Laura. 
Como a filha está em processo 
de alfabetização, Patrícia visi-
tou três escolas antes de fazer a 
matrícula. Pesaram na decisão a 
qualidade do ensino, princípios 
e valores da escola, além da 
estrutura física. Uma amiga da 
turma de Laura e um parente 
também migraram para esco-
las privadas. “Como na nossa 
família a qualidade do estudo 
vem em primeiro lugar, vamos 
diminuir outros gastos, como 
lazer, para garantir o investi-
mento no futuro da Laura”. 

A mesma escolha fez Maria 

do Carmo Casavechia Petri, 
mãe do Matheus, estudante do 
terceiro ano do Ensino Médio. 
Ele está se preparando para o 
Processo de Avaliação Seriada 
da Universidade Estadual de 
Maringá (UEM) e outros vesti-
bulares. “O Matheus sempre 
estudou em escola pública, mas 
resolvi colocá-lo na escola parti-
cular neste ano para um terceirão 
bem-feito e para ele se preparar 
para o vestibular. E não me arre-
pendi. A atenção que os professo-
res dão aos alunos e a busca por 
prepará-los para o vestibular é 
diferente”, reforça Maria. Matheus 
pretende cursar Agronomia.

A estimativa do aumento da procura se estende às maiores cidades da região noroeste, como 
Maringá, Campo Mourão, Cianorte, Paranavaí e Umuarama
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Começam na Alep 
debates sobre criação
do Passaporte Sanitário

Dois projetos de lei pro-
tocolados na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) há 
pouco mais de um mês, que-
rem proibir a exigência de com-
provantes de vacinação contra 
a covid-19 para a realização 
de determinadas atividades. 
Apresentadas pelos deputados 
Delegado Fernando Martins e 
Ricardo Arruda (ambos do 
PSL), as propostas pretendem 
proibir a exigência, conhecida 
como passaporte sanitário, 
sob a justificativa de garantia 
de liberdades individuais. Os 
projetos aguardam análise da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), além das demais 
comissões, antes de seguir 
para análise dos parlamenta-
res em plenário.

O projeto de lei 525/2021 
pretende proibir a exigência 
de passaporte sanitário de 
qualquer cidadão no âmbito 
do Estado do Paraná. De 
acordo com a proposta, “con-
sidera-se passaporte sanitá-
rio a comprovação de vaci-
nação como condição para 
realização do exercício dos 
direitos e garantias constitu-
cionais previstos no artigo 5º 
da Constituição Federal”.

Na justificativa, os autores 
apontam que o “projeto tem 
o condão de garantir o livre 
exercício dos direitos sociais 
e acesso irrestrito aos servi-
ços de saúde de pessoas que 
ainda não foram vacinadas, 
que não podem se vacinar 
por motivos médicos, religio-
sos ou de crença particular, 
ou que não pretendem ser 
vacinadas”.

EXIGÊNCIA PROIBIDA
O projeto de lei 530/2021, 

protocolado pelo deputado 
Delegado Fernando Martins, 
trata da proibição da exigên-
cia de apresentação do cartão 
de vacinação contra a covid-
19 para acesso a locais públi-
cos ou privados no Paraná. 
A proposição detalha situa-
ções em que a exigência de 
vacinação contra a covid-19 
fica proibida, entre elas para 
a realização de atendimento 

Vacinação
Quanto a vacinação de menores de idade, o projeto do deputa-
do Delegado Fernando afirma que “mesmo com a indicação das 

autoridades sanitárias, compete exclusivamente às famílias decidir 
se vacinarão seus filhos menores de idade contra covid-19, cabendo 

aos órgãos competentes prestar-lhes todas as informações rela-
tivas às reações adversas”. O projeto também proíbe a imposição 
de qualquer tipo de sanção àqueles que se opuserem a se vacinar 
contra covid-19. Martins ressalta que é favorável à vacinação, mas 

“considera, todavia, que em um Estado Democrático de Direito, nin-
guém pode ser submetido a um procedimento contra sua vontade, 
nem mesmo ser privado de sua liberdade como consequência de 

uma escolha legitimamente tomada”.

Arquivado
Um projeto que tratava do mesmo assunto, o PL 180/2021, foi 

arquivado a pedido de seus autores. “O ‘passaporte da vacina’ não 
obriga ninguém a se vacinar, mas busca medidas legais para garantir 

a saúde da coletividade”, afirmou Chiorato.

Quem quer exigir
O projeto de lei 371/2021, do deputado Arilson Chiorato (PT), ins-

titui diretrizes e medidas indiretas para a comprovação de imuniza-
ção contra a doença. Ainda determina a comprovação da imuniza-
ção contra a covid-19 como requisito para o ingresso nas creches, 

estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior, 
públicos ou particulares, de crianças, alunos, professores, funcioná-
rios e prestadores de serviço; embarques de adultos e crianças em 
aeronaves, embarcações, trens, ônibus, metrô e demais modais de 

transporte; obtenção de documentos públicos, inscrição em concur-
sos públicos, ingresso em cargos públicos e demais modalidades de 

prestação ou relação com poderes públicos.

médico ou ambulatorial, inclu-
sive para cirurgias eletivas, 
nos serviços de saúde públi-
cos ou privados. Também 
proíbe exigir comprovante 
de vacinação de servidores, 
ocupantes de cargos, fun-
ções e empregos públicos da 
administração pública direta 

e indireta, como condição 
para o desempenho de suas 
funções. O mesmo se dá para 
o ingresso em escolas públi-
cas ou privadas, bem como 
para participação em ativi-
dades educacionais, assim 
como para o ensino superior 
e técnico-profissionalizante.

DEPUTADO quer garantir livre exercício dos direitos e acesso irrestrito à saúde dos que 
não foram vacinados, seja por médicos, religiosos ou de crença particular

ASSESSORIA

Texto na CCJ
Ainda tratando sobre a criação do ‘Passaporte Sanitário’, ou 
‘Passaporte da Vacina’, o deputado estadual Márcio Pacheco, 
do PDT, solicitou que fosse realizada uma audiência pública 
para discutir o assunto antes que ele fosse levado ao plenário. 
O texto entrou, inicialmente, na pauta de discussões dos 
deputados que integram a Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Assembleia, que atualmente está em período de 
transição, devido à cassação do deputado que era o presidente 
da comissão, Fernando Francischini. Uma nova eleição será 
realizada em 16 de novembro.

Audiência pública
A proposta de autoria do 
deputado estadual Marcio 
Pacheco (PDT), foi para que 
a Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) realizasse, 
de forma remota, uma 
audiência pública para 
discutir o assunto, fato 
que aconteceu ontem 
(quinta-feira, 11), quando 
foi discutida a necessidade 
ou não da implantação do 
Passaporte Sanitário em 
todo o território estadual, 
para comprovação da 
imunização contra a covid-19 
como requisito de ingresso 
em locais públicos e privados 
com circulação de pessoas. 
O debate começou às 14h30 
e foi transmitido ao vivo pela 
TV Assembleia, site e redes 
sociais do Legislativo.

Briga no banheiro
As vereadoras Janaina Lima e Cris Monteiro, ambas do 
Novo, partiram para a agressão física dentro do banheiro 
da Câmara Municipal de São Paulo na noite da quarta (10). 
Cris Monteiro diz ter sido agredida e registrou um B.O., 
passando por exame de corpo de delito ontem (11). Ela 
informou estar com marcas roxas evidentes no pescoço e 
feriu um joelho na queda, além das escoriações. Janaina 
diz que reagiu às agressões de Cris e também registrará um 
B.O. contra a correligionária. A briga começou no Plenário, 
com empurrões em uma escada. Janaína (líder do Novo) 
não teria assegurado à colega, tempo de fala na discussão 
sobre a reforma da Previdência.

Alternativa à PEC dos Precatórios
O senador Oriovisto 
Guimarães (Podemos-
PR) começou a coletar 
assinaturas para apresentar 
um texto alternativo à 
PEC dos Precatórios para 
viabilizar o pagamento do 
Auxílio Brasil. A proposta 
aprovada pelos deputados 
federais dá um drible no 
teto de gastos, mas pode 
gerar uma crise de confiança 
no mercado, já que ela regulamenta o ‘calote’. “Estamos 
há três semanas trabalhando incansavelmente nessa PEC. 
Não trabalho sozinho, mas com técnicos do Instituto Fiscal 
Independente”, disse. Pela proposta de Guimarães, o Auxílio 
Brasil seria bancado com os recursos incialmente destinados 
ao Bolsa Família, mais 50% das emendas individuais dos 
parlamentares, 50% das emendas de bancada e pelo menos 
60% das atuais emendas de relator, as chamadas RP9, entre 
outras fontes de recursos.

Polêmica
É um tema polêmico que 
gerou discussão sobre 
questões constitucionais, 
segregação, argumentações 
sobre liberdade individual 
e principalmente a real 
necessidade de obrigar as 
pessoas a se vacinarem, visto 
que a adesão à vacinação 
é grande não só no Paraná 
como em todo o Brasil. Além 
dos parlamentares autores 
dos projetos referentes à 
criação do Passaporte e os 
que são contra, também 
participaram da audiência, 
Coronel Lee (PSL), o deputado 
federal Diego Garcia 
(PODE), médicos de várias 
especialidades, representantes 
da OACB, de um procurador 
de Justiça do MP/SP, filósofos e 
historiadores.
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Plantio da primeira
safra de milho está
encerrada no Paraná

As condições climáticas 
favoráveis possibilitaram que 
os produtores paranaenses 
de milho encerrassem o plan-
tio da primeira safra 2021/22 
nesta semana, com a lavoura 
apresentando bom desenvol-
vimento. Esse é um dos assun-
tos abordados no Boletim de 
Conjuntura Agropecuária refe-
rente ao período de 05 a 11 de 
novembro. O documento é 
preparado pelos técnicos do 
Departamento de Economia 
Rural (Deral), da Secretaria 
de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento.

A área estimada para a atual 
safra de milho, no Paraná, é de 
423 mil hectares. A maioria do 
que foi plantado já está na fase 
de desenvolvimento vegetativo. 
O levantamento a campo mos-
tra que 96% estão em condições 
boas, enquanto os 4% restantes 
apresentam situação mediana 
em termos de qualidade.

Se não houver alteração 
no cenário, a expectativa do 
Deral é que o Estado colha 4,1 
milhões de toneladas, o que 
representa aumento de 32% 
em relação à primeira safra do 
ciclo anterior. Se os números 
forem confirmados, a produti-
vidade ficará em 9,7 mil quilos 
por hectare, bem próximo do 
recorde da safra 2019/20, que 
foi de 10 mil quilos por hectare.

A previsão é iniciar a 
colheita em janeiro estenden-
do-se até abril. No mesmo 
mês em que deve começar a 
colheita da primeira safra, os 
produtores paranaenses ini-
ciam o plantio da segunda. No 

Frutas e feijão
O boletim agropecuário traz análise em relação à inflação e 

o que representa no setor de alimentos, particularmente, na 
fruticultura. A variação anual nacional para as principais frutas 
foi de 4,28% positivos. Mas, no PR, ficou em 2,74% negativos. A 
semeadura do feijão das águas atingiu 94% da área estimada de 
139,2 mil hectares. Apesar de um decréscimo de 9% em área, a 
produção pode ter acréscimo de 7% em relação ao ano passado, 

chegando a 274,5 mil toneladas.

Pecuária, Aves e Mel
A variação no preço da arroba do boi gordo pago aos produtores 

sofreu uma pequena queda, creditada, sobretudo, à paralisação das 
exportações para a China e à maior oferta de animais, em razão de as 
condições de pastagem terem melhorado. Em nove meses de 2021, o 
acréscimo na exportação de frango, foi de 21,1% em faturamento e de 
8,4% em quantidade. Em relação ao mel, agroindústrias de apicultura 

enviaram ao Exterior 40.596 toneladas entre janeiro e setembro.

entanto, a perspectiva é de que 
os custos de produção tenham 
crescimento ainda maior. 
Hoje, esses custos já estão, 
em média, 35% superiores ao 
praticado na safra passada.

TRIGO E SOJA
Em relação ao trigo, o Paraná 

já colheu 93% da área. O predo-
mínio de tempo seco nas duas 
últimas semanas possibilitou 
melhoria na qualidade, aten-
dendo, na maior parte, às expec-
tativas do mercado. É para ele 
que os olhos se voltam agora, 
pois há boas perspectivas de 
que os preços internacionais 
mantenham-se em alta.

Na soja, o documento regis-
tra a semeadura de 88% dos 
5,52 milhões de hectares estima-
dos para a safra, volume pouco 
superior ao que foi observado 
no mesmo período do ano pas-
sado. Esta cultura também apre-
senta 96% das áreas em condi-
ções boas de desenvolvimento, 

enquanto o restante tem situa-
ção mediana.

BATATA E MANDIOCA
A primeira safra de batata 

está com o plantio avançado 
no Paraná, alcançando 99% 
dos 15 mil hectares previstos. 
O levantamento de campo 
apresenta 93% das áreas em 
boas condições. A estimativa 
é de que sejam colhidas 460,2 
mil toneladas, recuo de 1% em 
relação à safra passada.

Apesar das condições cli-
máticas favoráveis nas últi-
mas semanas, os trabalhos 
de colheita da mandioca ainda 
estão em ritmo lento. Até 
agora foram colhidas 73% da 
área, volume inferior à média 
de 85% neste período em 
outros anos. Isso se deve ao 
baixo rendimento de amido, 
à expectativa de preços mais 
altos nas próximas semanas e 
à prioridade para o plantio da 
nova safra.

SE não houver alteração no cenário, a expectativa é que o Estado colha 4,1 milhões de toneladas, um aumento de 32% em relação à primeira 
safra do ciclo anterior

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN
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Deputado recorre ao TCU 
O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) recorreu ao TCU contra 

as seis pedageiras do atual Anel de Integração (Rodonorte, Ecocatara-
tas, Ecovia, Viapar, Econorte e Caminhos do Paraná) para que sejam 
impedidas de participar do leilão da nova concessão.

O parlamentar solicitou ao TCU que acolha a denúncia e declare a 
inidoneidade das atuais concessionárias para contratar e licitar com 
o Poder Público Federal, fundamentado no artigo 46º da Lei Orgâ-
nica (Lei 8.443/1992) e artigos 1º, inciso XVII, e 276 do Regimento 
Interno do órgão.

Plano do ‘novo pedágio’
chega ao TCU; tarifa na
BR-467 será de R$ 6,98
Brasília – A ANNT (Agência 
Nacional de Transportes Ter-
restres) enviou ontem (11), o 
Plano de Outorga do projeto 
de concessão das rodovias que 
formam o novo Anel de Inte-
gração do Paraná, agora cha-
mada de PR Vias, para análise 
do TCU (Tribunal de Contas  
da União).

Após a análise das contri-
buições recebidas durante a 
Audiência Pública realizada 
pela ANTT, a agência “refor-
mulou” o projeto e apresentou 
o Plano de Outorga. A futura 
concessão consiste na explora-
ção por 30 anos, prorrogáveis 
por mais 5 anos, da infraestru-
tura e da prestação do serviço 
público de recuperação, con-
servação, manutenção, opera-
ção, implantação de melhorias 
e ampliação de capacidade 
do Sistema Rodoviário de seis 
lotes das Rodovias Integradas 
do Paraná. Serão 3.350,39 km 
no total.

No projeto, como adian-
tado várias vezes pela repor-
tagem do jornal O Paraná, 
permanece a polêmica praça 
de pedágio na BR-467, entre 
Cascavel e Toledo, mesmo 
após as manifestações de 
apelo da população e de polí-
ticos para que fosse retirada. 
Segundo a ANTT, essa praça 
terá uma tarifa de R$ 6,98 no 
segundo ano de concessão. A 
ANTT ainda não apresentou 
qual será a “tarifa de partida”, 
aquela a qual será aplicado o 
percentual de desconto ofere-
cido na disputa do leilão.

A praça de Toledo e Casca-
vel possui a menor tarifa do 
Lote 5, segundo os dados apre-
sentados, contudo, durante 
a apresentação do projeto 
ainda em março, o Ministério 
da Infraestrutura informou 
que essa praça iria gerar sozi-
nha 31% da arrecadação total  
do lote. 

Ainda, esse lote possui 
outras quatro praças, uma 
em Mercedes, Corbélia, Campo 
Mourão e Floresta. Em Merce-
des a tarifa no segundo ano de 
concessão será de R$ 10,09, já 
em Corbélia será de R$ 11,92.

As rodovias que passam 

pelo Oeste estão inseridas 
em dois lotes. O lote 05 com-
preende as BRs 158, 163, 369 
e 467 e a PR-317, vindo de 
Guaíra, passando por Cas-
cavel, e seguindo para o 
noroeste. A extensão é de 
429,85 km, com previsão de 
que 249 km serão duplicados.

O lote 06 inclui as BRs 163 
e 277 e as PRs 182 e 280, vindo 
de Foz do Iguaçu até Casca-
vel, com uma via indo até 
o Sudoeste (Pato Branco) e 
outra seguindo até Prudentó-
polis. De acordo com os dados, 
a praça de Cascavel terá uma 
tarifa de R$ 8,84 no segundo 
ano de concessão.

Além disso, a ANTT infor-
mou que, para veículos de pas-
seio, a tarifa por quilômetro 
para pista simples será de R$ 
0,08 centavos e de R$ 0,11 para 
pista dupla, ou seja, a tarifa 
quilométrica para pista dupla 
será 40% superior à tarifa qui-
lométrica para pista simples.

LEILÃO
Após a análise do TCU, a 

licitação será realizada na 
modalidade leilão junto à 
Bolsa de Valores, em São 
Paulo. A previsão é de que o 
lançamento do edital ocorra 
no segundo trimestre de 2022.

A concessão de julgamento 
da melhor proposta será a 
partir do critério de menor 
valor de tarifa de pedágio, 
mas com mecanismo que visa 
coibir deságios excessivos no 
certame, que é o chamado 
aporte.

No modelo acordado, 
estão previstos três níveis de 
aporte: de 1% a 10% de des-
conto, de 11% a 17% e a par-
tir de 18%. Na primeira faixa, o 

aporte ficou em R$ 15 milhões 
por ponto percentual; R$ 60 
milhões por ponto percentual 
para a segunda faixa; R$ 150 
milhões por ponto percentual 
a partir de 18%.

Já o seguro-usuário apor-
tado aumenta conforme o 
desconto. No caso de 10% de 
desconto, a empresa investiria 
R$ 150 milhões; de 17%, seria 
de R$ 570 milhões; e, de 26%,  
R$ 1,98 bilhão.

INOVAÇÕES
Estão previstas algumas 

inovações tecnológicas para 
a concessão da PR Vias, de 
forma a tornar a concessão 
mais moderna e manter altos 
padrões de qualidade e segu-
rança, como “Desconto de 
Usuário Frequente”, que mini-
miza o impacto da introdu-
ção de tarifas de pedágio nos 
custos totais de transporte de 
pessoas que precisam utilizar 
a rodovia para a realização de 
deslocamentos frequentes, 
que usualmente ocorrem entre 
municípios próximos.

Também está previsto o 
“Desconto Básico de Tarifa”, 
direcionado aos usuários do 
sistema de pagamento auto-
mático, determina que todos 
os usuários do sistema auto-
mático terão 5% de desconto 
em cada cobrança de tarifa de 
pedágio, em qualquer praça 
da concessão, independente-
mente da categoria veicular 
e da quantidade de viagens 
realizadas.

Além disso, no modelo está 
previsto a isenção de paga-
mento da tarifa de pedágio 
para a categoria composta por 
motocicletas, motonetas, trici-
clos e bicicletas moto.

Turismo náutico
O estande do Paraná regis-
trou mais de mil atendimen-
tos no Boat Show, mais 
importante salão náutico da 
América Latina e que reuniu 
mais de 100 marcas exposi-
toras na capital paulista. “Foi 
uma participação espetacu-
lar, pois pudemos mostrar 
com muita clareza para este 
público o que queremos 
fazer: incentivar o turismo 
náutico com respeito ao meio 
ambiente. Nosso sonho é 
transformar o Paraná em 
um dos principais polos de 
turismo náutico do Brasil. 
As belezas naturais nós já 
temos, agora precisamos 
fomentar os negócios ligados 
ao turismo ambiental”, disse 
o Secretário do Desenvol-
vimento Sustentável e do 
Turismo, Márcio Nunes, que 
esteve no evento.

#CataratasDay
Cataratas do Iguaçu comple-
tou 10 anos como uma das 
sete maravilhas naturais do 
mundo. Foz do Iguaçu, cidade 
sede das Cataratas, come-
morou o décimo aniversário 
da premiação com o evento 
#CataratasDay, evento que 
convida todos os internau-
tas a postarem uma foto do 
momento em que visitam 
o local. Nessa quinta-feira, 
11, os moradores de Foz e 
das cidades lindeiras pude-
ram visitar o ponto turístico 
gratuitamente.

Mãe Paranaense
Umuarama ganhou um banco 
de leite materno no Centro 
Mãe Paranaense. A unidade 
deve começar a receber 
doações em duas sema-
nas. Antes da inauguração, 
moradoras do município e da 
região faziam a doação de 
leite em um posto de coleta, 
que recebia e encaminhava o 
material para Cascavel, onde 
era analisado e pasteurizado. 
Conforme a coordenadora da 

Destino turístico
Os deputados estaduais Ademar Traiano (PSDB) e Tercílio 

Turini (CDN) propõem o título de Capital do Esporte de Aven-
tura para Tibagi, na região dos Campos Gerais. A proposta 
já em tramitação pretende valorizar ainda mais os atrativos 

naturais e a história, fortalecendo Tibagi como destino turístico 
e contribuindo para movimentar ainda mais a economia local. 
Tibagi possui pontos turísticos importantes como o famoso 

Parque Estadual Guartelá onde pode ser contemplado do mirante 
o sexto maior cânion do mundo. São 32 quilômetros de extensão 

e desníveis de até 450 metros que formam belas paisagens. 
Outros locais de muita beleza para passear: Cânion do Rio Iapó, 

Cachoeira da Ponte de Pedra e Panelões do Sumidouro.

unidade, Daiane Ribeiro, 
esse é o primeiro Banco de 
Leite Humano da 12ª Regio-
nal de Saúde.  

Indústria em 
ascensão
A produção industrial no 
Paraná registra um cresci-
mento de 13,3% no ano, 
em consonância a esse 
crescimento está a geração 
de empregos que registra 
recordes históricos. O maior 
investimento de uma única 
empresa na história do 
Paraná, por exemplo, está 
em andamento em uma 
cidade classificada como 
de pequeno porte. São os 
R$ 9,4 bilhões da Klabin 
na ampliação da fábrica de 
Ortigueira (Unidade Puma), 
município dos Campos Gerais 
de 21,7 mil habitantes. Serão 
1,5 mil vagas diretas depois 
do início da operação. Neste 
ano, a empresa anunciou 
aporte adicional de R$ 2,6 
bilhões na região.

Indústria em 
ascensão II
Na cidade de Rolândia, 
Região Norte do Paraná, a 
Seara está implantando a 
maior fábrica de empanados 
do mundo, com aplicação de 
R$ 875 milhões. A cidade 
tem pouco mais de 68 mil 
moradores (porte médio), 
que serão beneficiados pelas 
2,6 mil vagas de empre-
gos oferecidas diretamente 
pela empresa. Outro grande 
investimento que confirma 
a ascensão da indústria no 
Estado é a construção da 
nova planta da Frimesa, em 
Assis Chateaubriand, cidade 
de pequeno porte com 33 mil 
moradores. Essa planta fará a 
desossa e industrialização de 
derivados de carne suína. O 
empreendimento, previsto para 
entrar em operação em 2022, 
será o maior da América Latina 
e deverá gerar mais de 5 mil 
empregos diretos.
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Justiça condena
prefeito por fraude
a licitação em 2014

O Juízo da Vara Criminal de 
Terra Roxa, no Oeste do estado, 
condenou o atual prefeito do 
município e mais quatro réus 
denunciados pelo Ministério 
Público do Paraná por fraude 
a licitação ocorrida em 2014, 
durante gestão anterior do 
político (2013-2016). Entre as 
penas, foi determinada a perda 
do cargo do gestor.

Conforme a ação penal, 
o prefeito, na época, teria se 
aliado aos proprietários de 
uma empresa para que ela 
saísse vencedora em processo 
licitatório para contratação de 

Pesquisadores coletam materiais no 
sítio paleontológico de Cruzeiro do Oeste

Pesquisadores de universi-
dades estiveram em Cruzeiro do 
Oeste para coletar materiais para 
estudos no sítio paleontológico 
da cidade. A atividade aconteceu 
ontem (quinta-feira, 11).

O Museu de Paleontologia de 
Cruzeiro do Oeste recebeu os pes-
quisadores Alessandro Batezelli 
da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), Giancarlo 
Scardia e Malena Sandim Bispo 
da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp).

O estudo que envolveu a 
visita foi para realização da 
descrição das rochas e coleta 
de amostras para estudos mais 
específicos, como a datação 
delas, tendo a possibilidade 
de posteriormente também 
realizar a datação dos fósseis.

A prefeita Helena Bertoco 

serviços de caminhão bascu-
lante, carreta basculante e de 
escavadeira hidráulica. A par-
tir de dois contratos firmados 
com o Município, a empresa 
recebeu mais de R$ 400 mil 
reais. O chefe do Executivo, 
relata o MPPR na acusação, que 
teria recebido propina de R$ 20 
mil para favorecê-la na licitação.

MONITORADO
Além de perder o cargo, a 

pena estipulada ao prefeito 
foi de dois anos e três meses 
de detenção, substituída 
por monitoração eletrônica, 

prestação de 822 horas de 
serviços comunitários e paga-
mento de multa de 20 salários 
mínimos. Outros três réus rece-
beram a mesma pena, também 
substituída por penas restriti-
vas de direitos semelhantes e 
pagamento de 15 salários míni-
mos. O quinto réu teve pena 
de um ano, nove meses e dez 
dias, igualmente substituída 
por monitoração eletrônica e 
mais 649 horas de trabalhos 
comunitários e pagamento de 
três salários mínimos. Todos 
poderão recorrer da sentença 
em liberdade.

Os alunos do Curso e Colégio Alfa Integral de 
Umuarama Gabriel Simeoni, Gustavo Nunes 
Ramos Silva, Isabela Pagotti de Lima conquis-
taram a Medalha de Ouro e o aluno Hicard 
Hiroshi Matsumori foi medalha de prata na 
OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia 
e Astronáutica). Conforme o colégio, agora 
os estudantes estão participando das seletivas 
internacionais. “Os alunos receberam proposta 
de uma universidade internacional, a Minerva 
University, que estão à procura dos melhores 
alunos do mundo para ingressar no seu programa 
com opções de formação em universidades em 
São Francisco, Berlim, Buenos Aires, Hydera-

bad, Seul, Londres e Taipei durante seus quatro anos com bolsa de estudos e ajuda financeira”, informou o Alfa.

FORAM coletadas amostras para estudos mais específicos, como a datação delas, tendo a 
possibilidade de posteriormente também realizar a datação dos fósseis

ASSESSORIA

recebeu os pesquisadores no 
Museu de Paleontologia jun-
tamente com a Diretora do 
Museu, Neurides Martins, além 
das Secretárias de Indústria e 
Comércio, Francielle Carvalho 

e da Educação Onilda Barbosa, 
que entendem a necessidade 
e a importância das pesqui-
sas científicas e também o 
desenvolvimento econô-
mico para o município.

ASSESSORIA

Foi e voltou
Valdemar foi condenado a 7 
anos e 10 meses de prisão por 
corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro, em 2013. Cumpriu 
dois anos e meio da pena. E foi 
indultado em 2016.

Moro & morar
Há uma frase-slogan circulando 
entre ‘moristas’ – assim já 
chamados os apoiadores de 
Sergio Moro – como mote para 
sua eventual campanha: ‘Moro 
no Palácio’. 

Acredite se quiser
A ‘caradurice’ é tanta no 
gabinete do senador Davi 
Alcolumbre (DEM-AP) que teve 
proposta de rachadinha até 
no acerto dos direitos de uma 
demitida que o denunciou.

Agenda presidencial...
A fila de autoridades 
portuguesas interessadas em 
conhecer o presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-
MG), mostra o quanto o pré-
candidato já chamou atenção 
na Terra Mãe. Ele aterrissou 
em Lisboa para prestigiar 
seminário da faculdade IDP dia 
15, e mal chegou ao hotel, já 
havia pedidos de agenda até do 
presidente Marcelo Rabelo.

...Na Terra Mãe
Além de Rabelo – com quem 
Pacheco se reúne no domingo 
– o senador já se reuniu com 
o ex-primeiro ministro Pedro 
Passos, com o ministro da 
Ciência e Educação, Manuel 
Heitor. E com o presidente da 
Câmara Municipal de Lisboa, 
Carlos Moedas.

Moro excluído
Advogada do presidente Jair 
Bolsonaro, Karina Kufa excluiu a 
apresentação que o ex-ministro e 
agora presidenciável Sergio Moro 
fez para “Cibercrimes e seus 
reflexos no Direito brasileiro”, 
o livro que ela escreveu em 
parceria com os colegas 

PT prova do veneno 
O Partido dos Trabalhadores está provando do veneno da 

impunidade que escorreu pelas mãos da presidente Dilma Rousseff 
e pairou no decreto de indulto aos mensaleiros que ela assinou 

antes de deixar a presidência. Ao perdoar o mensaleiro Valdemar 
da Costa Neto, dono do PR – hoje de novo Partido Liberal –, com 
indulto confirmado pelo STF, Dilma abriu caminho para que ele, 
absolvido dos crimes, pudesse retomar o comando do partido 
e fazê-lo crescer. O PL hoje é o principal aliado do presidente 
Jair Bolsonaro, com centenas de prefeitos e forte bancada no 

Congresso. Bolsonaro é o principal rival de Lula da Silva (PT), que já 
contou com Valdemar e Ciro Nogueira (Progressistas) ao seu lado. 

Hoje a dupla está com Bolonsaro dentro do Palácio.

Alessandro Gonçalves Barreto e 
Marcelo Mesquita Silva.

Para refletir
Essa notícia é a cara do Brasil: uma 
carreta com milhares de livros 
tombou ontem em São Pedro 
do Avaí (MG). A carga não foi 
saqueada. Se fosse de cervejas... 

Queimando a língua
Deputados do PSL da ala 
bolsonarista não escondem 
constrangimento com a 
iminente filiação do mandatário 
ao PL, partido com histórico 
de visitas de camburões. Isso 
porque foram eleitos na onda 
de 2018 que pregava o combate 
à corrupção, defesa da Lava 
Jato e ética na política. 

Racha
Hoje, a bancada do PSL soma 
53 deputados. Destes, 20 são 
fidelíssimos ao presidente, mas 
ainda estão em dúvida e avaliam 
cenários nos Estados antes de 
eventual embarque no PL. O 
PSL rachou em 2019 após a 
desfiliação de Bolsonaro. Uma 
ala seguiu alinhada ao presidente 
e outra ao deputado Luciano 
Bivar (PE), presidente da sigla.

Bolsolão
A decisão do STF que 
suspendeu as emendas de 
relator, conhecidas como 
“orçamento secreto”, reacendeu 
o movimento da oposição 
para tentar instalar a “CPI do 
Bolsolão”, proposta há seis meses 
pelo PSOL na Câmara. O objetivo 
da comissão, segundo o partido, 
é apurar o uso político de 
recursos públicos pelo governo 
Bolsonaro. 

Bolsolão 2
Para que a CPI seja instalada, 
são necessárias 171 
assinaturas. Até o momento, 
foram coletadas pouco mais de 
60. O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), e líderes 
aliados ao Planalto atuam para 
barrar a CPI.  
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Atual secretária de Saúde foi uma
das testemunhas da CPI da Covid

Herison Cleik da Silva Lima, 
diretor municipal de Saúde e 
a atual secretária da pasta, 
Maria Harue Takaki foram as 
ouvidas ontem (11) na reu-
nião da CPI da Covid, em 
Umuarama. Ambos assumi-
ram os cargos após a defla-
gração da Operação Metástase, 
que culminou na prisão de 
10 pessoas e na exoneração 
de Cecília Cividini, do cargo 
de Secretária de Saúde, bem 
como o afastamento diretora 
da pasta, Renata Compagnole.

TROCA DE FISCAIS
Herison foi o primeiro a 

falar aos parlamentares, afir-
mando que, dentre as primei-
ras medidas a serem tomadas 
no início do trabalho na nova 
gestão, houve a alteração de 
quase 90% no quadro de fis-
cais e gestores dos contratos 
assinados pela secretaria junto 
a fornecedores de produtos e 
serviços à Saúde Municipal.

CONTRATO COM 
NOROSPAR

Ele também falou sobre 
o contrato que o Município 
possui com a Norospar para a 
prestação de serviços médi-
cos ao Pronto Atendimento. 
De acordo com ele, foi feita 
a troca dos responsáveis 
por acompanhar o contrato, 
assim como houve mudança 
n a  d i r e ç ã o  d o  P r o n t o 
Atendimento Municipal.

No acompanhamento 
da prestação do serviço, foi 
detectado que, nos primeiros 
meses da nova gestão, nem 
todos contratados estavam 
atuando de fato no atendi-
mento e, por isso, houve redu-
ção no repasse do pagamento 
mensal, que declinou da casa 
de R$ 1 milhão mensal para a 
média de R$ 800 mil. Também 
foi aberto procedimento para 

Maria Harue confirma cancelamento
da compra de medicamentos em 2020

Ainda em se tratando da 
gestão da aquisição de pro-
dutos pela secretaria, Harue 
Takaki mencionou que o can-
celamento da pasta da com-
pra de medicamentos para 
tratamento de pacientes com 
covid, no ano de 2020, preju-
dicou muito o atendimento à 
população num momento de 
grande precisão, nos meses 
mais críticos da doença no 
município neste. A secretária 

investigar um aditivo contra-
tual destinado à contratação 
de serviços prestados por 18 
profissionais e deste mon-
tante, apenas dois estariam 
trabalhando.

FALTA DAS CONTAS
Outro procedimento admi-

nistrativo foi aberto contra 
o Instituto Nossa Senhora 
Aparecida, pelo fato de a enti-
dade não ter prestado con-
tas referentes ao emprego de 
recursos alusivos às emendas 
parlamentares dede o ano 
de 2017. Essa falta de trans-
parência também fez com 
que o Conselho Municipal de 
Saúde reprovasse as contas do 
Instituto. Herison argumentou 
que caso as contas não sejam 
prestadas, a entidade não rece-
berá mais recursos oriundos de 
emendas parlamentares.

Mais um processo adminis-
trativo aberto pela Secretaria 
diz respeito à Arrabal Serviços 
Médicos, para que sejam ave-
riguadas possíveis inconsis-
tências no pagamento de pro-
fissionais terceirizados, assim 
como no cumprimento do 
contrato. De qualquer forma, 
a empresa teria corrigido 
possíveis inconformidades e 

o serviço tem sido prestado 
com eficiência, assim como o 
pagamento dos profissionais 
está ocorrendo tal qual espe-
cificado em contrato.

SECRETÁRIA OUVIDA
A secretária Maria Harue 

Takaki falou em seguida e 
endossou as informações 
dadas por Herison. Ela des-
tacou a qualificação que tem 
sido feito com todos os fiscais 
e gestores de contratos de enti-
dades e empresas que prestam 
serviço à Secretaria, uma vez 
que não havia treinamento 
até então para estes profissio-
nais, o que se mostra de suma 
importância tendo em vista a 
responsabilidade da empreita.

Maria também aceitou 
sugestão da vereadora Ana 
Novais, para que seja defi-
nido que apenas um setor 
da secretaria fique respon-
sável pela solicitação de 
orçamentos à Saúde.

CONTAS EM ANÁLISE
Acerca do Instituto Nossa 

Senhora Aparecida, Harue 
informou que na data de 
ontem (10), a entidade teria 
apresentado duas presta-
ções de contas, as quais 

estão sendo averiguadas pela 
Secretaria. Por outra vertente, 
em relação à política adota na 
aquisição de produtos e servi-
ços, a determinação é que seja 
feita ao máximo por meio de 
processo licitatório, mas que, 
porém, em alguns casos se 
torna inevitável ser adotada a 
compra direta.

A secretária falou ainda 
sobre os testes para Covid, 
que agora passa a ser reali-
zado pelo laboratório creden-
ciado pelo Estado, o que evita 
gasto do recurso oriundo do 
Município para o pagamento 
de laboratórios particulares.

OXÍMETROS
Em resposta a um questiona-

mento feito à Maria sobre uma 
denúncia que a vereadora Ana 
Novais recebeu, informando a 
parlamentar que havia oxímetros 
parados em uma caixa, e por qual 
motivo não foram entregues, uma 
vez que a licitação para a compra 
deles foi homologada no mês 
01/2021, a Secretária de Saúde 
confirmou a situação, e que, 
após ter tido conhecimento do 
fato, tomou as devidas provi-
dências para que eles pudessem 
ser distribuídos às Unidades 
Básicas de Saúde para os 
pacientes acometidos de covid.

também disse que ao assu-
mir a pasta, determinou que 
fossem tomadas as medidas 
legais para a aquisição dos 
referidos medicamentos.

Ao final da oitiva de cada tes-
temunha, os vereadores foram 
categóricos ao destacar a efi-
ciência do trabalho prestado 
pelos dois agentes públicos, 
reiterando terem, agora, maior 
acesso a documentos e demais 
tratativas referentes à pasta.

PRÓXIMA REUNIÃO
Na reunião da próxima ter-

ça-feira (16), devem ser ouvi-
das quatro testemunhas:

Luiz Carlos Cortez Derenusson 
– Presidente do Instituto Nossa 

MEMBROS da comissão ouviram detalhes sobre a gestão na Secretaria de Saúde à época 
em que era administrada por Cecília Cividini

ALEX MIRANDA

Senhora Aparecida; Franciele da 
Silva Kemel – Farmacêutica do 
Norospar, Eva Lopes Rodrigues 
– Funcionária do setor finan-
ceiro do Norospar e o vereador 
Newton Soares.

MARIA Harue conformou que houve cancelamento da compra de medicamentos para o 
tratamento da covid na gestão da ex-secretária
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Parlamentares debatem hoje o Regime de 
Previdência Complementar dos servidores

Vereadores de Umuarama se reú-
nem extraordinariamente hoje (sex-
ta-feira, 12) à tarde, para discutir o 
projeto de lei que institui o Regime de 
Previdência Complementar no municí-
pio. A proposta também tem o objetivo 
de fixar o limite máximo para a conces-
são de aposentadorias e pensões pelo 
regime de previdência, seguindo as 
normas constitucionais, além de auto-
rizar a adesão a plano de benefícios de 
Previdência Complementar.

O texto de autoria do chefe interino 
do Poder Executivo, Hermes Pimentel, 
leva em sua justificativa, a importân-
cia em ressaltar que, a instituição do 
Regime de Previdência Complementar, 
por lei de iniciativa do Poder Executivo, 
que se tornou obrigatória com a publi-
cação da Emenda Constitucional nº 
103, de 12 de novembro de 2019. Lá foi 
tratada a “Reforma da Previdência”, 
estabelecendo prazo de até dois anos 
para sua implantação e limitando o 
valor dos benefícios de aposentadorias 

Impactos financeiros
Por trata-se de sistema de adesão facultativa, não trará impactos financeiros positivo 
ao Município, posto que, as contribuições serão efetivadas a partir da adesão dos ser-
vidores, e a parte do patrocinador (Município) será custeada com as alíquotas propor-
cionais decorrentes da quota patronal já estabelecida para a previdência. Na prática, 
o Município deixará de contribuir com a alíquota atual de 18% e passará a contribuir 

com a alíquota, contribuição paritária, de 7,5%. Isso, destaca, sobre a parcela da remu-
neração, dos servidores, que superar o limite máximo dos benefícios pagos pelo RGPS, 

de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, atualmente em R$ 6.433,57.

Adesão facultativa
A adesão, pelos servidores, ao Regime de Previdência Complementar é facultativa e 
desvinculada da previdência pública (RPPS), conforme está previsto na Constituição 

Federal, que por sua vez preceitua: “somente mediante prévia e expressa opção, o dis-
posto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço 
público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de 

previdência complementar”.

e pensão do RPPS ao limite máximo 
estabelecido para os benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social - 
RGPS, atualmente em R$ 6.433,57.

Ainda aponta que o presente pro-
jeto que a implantação da Previdência 
Complementar pode se dar através de 
adesão à entidade de previdência já 
existente ou mediante a criação de 
entidade própria para os servidores 
municipais.

REGRAS
As regras de previdência para os 

servidores públicos tendem a se igua-
lar às da previdência dos empregados 
da iniciativa privada, proporcionando 
tratamento isonômico entre os traba-
lhadores do RGPS e RPPS, com delimi-
tação de valores da contribuição previ-
denciária paga e do benefício recebido, 
assim como oferecimento de uma pre-
vidência complementar, como forma 
de manutenção da qualidade de vida 
do servidor ao final de sua carreira, 

oportunizando aos servidores muni-
cipais a possibilidade de recebimento 
de aposentadorias e pensões além do 
teto estabelecido pela reforma da pre-
vidência, com a devida contribuição e 

capitalização do sistema previdenciário 
de forma complementar.

A sessão extraordinária está mar-
cada para ser iniciada às 15h na Câmara 
Municipal de Umuarama.

A reunião que poderá definir detalhes sobre o Regime de Previdência Complementar dos servidores começa às 15h

ALEX MIRANDA
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Regulamentada prestação de contas
de emendas parlamentares na saúde

Instituições de saúde de 
Umuarama que receberem 
emendas parlamentares terão 
de prestar contas da aplicação 
dos recursos no ano seguinte. 
O decreto 285/2021, publicado 
nesta semana no diário oficial 
do município, regulamenta 
e padroniza procedimentos 
nesse sentido. Conforme o 
prefeito em exercício, Hermes 
Pimentel, a intenção é orien-
tar as entidades beneficiárias 
de emendas sobre os critérios 
para a prestação de contas e 
dar transparência à utilização 
dos recursos.

No processo é avaliada a 
execução dos contratos quanto 
à legalidade, legitimidade, 
economicidade e eficiência. 
É verificado ainda o cumpri-
mento do objeto contratado 
e o alcance das metas e dos 
resultados previstos. “Além 

Recorrer das multas
Quando o cidadão não 
concorda com uma multa 
de trânsito recebida, ele 
pode recorrer da autuação. E 
agora a Umutrans oferece a 
possibilidade de o motorista 
apresentar recurso diretamente 
no site da Prefeitura de 
Umuarama. O serviço está 
disponível e vai facilitar a vida 
de proprietários ou condutores 
de veículos. Segundo a diretoria 
de Trânsito, além de apresentar 
recursos de multas de trânsito, 
o proprietário de veículo pode 
indicar o condutor para a 
multa, além de solicitar cópias 
e informações sobre autos de 
infrações de trânsito, sempre na 
esfera municipal.

disso a prestação de contas 
é uma obrigação prevista no 
artigo 166 da Constituição 
Federal. Precisamos dar total 
transparência à utilização dos 
recursos da saúde, ainda mais 
diante dos questionamentos 
apontados nas investigações 
do Ministério Público Estadual 
(MPE) que resultaram em pri-
sões e afastamentos de agen-
tes públicos em nossa cidade”, 
comentou Pimentel.

Conforme o decreto, as 
instituições que receberem 
emendas parlamentares até 31 
de dezembro de determinado 
ano, devem prestar contas 
dos recursos recebidos até 31 
de dezembro do ano seguinte, 
para ser verificada a aplicação 
do plano de trabalho apresen-
tado ao Ministério da Saúde. 
Caso os recursos não tenham 
sido utilizados na totalidade, 

a instituição deverá fazer a 
prestação de contas parcial 
no mesmo período.

As regras constantes no 
decreto, além de prazos e nor-
mas constantes do convênio 
e plano de trabalho, já valem 
para emendas recebidas a par-
tir de 1º de janeiro de 2021. É 
necessário informar elementos 
que permitam ao gestor, fiscal 
e também à comissão fiscaliza-
dora – a ser instituída por por-
taria – avaliar o andamento ou 
concluir se o serviço foi pres-
tado conforme pactuado no 
plano de trabalho. Para isso é 
fundamental a descrição por-
menorizada das atividades 
realizadas e a comprovação 
do alcance das metas quan-
titativas e/ou qualitativas e 
dos resultados esperados, no 
período regulamentar.

O decreto, que contém 44 

artigos, estabelece os crité-
rios para a aprovação ou rejei-
ção das contas, avaliação de 
repasse de recursos e movi-
mentação financeira, despe-
sas, monitoramento e avalia-
ção da parceria e determina 
que, caso a instituição não 
apresente a tomada de con-
tas no prazo ou que haja irre-
gularidades, garantida a prévia 
defesa, será aplicada advertên-
cia, suspensão temporária ou 
impedimento de celebrar par-
ceria ou contrato com órgãos 
e entidades governamen-
tais, além de ser declarada a 
inidoneidade.

Neste caso, a instituição 
fica impedida de participar 
de chamamento público ou 
celebrar parceria ou contrato 
com órgãos públicos, até que 
seja promovida a reabilita-
ção perante a autoridade que 

aplicou a penalidade e a orga-
nização tenha ressarcido a 
administração pública pelos 
prejuízos resultantes.

Preso autor de assassinato
à facadas em bar de Perobal

A Polícia Civil de Umuarama 
prendeu um homem de 34 
anos, acusado de ter prati-
cado um assassinato, à golpes 
de faca, na cidade de Perobal. 
O detido chegou a compare-
cer na delegacia de polícia 
de Umuarama, no dia 29 de 
outubro, acompanhado de sua 
advogada, ocasião em que se 
entregou, em virtude de um 
mandado de prisão preven-
tiva expedido contra ele pela 
prática daquele crime.

O assassinato aconteceu 
na noite de 4 de outubro, no 
interior de um bar situado à 
avenida Paraná, no centro 
da cidade.

Testemunhas relatam que 
o autor conversava e bebia 
com a vítima, identificada ape-
nas pelas iniciais A.D.S.A., de 
38 anos. Repentinamente, o 
acusado atacou a vítima, apli-
cando os golpes.

Foi verificado que não 
houve nenhuma discussão 
ou mesmo exaltação entre as 
partes antes do crime, o que 
causou estranheza a todos 
no local dos fatos. As inves-
tigações também revelaram 
que não existiam problemas 
anteriores envolvendo o 

suspeito e a vítima.
Algumas pessoas ouvidas 

pela Polícia Civil relataram 
que o suspeito estava naquele 
bar para matar outra pessoa, 
mas não souberam indicar os 
motivos que o levaram a ceifar 
a vida de A.D.S.A.

Após o crime o suspeito 
fugiu. A Polícia Civil repre-
sentou pela sua prisão e 
desde então os investigado-
res monitoravam o paradeiro 
do acusado.

Durante o período em que 
esteve foragido, o suspeito 
postou um vídeo nas redes 
sociais ameaçando morado-
res de Perobal que estariam 
comentando sobre o seu 

envolvimento com o crime 
em questão.

O acusado havia sido autor 
de outro homicídio, também 
praticado na mesma cidade, 
no dia 25 de abril. O fato acon-
teceu durante uma cavalgada. 
Uma dívida referente à compra 
de um porco é que teria termi-
nado no assassinato, naquela 
vez, praticado com uma arma 
de fogo. Depois desse crime, 
o acusado compareceu na 
delegacia de polícia acompa-
nhado de advogado e confes-
sou o crime.

Agora o suspeito permane-
cerá preso na cadeia pública 
de Umuarama à disposição 
da Justiça.

HOMEM foi executado à golpes de faca dentro de um bar. Ele bebia e conversava com o 
autor antes de ser esfaqueado

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Polícia Federal fecha
empresa de segurança
privada em Umuarama

 A Polícia Federal de Guaíra 
está intensificando as ações de 
fiscalização do setor de segu-
rança privada na região. Como 
resultado dessas ações, os agen-
tes da PF promoveram o fecha-
mento de empresa irregular 
na cidade de Umuarama. Após 
denúncia, os policiais identifi-
caram que a empresa oferecia 
serviços de segurança privada 
em eventos particulares, restau-
rantes e casas de shows.

Durante o procedimento 
foram arrecadados documen-
tos, placas de coletes balístico 
e bastões que eram utilizados 
nas atividades clandestinas.

Os policiais federais lavraram 

o auto de encerramento das 
atividades não autorizadas e 
os responsáveis pela empresa 
devem responder pelas infra-
ções em processo administra-
tivo e poderão ser condenados 
ao pagamento de multas. As 
empresas que contrataram os 
serviços irregulares também 
serão notificadas.

A PF orienta que a realiza-
ção de toda e qualquer ativi-
dade típica de segurança pri-
vada, seja por pessoa física ou 
jurídica, sem autorização pré-
via da Polícia Federal, é con-
siderada irregular de acordo 
com o Art. 192 da Portaria nº 
3.233/2012 – DG/PF.

DURANTE o procedimento foram arrecadados documentos, placas de coletes balístico e 
bastões que eram utilizados nas atividades clandestinas

DIVULGAÇÃO
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Prefeitura quita dívida com o Fundo de
Previdência e economiza R$ 4 milhões

Por decisão do prefeito em 
exercício, Hermes Pimentel, 
e após criterioso estudo 
financeiro da administração 
municipal, a Prefeitura qui-
tou uma dívida contraída ao 
longo de 2020 com o Fundo 
de Previdência Municipal 
de Umuarama (FPMU), com 
base na Lei Complementar 
474/2020, que permitia a sus-
pensão no recolhimento das 
contribuições previdenciárias 
patronais, tendo em vista as 
medidas de enfrentamento à 
pandemia de coronavírus.

Os valores que deixaram 
de ser repassados ao fundo, 
entre julho e dezembro de 
2020, somaram pouco mais 

Números da covid
Um homem de 88 anos, que estava 
internado no Uopeccan, faleceu 
na segunda (8), aumentando para 
322 o total de óbitos pela covid 
na cidade. O Boletim de ontem 
(11) indicou ainda 10 novos casos, 
sendo cinco mulheres, três homens 
e duas crianças.
O número de casos ativos subiu 
de 113 para 114 e o de suspeitos 
caiu de 256 para 252. O total de 
casos positivos, desde o início da 
pandemia em março de 2020, é de 
19.356, sendo que 18.920 pessoas 
se recuperaram totalmente.
No Hospital Uopeccan, onde o SUS 
disponibiliza alas exclusivas para o 
tratamento da covid-19, há quatro 
pessoas de Umuarama internadas 
nas enfermarias e nenhuma 
internada em UTI. Todos esses 
números marcam a cidade como 
‘bandeira verde’, quando o risco de 
contaminação é considerado baixo.

A Secretaria Municipal 
de Assistência Social 
recebeu ontem (11), 
materiais de higiene 
pessoal para atender 
adolescentes e mulheres 
em situação de vulnerabili-
dade social. São 42 kits, 
compostos por absorven-
tes higiênicos, sabonetes, 
creme dental e alguns com 
lenços umedecidos, que 
foram doados pela empre-
sa de estética Magrass.
A empresária Aline 
Dedeus, disse que já 
fez outras doações à 
instituições filantrópicas e 
ao Hospital Uopeccan, 
mas que pela primeira vez 
realizou uma ação voltada 
diretamente às mulheres.

de R$ 11 milhões. “A Prefeitura 
tinha a possibilidade de fazer 
o repasse em até 48 vezes, de 
acordo com a lei. Mas, como 
havia recursos em caixa e 
notamos que poderia haver 
uma grande economia com 
os juros, decidimos antecipar 
o pagamento e quitamos o 
valor em 10 parcelas. O último 
repasse foi feito esta semana”, 
informou Pimentel.

O chefe da Divisão de 
Planejamento Orçamentário, 
Claudecir Luís de Oliveira, 
explicou que o parcelamento 
foi feito com juro mensal de 1% 
mais a variação do Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA). “Isso daria 12% ao ano 

mais a inflação. Com a ante-
cipação do pagamento, feito 
entre janeiro e outubro deste 
ano, estimamos que o municí-
pio economizou mais de R$ 4 
milhões apenas em juros”.

O estudo levou em conta 
a redução de despesas com o 
controle da pandemia, a dis-
ponibilidade de recursos no 
caixa da Prefeitura e a manu-
tenção das receitas. “Como a 
arrecadação vem se susten-
tando, apesar de ainda estar-
mos enfrentando a covid-19, 
foi possível devolver ao fundo 
os recursos que foram utiliza-
dos para ampliar as ações da 
saúde pública e da assistência 
social”, acrescentou Pimentel.

A secretária municipal 
da Fazenda, Gislaine Alves 
Vieira de Marins, lembra que a 
Prefeitura estava em dia com 
as contribuições ao fundo 
previdenciário no início da 
pandemia. “Não havia dívida. 
A suspensão dos repasses se 
deu, exclusivamente, como 
contenção de despesas para 
fazer frente a pandemia, num 
momento em que ainda não 
era possível prever o volume de 
recursos que seria necessário 

para o enfrentamento”.
“Com a antecipação, a 

Prefeitura fica livre de mais 
essa obrigação financeira, 
contribui para o pagamento 
em dia dos aposentados e pen-
sionistas do município e pode 
utilizar os recursos – economi-
zados com os juros da dívida 
– em ações na própria saúde e 
na assistência social, que são 
áreas prioritárias na nossa 
gestão”, finalizou o prefeito 
Hermes Pimentel.

ASSESSORIA/SECOM
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COBALT 1.8 LTZ 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 64.900,00
CRUZE LTZ TURBO 17/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 98.900,00
FORD KA 1.0 SE 18/19 BRANCO COMPLETO R$ 52.900,00
FORD KA SEDAN 1.5 SE 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 52.900,00
HB20 1.6 PREMIUM 15/15 PRETO COMPLETO, AUT R$ 56.900,00
JETTA TRENDLINE 15/16 CINZA COMPLETO, AUT R$ 72.900,00
MONTANA 1.4 LS 19/20 PRATA COMPLETO R$ 64.900,00
NEW BEETLE 08/09 VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO R$ 44.900,00
ONIX 1.0 JOY BLACK 20/21 PRATA COMPLETO, KM 6.400 R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 72.900,00
ONIX 1.4 LTZ 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 67.900,00
ONIX 1.4 LTZ 18/19 BRANCO COMPLETO, COURO R$ 72.900,00
ONIX LTZ TURBO 20/21 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 86.900,00
PRISMA 1.4 LT  19/19 PRATA COMPLETO, AUT R$ 72.900,00
PRISMA 1.4 LTZ 19/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 74.900,00
S10 2.5 LT 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 146.900,00
S10 HIGH COUNTRY 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 259.900,00
SPIN 1.8 LT 16/16 BRANCO COMPLETO R$ 54.900,00
TRACKER 1.8 LTZ 14/14 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 73.900,00
TRACKER PREMIER TURBO 18/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 99.900,00
TUCSON GLS 12/13 BRANCO COMPLETO. AUT, COURO R$ 59.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO
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PLANTA DE SITUAÇÃO

Intimação por Edital. Elaine Magalhães Souza Vasconcellos, na qualidade de Oficial do 1º Serviço de Registro de 
Imóveis desta Comarca de Umuarama-PR, segundo as atribuições conferidas pelo Art. 26 § 4º da Lei 9.514/97 e por solic-
itação do credor Banco Bradesco S/A (CNPJ/MF nº 60.746.948/0001-12), INTIMA o devedor fiduciante Sr. Paulo Rogerio 
de Melo, a comparecer no Serviço de Registro de Imóveis 1º Ofício, situado à Rua Desembargador Munhoz de Melo nº 
3628, centro, CEP 87.501-180, nesta cidade de Umuarama-PR, entre o horário das 8h30min às 11h00min e 13h00min às 
17h00min no prazo improrrogável de 15 dias a contar da publicação deste edital, para pagamento/purgação da mora (vide 
Projeção da Dívida para Purga da mora em Serviço Registro de Imóveis, arquivada no Cartório) para fins de cumprimento 
das obrigações contratuais relativas ao Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra 
e Constituição de Alienação Fiduciária, entre outras avenças, nº 000901828- P datado de 09 de março de 2018, firmado 
pelas partes na cidade de São Paulo, registrado sob nº 03 e 04 na matrícula nº 62.220, livro 02-Registro Geral, desta Ser-
ventia, com saldo devedor de responsabilidade de Vossa Senhoria, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida, 
consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97 e imediata execução 
da dívida através de leilão extrajudicial para venda do imóvel, sendo que as datas serão divulgadas através de jornais. Obs.: 
poderá efetuar a purga da mora na agência do Banco Bradesco S.A., detentor do financiamento. Caso Vossa Senhoria já 
tenha efetuado o pagamento dos débitos antes da publicação da presente intimação, por gentileza desconsidere, para todos 
os fins de direito, prevalecendo à mesma com o objetivo de que sejam enviadas cópias dos comprovantes de pagamento 
para regularização do controle do credor. Protocolo nº 240.185 de 14/10/2021, no livro 1-U de protocolos. Dado e passado 
nesta cidade de Umuarama-PR, 01 de novembro de 2021. Elaine Magalhães Souza Vasconcellos, Oficial. 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E 
FARMACÊUTICAS DE MARINGÁ E REGIÃO/PR.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL  
ORDINÁRIA

O presidente do Sindicato acima citado no uso das  atribuições que lhe são conferidas, vem através deste 
convocar, nos termos do estatuto e da legislação em vigor os associados para participarem de uma 
assembléia geral ordinária  que se realizará  (se Deus permitir) no Dia 19/11/2021 ás 17:00 Hs em 
primeira convocação, tendo como local a  sede do Sindicato  situada à Rua Marçal Cândido Siqueira 
Nº398  nesta  cidade de Maringá Estado do  Paraná ,onde serão deliberados a seguinte pauta do dia:
-        Leitura e aprovação da ata anterior

- Discussão e aprovação da Previsão Orçamentária para o  exercício de 2022.         
-Não tendo número suficiente de associados em primeira Convocação, será feita a segunda convocação 
01 hora após com os presentes, onde serão deliberados os assuntos em pauta com a aprovação da maioria.   

Maringá, 12 de Novembro de 2021.

____________________________________
PAULO VICENTE DA SILVA

Presidente

           EXTRAVIO DE ALVARÁ
B M DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS LTDA ME, inscrita 
sob nº CNPJ 07.003.063/0001-
40, estabelecido na Rodovia 
PR, 480, S/Nº, KM 01 – Zona 
Suburbana, CEP 87.502-970, 
cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de seu 
alvará, nº25.807/2004. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.   
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Palavras cruzadas

Sextou, mas com a Lua de mudança para Peixes, seu 
lado ambicioso é que vai dar as cartas nesta sexta! No 
que depender das estrelas, aliás, você não vai poupar 
esforços para atingir seus objetivos. É hora de fazer 
grandes planos para a carreira e deixar tudo em ordem 
antes de curtir o final de semana prolongado.

Sextou, mas parece que o trabalho é que vai ocupar 
a maior parte do seu tempo hoje, meu bem. A boa 
notícia é que vai sobrar disposição para se concentrar 
no serviço e correr atrás dos seus interesses. Pode ser 
um bom momento para fazer ajustes ou até mudanças 
maiores em sua vida, inclusive no serviço. 

Nesta madrugada, a Lua se muda para Peixes e coloca 
parceria ou sociedade em destaque, e tudo o que 
puder ser feito em colaboração têm mais chance de 
dar certo. E é claro que investir em uma parceria ajuda 
a dar conta das tarefas diárias, mas não se esqueça 
de retribuir na mesma moeda.

A Lua entrou em Peixes nessa madrugada e promete 
destacar sua capacidade de comunicação hoje, e você 
poderá usar isso a seu favor no trabalho ampliando a 
interação com colegas e clientes, por exemplo. Boas 
novas para quem trabalha com vendas ou lida direto 
com clientes. 

Sextou e a boa notícia é que os astros devem favorecer 
assuntos financeiros a partir de agora. O seu esforço 
dos últimos tempos pode render uma grana extra, mas 
também há chance de receber um dinheiro que não 
estava esperando. Só guarde segredo sobre isso por 
enquanto.

Com a Lua em seu signo a partir de agora, você conta 
com pique extra para encarar qualquer desafio! Colo-
que as mãos na massa e batalhe pelos seus interes-
ses. Tanta coisa ao mesmo tempo pode ser cansativo, 
mas você é mais do que capaz de lidar com qualquer 
desafio hoje.

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 12 de Novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Touro. São 
simpáticos, brilhantes e cheios de charme. Um pouco misteriosos e sedutores. Gostam de artes e 
de música e são românticos. Seu número principal é o 20, formado de 2, Lua e de zero. A Lua que 
simboliza os sentimentos, as emoções, a sensibilidade e o dom de sonhar de fazer planos, imagi-
nar e de fantasiar. Assim como a viver num mundo fantástico e imaginativo, próprios dos artistas e 
poetas. A Lua que os ligam à mãe, à terra natal e que leva também à instabilidade e à leviandade.

Horóscopo nascido em 12 de novembro

Com a entrada da Lua em seu paraíso astral, o dia 
promete correr melhor do que você poderia sonhar! 
Essas vibes maravilhosas vão ressaltar sua criativi-
dade e melhorar o convívio com os outros, além de 
favorecer também a comunicação: compartilhar suas 
ideias e ampliar seus contatos profissionais também 
será uma ótima pedida.

A Lua traz à tona seu lado mais aventureiro e você 
pode fazer grandes planos para curtir o final de 
semana prolongado. Mas, primeiro, foque nas tare-
fas que precisa terminar e não deixe nada pendente: o 
importante é definir objetivos e dar o primeiro passo. 

Sextou e seu lado sonhador vai se tornar visível logo 
cedo! Você pode se aborrecer com a rotina do dia a 
dia, mas tente superar isso se envolvendo em alguns 
projetos mais ousados. No que depender das estre-
las, vai sobrar disposição para correr atrás dos seus 
sonhos, inclusive na vida profissional!

Com a Lua de mudança para o seu inferno astral nessa 
madrugada, você pode começar a sexta já sonhando 
com o final de semana prolongado. Mas é preciso 
focar nas tarefas primeiro, por isso, siga seu sexto 
sentido se tiver que tomar decisões importantes na 
vida profissional. 

Você começa o dia com um foco de raio laser no 
trabalho, graças à entrada da Lua em Peixes: tarefas e 
serviços devem correr melhor do que esperava, mas 
é sempre bom usar a diplomacia nata do seu signo. 
As finanças também estão protegidas e há chance 
real oficial de descolar uma grana extra, mas terá que 
acelerar o ritmo e fazer alguns sacrifícios.

Hoje, sua atenção vai se concentrar na vida familiar 
com a entrada da Lua em Peixes. Se tiver que ajudar 
alguém de casa, você não pensará duas vezes para 
dar uma mãozinha, e a família também estará ao seu 
lado para o que precisar.

Loterias
Megasena

02 03 05 08 09 10 11 12 
13 14 15 22 23 24 25

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 12/11/2021 concurso: 2427Megasena
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3º prêmio
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5º prêmio
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MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

02 03 07 09 09 01 08

Super Sete concurso: 168C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2235Lotomania

13.056
43.376
16.047
07.647
44.572

03 09 14 19 34 52 62
AMERICANO-RJ

07 10 15 33 69

AGOSTO

04 05 09 13 17 18 31

concurso: 5702

03 19 25 37 44 56 

Nublado

CRESCENTE
11/11 - 09h48

CHEIA
19/11 - 05h59

MINGUANTE
27/11 - 09h29

NOVA
04/12- 04h44

Paranaguá
max 19
min 17

max 29
min 18

Cascavel
max 27
min 16

Foz do Iguaçu
max 30
min 19

max 27
min 16

Curitiba
max 14
min 13

FASES 
DA LUA

Sábado 13/11/2021

Muitas nuvens
Domingo 14/11/2021

Sol

Lotofácil concurso: 2369

18 20 24 31 32 37 40 47 49 50
57 64 68 70 71 75 76 88 90 91
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LIAIT
TRICAMPEÃ

GRANAPET
AESTADOS
NADORASA

AQUIDLON
UTARALG
IDOLATRAR

ALEIMERE
ISAALAN

BUZINAIXT
ASREMEDIO

INTIMAOCA
ATIRADEIRA

ERASLESAR

Par ou 
(?), brin-
cadeira
infantil

Peça que
aciona a
bicicleta

Janela
superior

de alguns
veículos

A seleção 
que venceu
três vezes

(fut.)

O plástico
usado em
garrafas

Diz-se
do bife

malpas-
sado

São nove
os da

Região
Nordeste

(?) sin-
cronizado,

esporte
olímpico

(?) Babá,
herói de

conto
árabe

Instituto
Militar de 
Engenha-
ria (sigla)

A segunda
nota na
escala

musical

Recipi-
ente para
servir chá

ou café

Formato 
do palito
de dentes

A roupa
como a

cueca ou
sutiã

(?)
quente: 

impulsio-
na o balão

Notre-(?),
catedral

parisiense
Danificar 

Estilingue
(bras.)
Épocas;
períodos

Apelido de
"Isadora"

Peça sono-
ra do carro

Antigo instrumento
musical de cordas

Substância indicada
contra ansiedade

Situação 
imprevista

Nunca
visto

Pouco
profunda
História
trágica

É vendido 
na farmácia

Fúria;
raiva

Deus, no
Alcorão
Fuzil e
lança

Desvio
moral;

perversão
Abrir mão 

(?) de 
novembro:

dia de
finados

Dinheiro
(pop.)

Primeiro
verbete

Neste
lugar

Adorar;
venerar

Tipo de
cerveja
inglesa

Morada 
de índios
Nome da
letra "L"

Sílaba de
"longe"
Raio

(abrev.)

Estúdio
do artista
plástico

3/ale — pet. 4/dame — lira. 6/ateliê.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 13

LIAIT
TRICAMPEÃ

GRANAPET
AESTADOS
NADORASA

AQUIDLON
UTARALG
IDOLATRAR

ALEIMERE
ISAALAN

BUZINAIXT
ASREMEDIO

INTIMAOCA
ATIRADEIRA

ERASLESAR

Par ou 
(?), brin-
cadeira
infantil

Peça que
aciona a
bicicleta

Janela
superior

de alguns
veículos

A seleção 
que venceu
três vezes

(fut.)

O plástico
usado em
garrafas

Diz-se
do bife

malpas-
sado

São nove
os da

Região
Nordeste

(?) sin-
cronizado,

esporte
olímpico

(?) Babá,
herói de

conto
árabe

Instituto
Militar de 
Engenha-
ria (sigla)

A segunda
nota na
escala

musical

Recipi-
ente para
servir chá

ou café

Formato 
do palito
de dentes

A roupa
como a

cueca ou
sutiã

(?)
quente: 

impulsio-
na o balão

Notre-(?),
catedral

parisiense
Danificar 

Estilingue
(bras.)
Épocas;
períodos

Apelido de
"Isadora"

Peça sono-
ra do carro

Antigo instrumento
musical de cordas

Substância indicada
contra ansiedade

Situação 
imprevista

Nunca
visto

Pouco
profunda
História
trágica

É vendido 
na farmácia

Fúria;
raiva

Deus, no
Alcorão
Fuzil e
lança

Desvio
moral;

perversão
Abrir mão 

(?) de 
novembro:

dia de
finados

Dinheiro
(pop.)

Primeiro
verbete

Neste
lugar

Adorar;
venerar

Tipo de
cerveja
inglesa

Morada 
de índios
Nome da
letra "L"

Sílaba de
"longe"
Raio

(abrev.)

Estúdio
do artista
plástico

3/ale — pet. 4/dame — lira. 6/ateliê.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO25

A M E
A C A R R E T A D O S
C H U R R A S C O T

I L E N U N I R
C A P A D O C I A E

P O S E R D S L
M N E O A T U A

H E A D S A D I O S
A N S I A B E R R O

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

S I N A L S A L T
A T E G U A I A

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

Eram mi-
nistradas
por Platão
ao ar livre

Sentimento
essencial à
confissão
católica

Modelo 
de carro
criado

por Ford

Reunião em
que é ser-
vida carne 
na brasa

Função da
solda em

peças
metálicas

Região
turca das
"chaminés
de fada"

Meio de
regulação
térmica do

corpo

"Romeo",
no alfabeto
fonético

Represen-
ta um

papel no
Teatro

Planta
peruana

dotada de
látex

Os frutos
sem agro-

tóxicos

Mal-estar
físico com
prenúncio
de vômito

Mais-(?),
processo
criticado
por Marx

Letra da
primeira
fila de

cadeiras

"(?) Pas-
sar", suces-
so de Chico
Buarque 

Interjeição
típica do

Pará

Tipo de
radiação
ultravio-

leta 
Fonte de
confusão

para o
daltônico

É duplo 
no céu
noturno

de Marte
Ruminante

seme-
lhante ao

veado

Cada parte
do investi-
mento em
um fundo 

Aparta-
mento

(abrev.)

3(?),
tecnologia
de impres-

soras

Aleijada;
mutilada

Capacidade reduzida
no astigmatismo

"A (?) do Pedaço",
novela da Globo

Complica-
ções (fig.)

Biografia do craque Garrincha
escrita por Ruy Castro

Ocasio-
nados

Líder seringueiro e
ativista ambiental

nascido
em Xapuri 

Sala
(abrev.)

Cidade fe-
nícia (Ant.)

Jeito para
a foto

Cabeça,
em inglês

Prenome
judaico
"Norte",
em Otan

Persona-
gem de
"Matrix"
(Cinema)

Grito
Antiga

moeda gre-
co-romana

Causa;
razão

Raça de
gatos

Mancha 
pigmentá-
ria na pele

Lance do tênis

Cada uma
das 95

ideias de
Lutero,

pregadas 
na Igreja de
Wittenberg

(?) Lake
City, sede
mundial
da Igreja
Mórmon
(EUA) 

3/abi. 4/égua — head — salt. 7/talento. 9/capadócia.

13 Conselhos indígenas para a vida
1. Levante-se com o sol para orar. 

Reze sozinho. Ore com frequência. O 
Grande Espírito certamente ouvirá você 
falar com ele.

2. Seja tolerante com aqueles que 
se perderam. Ignorância, presunção, 
raiva, ciúme e ganância vêm de uma 
alma perdida. Ore para que eles encon-
trem orientação.

3. Encontre-se, por seus próprios 
meios. Não deixe que os outros façam 
o seu caminho para você. É o seu cami-
nho e só seu. Outros podem andar com 

você, mas ninguém pode fazer o seu 
caminho (ou percorrer o seu caminho) 
por você.

4. Trate os convidados em sua casa 
com grande consideração. Sirva-lhes a 
melhor comida, dê-lhes a melhor cama 
e trate-os com respeito e honra.

5. Não tome o que não é seu, seja de 
uma pessoa, de uma comunidade, da 
selva ou de uma cultura. Não foi dado 
nem ganho, não é teu.

6. Respeite todas as coisas que estão 
nesta terra, sejam pessoas ou plantas.

7. Honre os pensamentos, desejos e 
palavras de todas as pessoas. Nunca os 
invada ou zombe deles, ou imite-os de 
maneira grosseira. Permite a cada pes-
soa o direito à sua expressão pessoal.

8. Nunca fale mal dos outros de 
nenhuma maneira. A energia negativa 
que você coloca no universo se multi-
plicará quando retornar a você.

9. Todas as pessoas cometem erros. 
E todos os erros podem ser perdoados.

10. Pensamentos ruins causam 
doenças à mente, corpo e espírito. 

Pratique o otimismo.
11. A natureza não é para nós. É 

parte de nós. Ela faz parte da sua famí-
lia no mundo.

12. As crianças são as sementes do 
nosso futuro. Semeie amor em seus 
corações e regue-os com sabedoria 
e lições de vida. Quando crescerem, 
dê-lhes espaço para crescer.

13. Evite ferir o coração dos outros. 
O veneno do seu sofrimento retornará 
para você.

Fonte @despertarodivino
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A ética protege a vida, preserva o bem 
comum e cultiva a justiça.

Frei Nilo Agostini

DISCURSO
“Jamais usarei o Brasil para ganho pessoal. Vocês sabem que podem confiar que eu sempre vou fazer a coisa certa. 
Ninguém irá roubar o futuro do povo brasileiro. Estou, portanto, recomeçando hoje, à disposição de vocês, por um 
Brasil justo para todos. Muito obrigado.” ( Sérgio Moro) 

NOVEMBRO VERMELHO
Junto com o Novembro Azul, que incen-
tiva os homens para o exame de prós-
tata, este mês o alerta entra também 
na área da Odontologia. A campanha 
Novembro Vermelho chama a atenção 

para o câncer de boca, que vem crescen-
do, no Brasil, assustadoramente. Apontar 

os fatores de risco, como tabagismo, 
alimentação não saudável e ingestão de 
bebidas alcoólicas, radiação, infecções, 
é um dos objetivos para a prevenção; 
o outro é conscientizar para que as 

pessoas procurem o dentista diante de 
qualquer suspeita. Quanto antes detecta-
do, maior é a chance de cura. A doença 
afeta os lábios, além de todo o interior 
da boca [gengivas, bochechas, palato, 

língua e assoalho]. Os sinais são feridas 
que não cicatrizam em duas semanas, 
aumento do volume da gengiva ou da 

língua, úlceras, sangramentos repentinos 
e nódulos. Fique atento!

MULHERES
 O empreendedorismo feminino com-
preende os negócios idealizados e co-
mandados por uma ou mais mulheres 
e, também, as iniciativas de liderança 

feminina, incluindo a atuação das 
mulheres em altos cargos dentro das 

empresas. Comemorado em 19 de 
novembro, o Dia Mundial do Empre-
endedorismo Feminino é uma inicia-
tiva das Nações Unidas em parceria 

com várias instituições de todo o 
mundo e que visa encorajar mulheres 
a liderarem seus próprios negócios.
Para comemorar esse dia e incen-
tivar novos negócios, a data marca 
diversas atividades com diferentes 
públicos e temáticas sobre o tema.
No Brasil temos mulheres que são 
referências em empreendedorismo 
e que apoiam especialmente a rede 

de empreendedorismo feminino. No 
Paraná, a Fecomércio vai homenage-
ar várias mulheres através da Câmara 
da Mulher Empreendedora -, em cada 
município. Em Umuarama elas esta-
rão em um Café da Manhã especial, 
no Sesc, na próxima sexta-feira, dia 

19. A coluna conta mais...... 

 
EXPEDIENTE

Li na revista Exame que: “ O parla-
mento de Portugal aprovou na última 

semana uma lei que penaliza em-
pregadores que entrarem em contato 

com funcionários fora do horário 
do trabalho. A nova lei busca equi-
librar a vida profissional e pessoal 

dos trabalhadores e atrair “nômades 
digitais” para o país. A legislação 

foi aprovada após o crescimento do 
home office durante a pandemia do 

coronavírus, de acordo com o gover-
no do Partido Socialista de Portugal. 
Segundo as novas regras, os empre-
gadores podem ser penalizados por 
mandarem mensagem para os fun-

cionários após o horário de trabalho 
e serão obrigados a pagar o aumento 
de despesas com trabalho em casa, 
como contas de energia e eletrici-

dade.Outras normas também foram 
implementadas: os empregadores 

foram proibidos de monitorar seus 
trabalhadores em casa e reuniões com 

a chefia devem ocorrer presencial-
mente a cada dois meses para impedir 

o isolamento.”

MÉDICO DO  INSTITUTO NOSSA SENHORA 
APARECIDA  É HOMENAGEADO!

O renomado cirurgião cardíaco e professor Francisco Gregori Junior, de Lon-
drina, foi homenageado pelos 50 anos de formado. Recebeu o Diploma de Mé-
rito Ético e o cristal simbolizando a Medicina pelas mãos do filho, o médico 
Dr. George Ferreira Gregori. Também poeta e músico, com livros e CDs lança-
dos, o Dr. Gregori é o criador do Anel Protético Gregori-Braile, utilizado em 
todo o mundo na correção da válvula mitral, e protagonizou a condução de 
uma das mais longas cirurgias cardíacas, há 13 anos, e que durou 51 horas. 
O Dr. Gregori integra o Corpo Clínico do Instituto Nossa Senhora Aparecida. 

Parabéns doutor por mais esta conquista.

#TBT - Todo dia é dia de relembrar bons momentos de alegria -, o advogado Mar-
cos da Mata e o empresário Ivanildo Coutinho na confraria do Vinho.

 ARQUIVO PESSOAL

THIAGO CASONI
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