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Pedido de cassação de Hermes
Pimentel é rejeitado na Câmara

VEREADORES FORAM CONTRÁRIOS À ABERTURA DE NOVA COMISSÃO

Após a leitura do pedido de cassação do prefeito interino de Umuarama, Hermes Pimentel da Silva, os vereadores se manifestaram 
contrários à abertura de uma Comissão Processante. O documento havia sido embasava em uma denúncia por infrações político-
administrativas que foram desconsideradas pelos parlamentares durante sessão na Câmara Municipal. l 7

A 12ª Regional de Saúde de 
Umuarama realizou ontem 
workshop de adesão dos 
municípios ao PlanificaSUS 
no Estado. Até ao dia 16 de 
dezembro, serão realizados 
19 encontros que envolvem 
as demais Regionais, com o 
objetivo de integrar a atenção 
especializada e a atenção 
primária, fortalecendo a Rede de 
Atenção à Saúde no Paraná.  l 5

FusãoFusão

Frente do
pedágio
garante

fiscalização 
l 3

PR distribui
474.345 vacinas
contra a Covid
às Regionais

l 8

Na Mesa

Delegado Fernando
Martins é eleito

3º vice presidente
da Assembleia

l 4

Idosa morre
atropelada
na garagem

de casa
l 9
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Desassoreamento
O prefeito em exercício de Umuarama reuniu 

secretários e diretores de secretarias e determinou 
a realização de um trabalho de desassoreamento do 
Lago Aratimbó. O serviço deve começar na próxima 
semana. O problema que se arrasta há anos e gera 

o descontentamento da população. O acúmulo 
de resíduos sólidos e sedimentos carreados pelos 
córregos que formam a represa ocorre em virtude 
da falta de galerias pluviais para drenar a água das 

chuvas para um ponto após o aterro. l 6
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Umuarama

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

Índice em % 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

23/10 a 23/11 0,5000 0,3575 0,0000
24/10 a 24/11 0,5000 0,3575 0,0000
25/10 a 25/11 0,5000 0,3575 0,0000
26/10 a 26/11 0,5000 0,3575 0,0000
27/10 a 27/11 0,5000 0,3575 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +5,46% 27,80 
Vale ON +2,63% 69,37 
ItauUnibanco PN +1,68% 22,44 
Bradesco PN +1,93% 20,57 
Magazine Luiza ON -2,71% 8,60 
Braskem PNA +6,68% 50,12

IBOVESPA: +1,50% 103.653 pontos

Iene 114,98
Libra est. 0,75
Euro 0,89
Peso arg. 100,62

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,3% 5,6080 5,6090 -0,7%

PTAX  (BC) +1,1% 6,6450 5,6456 0,0%

PARALELO 0,0% 5,4600 5,8600 -0,8%

TURISMO 0,0% 5,4600 5,8400 -0,8%

EURO +1,3% 6,3574 6,3603 -2,4%

R$/m2 SET OUT %m %ano %12m
Paraná 1.978,27 1.987,39 0,46 15,55 18,39
Norte 2.110,26 2.097,17 -0,62 18,98 22,69
Oeste 2.020,24 2.027,94 0,38 15,31 18,18

DÓLAR 23/11

Iene R$ 0,0491
Libra est. R$ 7,55
Peso arg. R$ 0,056
R$1: 1209,48 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 23/11 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. OUTUBRO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

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

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

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/21 a dez/21)

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

OUTROS INDICADORES

SOJA jan/22 1.273,00 -1,25 3,4%
FARELO dez/21 362,20 -7,80 10,6%
MILHO dez/21 580,50 3,75 7,9%
TRIGO dez/21 856,00 10,25 13,2%

SOJA 158,37 0,8% -2,6% 158,00
MILHO 77,21 1,2% -6,3% 77,00
TRIGO 88,40 0,0% 0,0% 88,00
BOI GORDO 298,12 2,0% 5,0% 290,00
SUINO 6,29 2,6% -2,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 23/11 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 23/11 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 23/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 169,00 5,0% -1,7%
SOJA Paranaguá 170,00 4,3% -1,2%
MILHO Cascavel 87,00 1,2% -7,4%

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..  1199//1111  ffííssiiccaass  1166//1111,,ddoommééssttiiccooss  55//1111

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Palavras cruzadas

Pela manhã, há sinal de alguns imprevistos no seu 
caminho envolvendo dinheiro e talvez tenha até que 
cortar algumas coisas da sua lista de desejos. Se 
pintar a vontade de fazer compras por impulso, não 
vá estourar o orçamento. Ainda bem que a Lua entra 
em Leão e ressalta seu jeito falante e comunicativo 
deixam o astral mais leve.

No trabalho, você precisa ter cautela para não 
se sobrecarregar, nem deixar as obrigações pela 
metade. Criatividade e muito foco serão fun-
damentais para ter sucesso em tudo o que fizer 
hoje, especialmente no trabalho. Talvez a saúde 
precise de cuidados extras, por isso, nada de bai-
xar a guarda nem de ignorar aqueles sinais que o 
corpo envia. 

Pela manhã, com Lua e Plutão trocando farpas, uma 
certa tensão pode se refletir no contato com os 
amigos. Melhor ficar longe das redes sociais pela 
manhã só para ter certeza de que não vai embarcar 
em uma treta sem pensar nas consequências, ok? 

Logo cedo, é melhor prestar atenção no que está 
acontecendo ao seu redor e fazer um esforço para 
se entender com todo mundo. Buscar um acordo e 
ceder em alguns pontos será a melhor maneira de 
garantir a cooperação dos outros no trabalho. Pena 
que é mais fácil dizer do que fazer, né?

Pode ser mais fácil cuidar de tarefas a sós pela 
manhã, então mantenha a atenção no que precisa 
ser feito e faça um sacrifício, se for necessário, 
para botar tudo em ordem. A boa notícia é que as 
parcerias contam com o apoio dos astros à tarde, 
garantindo que o seu fardo fique mais leve se for 
dividido com outra pessoa. 

Na vida pessoal, a convivência com os amigos pode 
ficar um pouco tumultuada logo cedo. Fique longe das 
redes sociais para não transformar algo pequeno em 
um problema gigante, tá? Depois, com a entrada da 
Lua em Leão, vai dar um show na hora de cuidar de 
alguns assuntos práticos que vinha adiando.

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 em 24 de Novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Virgem. 
Seu relacionamento doméstico e familiar não é dos melhores, a não ser que convivam com 
pessoas com as quais tenham grande afinidade, ou de signo afins. Seu número principal é 
o 33, formado de Júpiter em dobro, símbolo de cultura, ensino, educação, conhecimento e 
sabedoria. A soma dá o 6, de Vênus, astro da beleza, das artes, da bondade, da omissão, da 
beleza física e da estética, do amor e do casamento.

Horóscopo nascido em 24 de novembro

Aproveite a manhã para fazer contatos importan-
tes, especialmente se trabalha com vendas ou 
precisa lidar diretamente com pessoas que estão 
longe. Só tenha cuidado com alguns mal-enten-
didos pelo caminho, conversas paralelas, fofocas 
com os colegas ou aquela espiadinha nas redes 
sociais durante o expediente podem acabar com a 
sua produtividade.

Você pode começar a quarta com alguns pepinos 
para resolver na parte da manhã, mas faça um 
esforço para focar no que importa e não se irritar 
com os outros. Aproveite as boas energias da Lua 
para lidar melhor com dinheiro pode até identificar 
uma oportunidade única de encher o bolso. 

A tensão entre Lua e o poderoso Plutão ainda nessa 
madrugada pode causar problemas nas comunica-
ções, além de atrapalhar na hora de manter o foco 
no que você precisa fazer. Na dúvida, aja com cui-
dado e tenha calma antes de expressar suas ideias.

Logo cedo, a relação com a família pode ficar 
um pouco tensa, portanto, vigie suas atitudes e 
palavras. Mas o astral logo melhora e não pre-
cisa se preocupar demais, ok? No trabalho, será 
preciso foco, fé e café pra dar conta das suas 
responsabilidades.

Logo cedo, será preciso muita diplomacia e boa 
vontade para evitar uma briga em casa. Mas, depois 
do almoço, a Lua se muda para Leão e traz um 
novo pique, inclusive no trabalho. E a entrada de 
Mercúrio em Sagitário favorece conversas, novos 
contatos, anima as redes sociais...

Assuntos envolvendo dinheiro exigem atenção 
redobrada logo cedo. Tanto a falta de grana, quanto 
o excesso de gastos, pode dar início a alguns 
desentendimentos ou colocar sua conta bancária 
no vermelho, por isso, vá com calma.

Loterias
Megasena

01 02 03 05 07 08 09 11 
12 15 16 20 23 24 25Maringá

Londrina
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Chuva

CRESCENTE
10/12 - 22h37

CHEIA
19/11 - 05h59
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NOVA
04/12- 04h44

Paranaguá
max 24
min 19

max 35
min 21

Cascavel
max 33
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Foz do Iguaçu
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max 25
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K M C
A V I L T A N T E O
R T G L U T E N

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

P O RS C H E N E A L
P O I D O H
P A N D E M O N I O

T E N S O R T N D
F R I O V E A V O

M R A N O M I A
B A I T A E X P O R

P S E U D O L T
T O MO T O B A L I

D A O R T A I C
E S T E R E O T I P O

Amontoa-
do; porção

Código de
"Holanda"
no endere-
ço da web

(?)
Luciani: o
papa João

Paulo I

Forma da
régua do
arquiteto

Proteína do
trigo que
pode cau-
sar alergia

Letra que
indica o
infinitivo
verbal

Marca
alemã de

carros
esportivos

Estado
de

inspiração

Shaquille
O'(?), ex-
jogador 
da NBA

Atribuição
de alma a 
fenômenos
naturais

Diz-se de
caminho 

intransitá-
vel

Perda dos
valores na
sociedade
(Sociol.)

Palavra
aposta ao
valor da
fração

O "pai"
de um

romance
(Lit.)

"Falso",
em "pseu-
dônimo"

Morcego,
em inglês

Lábio, 
em inglês

"(?) breve",
forma de

despedida

Região da
Indonésia
que atrai
surfistas 

Divisão edi-
torial de
uma obra
impressa

Maior
artéria do 
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Letra-
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Conceito-
base da
piada

racista

Que
desonra

Filósofo
de "A

Sociedade
Aberta e
os Seus

Inimigos"

Santo
(abrev.)
Senhor
(abrev.)

O anfíbio
como a
cobra-
cega

Cabo (?), 
cidade (RJ)

Enorme
(pop.)

Tropa
nazista
Gás de

letreiros

Oeste
(abrev.)

Sufixo de 
"condessa"

Que se foi; passado
(?)-doce, planta cujo
chá é indicado para
bebês com cólica

Letra que identifica 
o rei no baralho

Cada parte de um
processo judicial

Apresentar
Gustave

(?), ilustra-
dor francês

1.001, em
romanos
Relativo 
a bronze

Nathália
Dill, atriz
brasileira
Espaçosa

Músculo
como o 

do palato
(Anat.)

Mistura
confusa de

pessoas
(fig.)

Última
ópera de
Puccini

Órgão composto por oito nações,
desenvolve políticas

para o polo Norte
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Alep aprova parcelamento de
imposto sobre medicamentos

Os deputados estaduais 
aprovaram em primeira dis-
cussão na última segunda-feira 
(22), durante a sessão plenária 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep), o projeto de lei 
complementar 8/2021, que trata 
do parcelamento de valores rela-
tivos ao ICMS incidente sobre 
medicamentos e produtos far-
macêuticos. A matéria recebeu 
52 votos favoráveis. O projeto de 
autoria do Poder Executivo quer 
instituir um programa de parce-
lamento incentivado de débitos 
fiscais relativos ao ICMS (sujeitos 
ao regime de substituição tribu-
tária). A proposição diz respeito 
a fatos geradores que tenham 
ocorrido até 31 de maio de 
2020 e que tenham sido objeto 
de comunicado de autorregula-
rização pelo fisco estadual aos 
estabelecimentos varejistas de 
produtos farmacêuticos.

De acordo com o governo 
estadual, a proposição é 
necessária para implemen-
tar na legislação tributária a 
dispensa da multa punitiva, 
autorizada pelo Convênio 
ICMS 68/2021.O projeto tam-
bém pretende adequar dispo-
sitivos da Lei Complementar 
n° 231/2020, já que, como se 
encontram, não passíveis de 
execução pela Secretaria de 
Estado da Fazenda.

DISPENSA DE MULTA
Na justificativa da matéria, o 

Executivo reitera que os valores 

Passos
Para aderir ao parcelamento, o sócio da pessoa jurídica deverá 

acessar o portal de serviços da SEFA-Receita/PR e indicar as autor-
regularizações e os eventuais valores espontaneamente denuncia-
dos que deseja parcelar, bem como o número de parcelas preten-
didas. Caso o contribuinte não seja usuário do serviço, o trâmite 

poderá ser realizado no site eprotocolo.pr.gov.br. A proposta exige 
uma série de informações para realizar a solicitação.  A competên-

cia para a decisão sobre o pedido de parcelamento é do diretor 
da Receita. O valor a ser parcelado não poderá ser inferior a 30 

Unidades Padrão Fiscal do Estado do Paraná (UPF/PR), vigentes no 
mês do pedido. No ato do parcelamento, a autoridade administrati-
va deverá fixar o número de parcelas, observado o valor mínimo de 
seis UPF/PR para cada uma delas. Já o pagamento da parcela inicial 

deverá ser realizado na data da concessão do parcelamento.

que poderão ser objeto de par-
celamento com a dispensa de 
multa não decorrem de crédi-
tos tributários constituídos, mas 
sim de valores oferecidos por 
adesão voluntária pelos contri-
buintes em sede de autorregula-
rização. Com isso, a dispensa da 
multa punitiva relativa a esses 
valores não enseja impacto fis-
cal, uma vez que nesse instante 
não há crédito tributário cons-
tituído. A dispensa está con-
dicionada a regularidade do 
pagamento das parcelas, cujo 
imposto devido será atualizado 
e acrescido de juros. 

IMPOSTOS
A proposição do governo 

determina que poderá ser 
objeto do parcelamento, com 
redução de 100% da multa, o 
montante do imposto devido 
por substituição tributária refe-
rente a operações bonificadas 

de produtos farmacêuticos elen-
cados pelo Decreto 7.871/2017, 
destinado aos estabelecimen-
tos varejistas. O ICMS devido 
na forma da Lei Complementar 
proposta, por se referir a fatos 
pretéritos e estar sendo exigido 
do substituído tributário, deve 
ser calculado aplicando-se o 
Prego Médio Ponderado ao 
Consumidor Final (PMPF).

O montante do imposto 
devido poderá ser pago em até 
60 parcelas mensais e sucessivas, 
devendo o pedido de adesão ao 
programa de parcelamento ser 
realizado até 31 de dezembro de 
2021. O valor parcelável deverá ser 
atualizado até a data do pedido 
de parcelamento, aplicando-se 
os acréscimos legais previstos na 
legislação, inclusive em relação às 
parcelas com prazo próximo de 
vencimento e eventuais atrasos 
no pagamento, sem prejuízo da 
dispensa da multa.



3Quarta-feira, 24 de novembro de 2021  POLÍTICA

Ética de Barros
O Conselho de Ética da Câmara 
dos Deputados aprovou 
ontem (23), por 13 votos a 6, o 
arquivamento da representação 
contra o líder do governo 
Bolsonaro na Casa, deputado 
federal Ricardo Barros (PP-PR). A 
representação foi apresentada em 
julho pelo PSOL. Para o partido, 
Barros “foi fundamental para o 
acordo da Covaxin com o Governo Brasileiro”. Mais do que 
isso, o partido diz que Barros “participou diretamente ou 
por interpostas pessoas, do começo, do meio e do fim de 
um processo bilionário eivado de suspeitas e ilegalidades”. 
Ontem o líder do governo voltou a dizer que o presidente 
Bolsonaro apenas perguntou ao deputado federal Luis 
Miranda sobre a participação dele (Barros) na compra da 
Covaxin, em vez de afirmar.

Frente do Pedágio
garantiu avanços e
fiscalização continua

Deputados e membros da 
sociedade civil organizada con-
firmaram durante a audiência 
pública promovida pela Frente 
Parlamentar Sobre o Pedágio, 
na manhã de ontem (23), que 
é preciso acompanhar de perto 
todo o processo que envolve o 
fim do atual contrato de con-
cessão das rodovias paranaen-
ses e o que será implantado no 
ano que vem, após a licitação 
do novo modelo.

Coordenada na Assembleia 
Legislativa do Paraná pelo 
deputado Arilson Chiorato 
(PT), a Frente ouviu os parece-
res de profissionais do Instituto 
Tecnológico de Transportes e 
Infraestrutura da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) 
sobre passivos estruturais e 
possíveis litígios deixados ao 
fim dos 24 anos de operação 
das concessionárias.

De acordo com o deputado 
Homero Marchese (PROS), 
coordenador dos passivos 
dos atuais contratos na Frente 
Parlamentar, o objetivo do 
grupo é, há mais de um ano, 
marcar a posição para que os 
erros do passado não sejam 
novamente cometidos. Para ele, 
os paranaenses foram punidos 
por contratos ruins e corrupção.

“Os aditivos, ao longo dos 
anos, desequilibraram os con-
tratos originais. Agora ficaremos 
um período sem cobrança de 
pedágios e é muito importante 
que a Frente Parlamentar atue 
no edital de licitação enviado 
ao Tribunal de Contas da União 
para saber se ele está correto, se 
não há obras duplicadas e pon-
tos soltos”, afirmou.

O presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil no 
Paraná (OAB/PR), Cassio da 

Críticas
As críticas foram endossadas pelo deputado Soldado Fruet (PROS). 
“Questionamos que era prematuro passar a concessão das rodo-
vias estaduais ao governo federal antes de um diálogo. Sabíamos 

que iam acabar os contratos e agora o Governo do Paraná procura 
polícia e ambulâncias para operar nas rodovias que vão ficar sem 

cancelas”, pontuou o parlamentar.

TCE julga parecer das contas
do governador Ratinho Júnior

O Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (TCE-PR) 
marcou para o dia 1º de dezem-
bro a sessão de julgamento do 
Parecer Prévio sobre as contas 
de 2020 do governador Carlos 
Roberto Massa Júnior. A ses-
são extraordinária nº 1/21 do 

Tribunal Pleno, realizada por 
videoconferência, terá início 
às 14 horas do dia 1º, uma 
quarta-feira, com transmis-
são ao vivo pelo canal do 
TCE-PR no YouTube.

O relator do processo nº 
249350/21 será o conselheiro 

Durval Amaral. O Parecer 
Prévio emitido pelo TCE-PR 
s e r á  e n c a m i n h a d o  à 
Assembleia Legislativa do 
Paraná. A legislação determina 
que cabe aos deputados o jul-
gamento das contas do chefe 
do Poder Executivo estadual.

Silva Teles, falou da liderança 
do Poder Legislativo durante 
toda a discussão que antece-
deu o encerramento dos atuais 
contratos. Segundo ele, as 18 
audiências públicas promo-
vidas em todas as regiões do 
estado era o que se esperava 
dos órgãos federais responsá-
veis, como o DNIT e ANTT.

Já o deputado Tercílio 
Turini (CDN), subcoordenador 
dos novos contratos na Frente 
Parlamentar, o encerramento da 
cobrança demanda ainda mais 
sensibilidade na fiscalização. O 
deputado Evandro Araújo (PSC), 
vice-coordenador da Frente, elo-
giou o estudo apresentado pelos 
professores da UFPR e também 
o engajamento dos deputados 
para fiscalizar os pedágios. Para 
Walter Fanini, engenheiro civil, 
ex-presidente do Sindicato dos 
Engenheiros do Paraná (SENGE), 
é preciso fortalecer os órgãos 
estaduais de controle e fiscaliza-
ção contratual e de fluxo de caixa, 
para saber das despesas e do 
quanto retorna ao caixa público.

Já o deputado Delegado 
Jacovós (PL) cobrou as 

responsabilidades de quem fis-
calizou e executou os contratos 
que se encerram nesta semana. 
Para o deputado Boca Aberta 
Jr. (PROS) a Frente Parlamentar 
está de parabéns, “por ter dado 
oportunidade a toda sociedade 
paranaense se manifestar”. A 
deputada Mabel Canto (PSC), 
classificou o estudo elaborado 
pela UFPR como muito bem 
pontuado, mas não se disse 
esperançosa como o que pode 
ocorrer nos contratos para os 
próximos 30 anos.

Nelson Luersen (PDT), lem-
bra que permanece a preocupa-
ção de que as concessionárias 
terminem as obram que cons-
tam nos aditivos, além de que os 
acordos de leniência sejam cum-
pridos. Para Plauto Miró (DEM), 
o Paraná cometeu um erro que 
durou 24 anos, sem correção. 
Ele sugeriu que a Assembleia 
Legislativa tenha uma comis-
são que possa acompanhar os 
trabalhos. O deputado Requião 
Filho (MDB) ressaltou que todas 
as rodovias estaduais estão 
agora sob responsabilidade do 
Governo Federal.

Os deputados ouviram pareceres de profissionais da UFPR sobre passivos estruturais e 
possíveis litígios deixados ao fim dos 24 anos de operação das concessionárias

DÁLIE FELBERG/ALEP

Cotas aos índios
Apesar de o Estado ter nome 
e sua origem relacionada aos 
indígenas é pouco comum 
ver representantes dessa 
população na estrutura 
da administração pública 
estadual. Um projeto de Lei 
protocolado na Alep pelo 
deputado Goura (PDT), 
pretende mudar essa situação. 
O texto foi elaborado a partir 
de sugestão encaminhada 
por Joel Anastácio, Kaingang 
da Terra Indígena de 
Mangueirinha. Existem cerca 
26 mil indígenas vivendo no 
Paraná, o que representa 0,26% 
da população total do Estado, 
que é de 10,4 milhões, segundo 
dados do Censo 2010 do IBGE. 
O texto altera a Lei que garante 
10% das vagas dos concursos 
para afrodescendentes. Com 
o novo texto, o projeto vai 
garantir também 1% das 
vagas dos concursos para os 
indígenas.

Suposta prevaricação
A ministra Rosa Weber, do STF, prorrogou por mais 45 dias 
o inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro (foto) 
cometeu o crime de prevaricação no caso da vacina Covaxin. 
“As diligências requeridas mostram-se pertinentes ao objeto 
da investigação, proporcionais sob o ângulo da adequação, 
razoáveis sob a perspectiva dos bens jurídicos envolvidos 
e úteis quanto à possível descoberta de novos elementos 
que permitam o avanço das apurações”, disse. No início 
de novembro, a Procuradoria-Geral da República (PGR) se 
manifestou de maneira favorável ao pedido de prorrogação. 
As investigações têm como ponto de partida os depoimentos à 
CPI da Covid do funcionário do Ministério da Saúde Luís Ricardo 
Miranda e do irmão dele, o deputado federal Luis Miranda (DEM-
DF). O parlamentar e o funcionário da pasta disseram ter relatado a 
Bolsonaro as suspeitas envolvendo as negociações para aquisição da 
Covaxin, vacina contra a Covid-19 produzida na Índia.

Inquérito
Em julho, a ministra determinou a instauração de inquérito 
para investigação das denúncias apresentadas à CPI da Covid, 
que indicam que Bolsonaro não tomou providências diante de 
suspeitas de ilegalidades na compra de um lote de 20 milhões de 
doses da vacina indiana. Prevaricação é quando um funcionário 
público é informado de uma irregularidade, mas retarda sua ação 
ou deixa de atuar para que ela seja apurada e punida.

DIVULGAÇÃO

Ações pelo país
Segundo o PL 560/2021, 
quando o número de 
vagas reservadas aos 
afrodescendentes e indígenas 
resultar em fração, será 
garantido em qualquer caso 
o mínimo de uma vaga para 
estas categorias. Projetos 
semelhantes foram aprovados 
nas Assembleias Legislativas 
do Espírito Santo, Ceará e Rio 
Grande do Sul. Além disso, 
Câmaras Municipais também 
estão debatendo leis para a 
implantação de cotas, como 
o projeto de lei protocolado 
pela vereadora Carol Dartora 
(PT) em Curitiba. “É preciso 
reconhecer que existe uma 
dívida histórica imensa com 
esses povos, que precisam 
de incentivos do poder 
público para serem inseridos 
no mercado de trabalho e 
participarem das tomadas 
de decisão e construção do 
nosso estado”, disse Goura.
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Delegado Fernando é
eleito 3º Vice-presidente
da Mesa Diretora da Alep

O deputado estadual 
Delegado Fernando Martins 
(PSL) foi eleito 3º Vice-
presidente da Mesa Diretora 
da Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep) na tarde de 
ontem (terça-feira, 23). O par-
lamentar, que está em seu pri-
meiro mandato, foi eleito com 
46 votos favoráveis.

A mesa diretora da Alep do 
atual biênio tomou posse em 1º 
de fevereiro deste ano. Devido 
à cassação do deputado esta-
dual Fernando Francischini 
(PSL) e, consequentemente, 
de outros três deputados, uma 
vaga foi aberta na composição 
da mesa. O Delegado Fernando 
Martins recebeu o apoio de 
diversos deputados para can-
didatar-se à vaga. Com a elei-
ção, o parlamentar deixa a 
presidência da Comissão de 
Segurança Pública.

ALTERAÇÕES NAS 
COMISSÕES

Na terça-feira, 16, o depu-
tado Nelson Justus (DEM) foi 
eleito por aclamação para pre-
sidir a Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Assembleia 
Legislativa do Paraná. Justus 

PEC do Espanhol é adiada na CCJ
Os deputados que integram 

a Comissão de Constituição 
e Justiça da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep), 
presidida pelo deputado 
Nelson Justus (DEM), reto-
maram os debates sobre 
a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 3/2021 que 
torna obrigatório o ensino da 
Língua Espanhola nas escolas 
públicas do Paraná.

Após a apresentação de um 
parecer contrário do deputado 
Homero Marchese (PROS), a 
proposta recebeu um voto em 
separado do deputado Tadeu 
Veneri (PT), pela admissibili-
dade e regular tramitação da 
PEC na Comissão Especial. 
O deputado justificou o voto 
sob a alegação de que a exi-
gência do ensino do Espanhol 
na rede pública “não vai gerar 
despesas”, assim como a 

questão da sexta aula, visto 
que a Secretaria de Educação 
já incluiu essa aula no currí-
culo. “A PEC foi criada baseada 
nessas informações”, justificou 
lembrando que o Estado possui 
professores de espanhol em seu 

quadro efetivo que atualmente 
exercem outras atividades.

Após a apresentação do 
voto em separado, o deputado 
Ricardo Arruda (PSL) pediu 
vista, o que adiou novamente 
a votação da matéria.

VOTO em separado do deputado Tadeu Veneri acata o documento protocolado por diversos 
deputados. Pedido de vista adiou votação da proposição

DÁLIE FELBERG/ALEP

assumiu a presidência da 
Comissão após decisão pro-
ferida pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) que cassou o 
mandato do ex-deputado 
Delegado Francischini (PSL), que 
presidia a Comissão desde 2019. 
O deputado Márcio Pacheco 
(PDT) continua na função de 
vice-presidente.

Com a escolha de Justus 
para a CCJ, ficou vaga a função 
de presidente da Comissão 
de Finanças e Tributação 
que era presidida por ele. Os 
deputados também definiram 
o presidente da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação 
e Ensino Superior que era 
comandada pelo deputado 
Emerson Bacil (PSL).

A definição ocorreu na 
mesma tarde em que foi reali-
zada a eleição do 3º vice-pre-
sidente da Alep. Conforme 
o Regimento Interno da 
Assembleia, com a vacân-
cia da 2º vice-presidência, 
o deputado Requião Filho 
(MDB) que ocupava a 3ª vice-
-presidência, vai assumir o 
posto deixado pelo deputado 
Do Carmo (PSL).

Para assumir o cargo na 

Mesa Diretora, Delegado 
Fernando teve que deixar a 
presidência da Comissão de 
Segurança Pública do Paraná. 
“Infelizmente tivemos que dei-
xar a presidência da comis-
são, mas isso não quer dizer 
que as pautas de segurança 
pública deixem de ser priori-
dade durante minha legisla-
tura. Estarei sempre presente 
e procurando resolver as 
demandas, tanto desta área, 
quanto das demais, em todos 
os setores da administração 
pública”, conclui.

PARRA assumir cargo na Mesa Direto-
ra da Alep, Fernando Martins deixou a 
Comissão de Segurança, mas afirma que 
as pautas nesta área continuam sendo 
prioridade
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2ª Ponte
A Ponte da Integração Brasil – 
Paraguai está 73% concluída. 
Esta nova obra vai ligar Foz do 
Iguaçu, na região Oeste, ao 
município de Presidente Franco, 
no país vizinho, com uma 
extensão de 760 metros e um 
vão-livre de 470 metros sobre 
o Rio Paraná. A previsão de 
conclusão dos trabalhos é para 
meados de 2022.

Voos diretos
Os voos diretos entre Curitiba e 
Francisco Beltrão, no sudoeste 
do Paraná, serão retomados 
em 2022. A previsão é que a 
rota seja restabelecida no dia 
25 de janeiro. Os voos diretos 
entre a capital e a maior cidade 
do sudoeste paranaenses 
foram suspensos no primeiro 
semestre de 2020, por 
consequência da pandemia 
do coronavírus. “Era para ser 
em março, mas antecipamos. 
Conversamos muito com a Azul 
e explicamos a necessidade. 
Uma condição para a retomada 
era o recapeamento da pista 
do aeroporto”, explicou o vice-
prefeito, Antonio Pedron (PSD).

Mal para bem
O líder do governo na Câmara, 
Ricardo Barros, diz só ter a 
agradecer a Renan Calheiros 
(MDB-AL) por colocá-lo na mira 
da CPI da Covid, depois que o 
deputado Luís Miranda (DEM-
DF) o associou ao tal “rolo” 
na compra de vacinas. Barros 
diz que é graças à CPI que se 
transformou em uma figura 
conhecida nacionalmente e que 
passou a contar com o apoio da 
base bolsonarista. “Minha ida 
na CPI foi um ponto de inflexão. 
Quando eu fui na CPI a CPI 
começou a embicar para baixo e 
não voltou mais”, disse Barros. 

Cidades sustentáveis
Dezesseis cidades paranaenses 

‘Comida Boa’
O governador Ratinho Júnior anunciou que o programa Comida 

Boa do governo do Paraná passará a ser permanente. A 
informação foi repassada no lançamento do Paraná Solidário, 
nesta segunda-feira (22). Além do quesito de permanência, o 
repasse às famílias carentes vai subir de R$ 50 para R$ 80. O 

programa foi criado em 2020, como benefício emergencial no 
início da pandemia de Covid-19. A lei que institui o programa 

Comida Boa foi sancionada em outubro pelo governador e deve 
ser regulamentada nos próximos dias. “A previsão é de que o 

Comida Boa comece a funcionar até o final de dezembro”, 
disse o governador.

aparecem entre as mais 
sustentáveis e 12 estão entre 
as 100 mais competitivas do 
Brasil na segunda edição do 
Ranking de Competitividade 
dos Municípios. O relatório, 
que pela primeira vez incluiu 
a análise de Governança 
Ambiental, Social e Corporativa 
(ESG, da sigla em inglês) e os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentáveis (ODS) dos 
municípios brasileiros. A análise 
do ranking leva em conta as 
cidades com população acima 
de 80 mil habitantes.

Mais competitivas
Destes, os que aparecem entre 
os 100 mais competitivos 
são Curitiba (6º), Maringá 
(17º), Francisco Beltrão (31º), 
Londrina (37º); Cascavel (39º); 
Toledo (58º); Pato Branco (63º); 
Campo Mourão (77º); Paranavaí 
(78º); Umuarama (90º); Ponta 
Grossa (96º); e Foz do Iguaçu 
(97º). A boa classificação 
depende da avaliação de 13 
pilares, que tratam de temas 
como economia, acesso e 
qualidade da saúde, educação, 
meio ambiente, saneamento, 
segurança e funcionamento da 
máquina pública.

Prazo de carência
Diego Garcia (Pode-PR) relator 
do PL 10718/18 ampliou a 
lista de doenças do projeto 
original da Lei de Benefícios da 
Previdência Social. A proposta 
foi aprovada pela Comissão 
de Seguridade Social e Família 
da Câmara dos Deputados. 
O texto inclui as formas 
incapacitantes das doenças 
reumáticas, neuromusculares 
e osteoarticulares crônicas ou 
degenerativas entre as doenças 
e condições cujos portadores 
são beneficiados com a isenção 
do cumprimento de prazo de 
carência para a concessão de 
auxílio-doença e aposentadoria 
por invalidez. 
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12ª Regional de Saúde
recebe workshop do
programa PlanificaSUS

A 12ª Regional de Saúde 
de Umuarama realizou ontem 
(terça-feira, 22) workshop de 
adesão dos municípios ao 
PlanificaSUS no Estado. Até 
ao dia 16 de dezembro, serão 
realizados 19 encontros que 
envolvem as demais Regionais 
do Estado. O objetivo é inte-
grar a Atenção Especializada e 
a Atenção Primária na perspec-
tiva de fortalecimento da Rede 
de Atenção à Saúde no Paraná.

A chefe da Regional de 
Umuarama, Viviane Herrera, 
explica que o programa pre-
tende fazer um tipo de fusão de 
atendimento básico em saúde, 
em cada um dos municípios.

“O plano é um processo 
que visa organizar o atendi-
mento entre a atenção pri-
maria (UBSs) e o ambulatorial 
(Cisa), integrando as equipes 
do posto de saúde às que 
prestam atendimento espe-
cializado. É uma rede de aten-
ção secundária que vem unir e 
integrar o acesso ao paciente”.

A expansão do programa faz 
parte das ações da Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa) para 
a nova fase do pós-pandemia. 
“Neste momento, teremos de 
reorganizar a Atenção Primária 
e Especializada, restabelecer 
o contato com a população 
que sofre de doenças crôni-
cas e que se distanciaram das 
unidades de saúde. Por meio 
deste programa, podemos 

Coral da Fundação Cultural
prepara espetáculo para o Natal

Dezenas de talentos unidos 
pela música: assim o maestro 
Marco Aurélio Tavares define 
o Coral Infantil da Fundação 
Cultural, grupo de 50 crianças 
de 8 a 12 anos que se prepara 
para sua primeira apresenta-
ção oficial, no dia 11 de dezem-
bro, às 20h na Praça Hênio 
Romagnolli. No repertório, 
além de música popular bra-
sileira, o coral vai apresentar 
canções natalinas.

Desde o início de outu-
bro os pequenos cantores 
têm se dedicado à música, 
após serem escolhidos para 

CHEFE da 12ª RS explica que o programa tem o objetivo de fundir a atenção primeira com 
o atendimento especializado em Saúde
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aprimorar e qualificar ainda 
mais os serviços”, ressaltou o 
secretário de Estado da Saúde, 
Beto Preto.

A diretora de Atenção e 
Vigilância em Saúde, Maria 
Goretti David Lopes, técni-
cos e membros do Grupo 
Condutor do PlanificaSUS 
Paraná serão os responsáveis 
pelos workshops de adesão 
dos municípios, unindo equi-
pes que atuam nos serviços 
de APS, Atenção Ambulatorial 
Especializada (AAE) e Atenção 
Hospitalar (AH).

“Será praticamente um 
workshop por dia nos vários 
municípios das Regionais de 
Saúde. Temos bastante tra-
balho pela frente ainda, mas 
que resultará na preparação 
das equipes de saúde para 

uma nova etapa e avançar na 
assistência para a população 
paranaense que utiliza o SUS”, 
afirmou Maria Goretti.

PARCERIA
O PlanificaSUS foi proposto 

pelo Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Conass) 
e tem parceria com o Hospital 
Israelita Albert Einstein (SP) e 
o Ministério da Saúde (MS). É 
composto por várias etapas, 
operacionalizadas por meio 
de workshops e oficinas tuto-
riais. Durante a implantação 
do projeto-piloto, foram feitas 
várias ações bem-sucedidas, 
principalmente na atenção 
aos idosos. Após dois anos, o 
PlanificaSUS expandiu para 
mais de 90% dos municípios 
paranaenses.

compor o Coral Infantil. “Há 
uma grande lista de espera 
por vagas neste grupo, mas 
no momento temos de nos 
limitar a 50 membros. Em 
pouco tempo de estudo, 
já podemos garantir que 
nenhum deles está aqui para 
brincadeira: são muito dedi-
cados, interessadíssimos e 
afinados. Temos certeza que 
daqui sairão grandes talen-
tos”, garante.

O regente conta que o 
plano, para o próximo ano, é a 
realização de musicais. “Além 
de trabalharmos o canto, o 

ritmo e as entonações, nosso 
objetivo para 2022 é iniciarmos 
a montagem de espetáculos 
musicais, desta forma vamos 
incluir as artes cênicas e a 
dança, por exemplo. Ampliar 
o acesso à cultura é garantir 
um futuro melhor para essas 
crianças”, analisa Tavares, 
acrescentando que além da 
primeira exibição na praça 
Hênio Romagnolli, o Coral 
Infantil da Fundação Cultural 
também fará uma apresenta-
ção no dia 19 de dezembro, às 
20h no Teatro Vera Schubert, 
com entrada gratuita.

Risco  
O Ministério da Saúde tem ignorado e evitado se manifestar sobre 
alertas de risco de nova onda epidêmica de Covid-19. Um deles, do 

Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas (Cosems-
AM), reforça: “O comportamento epidemiológico das doenças 

respiratórias observadas na região Norte do País, principalmente 
no Amazonas, deve ser avaliado em um contexto mais amplo visto 
as diferenças do padrão das demais regiões do País”. Preocupados, 
deputados e senadores de Estados da região pressionam o ministro 

Marcelo Queiroga, mas sem resposta efetiva. 

Catástrofe
Diante do alerta para nova onda 
e da experiência catastrófica de 
Manaus durante a pandemia, 
o que se espera do Ministério 
da Saúde é, no mínimo, um 
planejamento para evitar – 
em caso de nova onda - a 
repetição da tragédia ocorrida 
anteriormente no Amazonas. 

Iminente   
O Conselho aponta para o 
risco iminente sobretudo pela 
predominância da variante 
Delta e baixa cobertura vacinal, 
pois apenas três municípios do 
Amazonas estão com cobertura 
acima de 70% da população 
vacinável com as duas doses do 
imunizante. 

Plano 
Sobre o plano de vacinação 
para 2022 – quantidade de 
vacinas, imunização de crianças, 
etc -, questionado há dias pela 
Coluna, a postura da pasta é 
a mesma: sem resposta, até o 
fechamento desta edição. 

Sondagem
Além de travar a sabatina do 
ex-ministro da Justiça, André 
Mendonça, indicado para o 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
pelo presidente Jair Bolsonaro, 
o senador Davi Alcolumbre 
(DEM-AP) tem sondado colegas 
e crava que, se a votação 
fosse hoje, a indicação seria 
derrubada no plenário. 

Nada disso 
Para ser efetivado na 
Suprema Corte, o ex-ministro 
“terrivelmente evangélico” 
precisa de 41 votos favoráveis 
no plenário do Senado. A 
sondagem de Alcolumbre não 
bate com os cálculos do próprio 
André Mendonça, que mantém 
peregrinação diária no Senado, 
e do presidente da Casa, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG). 
Ambos sustentam que os votos 
para aprovação da indicação 
estão garantidos. A conferir. 

Desembarque
Depois de operar por mais de 
um ano na cidade, a empresa de 
transporte Primar foi proibida 
pela Prefeitura de Paraty de 

fazer embarque e desembarque 
na rodoviária do município, 
fazendo com que os passageiros 
sejam deixados ou apanhados 
na estrada de acesso à cidade. 
A população foi às redes sociais 
pedir ao prefeito que volte atrás.

Barato 
À Coluna, a Primar posiciona que 
“utilizará todos os meios judiciais 
para poder trabalhar e ajudar os 
paratienses”. Lembra ainda que, 
em plena pandemia, ofereceu 
um serviço barato de transporte 
de ônibus, pagando impostos, 
trazendo emprego e renda para 
a cidade. Procurada, a Prefeitura 
de Partay não se manifestou. 

Adutora 
Cerca de 140 mil pessoas em 
Maceió estão sem abastecimento 
de água por conta do 
rompimento de uma adutora 
controlada pela concessionária 
BRK Ambiental. O prefeito de 
Maceió, JHC, resolveu pedir 
ajuda ao comandante do Exército 
na capital alagoana, tenente-
coronel Paim, que concordou em 
colaborar. 

Caminhões-pipa 
Ficou combinado que o Exército 
vai disponibilizar o cadastro 
de reserva de prestadores de 
serviço de caminhões-pipa. 
Dessa forma, a BRK vai conseguir 
localizá-los com mais velocidade 
e contratá-los imediatamente 
para atenuar o problema até que 
seja resolvido definitivamente 
por volta do dia 15 de dezembro, 
segundo a empresa.

Conflitos 1
A UERJ e a Associação dos 
Magistrados Brasileiros firmaram 
parceria para oferecer o curso 
de especialização “Organização 
Judiciária, Autocomposição e 
Transformação de Conflitos” – 
que pode se tornar um mestrado 
profissional. 

Conflitos 2
“Essa é uma ação inédita, 
que oferece aos alunos da 
UERJ e aos atores do sistema 
de justiça a oportunidade de 
aperfeiçoamento em temas 
tão importantes”, ressalta a 
presidente da AMB, Renata Gil.
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A EDUCAÇÃO
PÚBLICA

DO PARANÁ
É OUTRA HISTÓRIA.

das escolas com aulas de Programação ✔
dos alunos do Ensino Médio com aulas de Educação Financeira ✔
dos alunos aprendem Inglês com aplicativo ✔
das redações corrigidas por inteligência artificial ✔100%

Prefeito determina início do processo
de desassoreamento do Lago Aratimbó

Menos de três meses após 
assumir interinamente a 
Prefeitura, o prefeito em exer-
cício Hermes Pimentel deter-
minou à sua equipe o desas-
soreamento do Lago Aratimbó, 
um problema que se arrasta há 
anos, gerando descontenta-
mento da população e frequen-
tadores, sem uma solução. “Este 
é um dos principais cartões-pos-
tais de Umuarama, um ponto de 
encontro da comunidade que, 
em vez de encantar os visitantes, 
causa descontentamento, críti-
cas e reclamações”, lamentou.

O acúmulo de resíduos sóli-
dos e sedimentos carreados 
pelos córregos que formam a 
represa ocorre em virtude da 

falta de galerias pluviais para 
drenar a água das chuvas 
para um ponto após o aterro. 
“É uma situação incômoda que 
não podemos admitir. Mesmo 
que não seja possível uma 
obra definitiva, ao menos a 
manutenção e limpeza do lago 
deveriam estar em dia. É uma 
obrigação do município cuidar 
dos logradouros públicos”, afir-
mou o prefeito.

Durante a visita, Pimentel 
reuniu os secretários munici-
pais de Obras, Isamu Oshima, 
de Serviços Públicos, João 
Paulo dos Santos,  e de 
Serviços Rodoviários, Osvaldo 
Borborema Marto, bem como 
o diretor de Meio Ambiente, 

Rubens Sampaio, e chefes de 
setor das secretarias para dis-
cutir um plano de ação voltado 
à limpeza do lago.

“O serviço envolve conside-
rável volume de recursos. Serão 
cerca de 1 mil horas/máquina 
e 3 mil viagens de caminhão 
basculante para transportar 
os sedimentos, a sere removi-
dos do leito com escavadeiras 
hidráulicas. O material será 
encaminhado ao aterro sani-
tário municipal e armazenado 
para cobertura de resíduos nas 
células de deposição”, explicou 
o secretário Isamu Oshima.

Objetivo
Segundo o prefeito Pimentel, o objetivo é ter o Lago Aratimbó recupe-
rado para as festas de natal e ano novo, já que o local é um dos prefe-
ridos para reuniões familiares e encontro de amigos em Umuarama, 

nos finais de tarde e fim de semana. Além da beleza, o lago conta com 
grande área verde, quiosques, quadra de areia, parque infantil e pistas 
para caminhada e passeio com animais de estimação. “Não sabemos 

se o tempo será suficiente, mas faremos o possível”, finalizou.

A previsão é que o traba-
lho seja iniciado já na próxima 
semana. “Vamos utilizar saldos 
de contratos vigentes e cami-
nhões próprios para o trans-
porte dos resíduos. A previsão é 

que, caso não ocorram chuvas 
fortes, o serviço seja executado 
em 30 dias, começando pela 
parte de baixo da passarela de 
madeira que une os dois lados 
da represa”, completou.

PIMENTEL reuniu secretários municipais e chefes dos setores das secretarias para discutir 
um plano de ação voltado à limpeza do lago

ASSESSORIA/SECOM
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Pedido de cassação de Pimentel 
foi rejeitado por unanimidade

Foi lida na íntegra durante sessão 
ordinária realizada na noite da segun-
da-feira (22), o pedido de cassação do 
prefeito interino de Umuarama, Hermes 
Pimentel da Silva. O documento foi pro-
tocolado pela empresária do ramo de 
comunicação do município, eleitora 
Flávia Azevedo. O pedido se embasava 
em denúncia/processo de cassação por 
infrações político-administrativas que 
teriam sido cometidas por Pimentel. 

A argumentação para o pedido de 
cassação tinha como parâmetro áudios 
enviados por Hermes Pimentel, então 
vice-prefeito de Umuarama, no ano de 
2020, para o então vereador Jones Vivi. 

Cidades no Noroeste 
atingidas por desastres 
recebem ajuda federal

Os municípios de Rondon e Cruzeiro 
do Oeste, no noroeste do Paraná, 
e Ourizona, que fica Norte Central 
Paranaense, receberam recursos 
financeiros no valor de R$ 348 mil do 
Governo Federal, por meio do Ministério 
do Desenvolvimento Regional (MDR).

O repasse foram feitos para as cida-
des atingidas por queda de granizo em 
tempestades no início de novembro.

O maior valor será repassado à 
cidade de Rondo, beneficiando cerca 
de 1,3 mil pessoas com o aporte de R$ 
268,8 mil, destinado ao fornecimento 
de telhas de fibrocimento para mora-
dias danificadas pelo desastre.

Já Cruzeiro do Oeste recebe R$ 59,4 
mil para a compra de cestas básicas 
aos moradores afetados pelos desas-
tres naturais na região. Com o mesmo 
objetivo, o município de Ourizona vai 
receber R$ 19,3 mil.

APOIO NACIONAL
Desde o fim de outubro, a Defesa 

Civil Nacional já repassou mais de R$ 
1,54 milhão para apoiar os municí-
pios do Paraná atingidos pelas fortes 
chuvas dos dias 22 a 24 de outubro. 
Até o momento, já tinham sido bene-
ficiadas as cidades de Moreira Sales, 
Indianópolis, Japurá e Ramilândia.

Além disso, 15 cidades do estado 
tiveram a situação de emergência reco-
nhecida (Cruzeiro do Oeste, Santa Izabel 
do Oeste, Nova Londrina, Ramilândia, 
Japurá, Alvorada do Sul, Foz do Iguaçu, 
Terra Rica, Farol, Ourizona, Rondon, 
Paranavaí, São Miguel do Iguaçu, Moreira 
Sales e Indianópolis).

Logo após o desastre, duas equipes 
do Grupo de Apoio a Desastres (GADE) 
foram enviados ao estado para verificar 
in loco os estragos causados e auxiliar 
os municípios afetados nos pedidos 
de reconhecimento de situação de 
emergência e de recursos para atendi-
mento à população, restabelecimento 
de serviços essenciais e reconstrução 
de infraestrutura pública danificada.

No conteúdo, Pimentel teria afirmado 
ter pagado propina a determinados 
vereadores da legislatura 2017/2020 
para aprovarem loteamentos perten-
centes a ele.

Ao final da leitura do pedido, foi 
colocada em votação plenária para 
que os vereadores se manifestassem 
acerca de acatar ou não a denún-
cia. Ao abrir-se a votação plenária, o 
pedido foi rejeitado por unanimidade, 
e, desta forma, a denúncia segue para 
arquivamento.

PROJETOS
Na pauta da ordem do dia foram 

publ icados pela  segunda ses -
são consecutiva o Projeto de Lei 
046/2021, dispondo sobre o Plano 
Plurianual do Município para o 
período de 2022 a 2025 e o Projeto 
de Lei 047/2021, o qual estima a 
receita e fixa a despesa do Município 
para o exercício f inanceiro de 
2022. As matérias estão abertas ao 
recebimento de emendas e serão 

publicadas em mais uma sessão 
ordinária, antes de serem votadas 
em plenário.

Ainda em pauta, dois Projetos de 
Decretos Legislativos (020 e 027/2021), 
os quais são assinados pelo vereador 
Ronaldo Cruz Cardoso, estando em 
segunda votação prevendo a denomi-
nação de vias públicas. Em votação, 
receberam aprovação unânime.

Comissão processante II
Hoje (quarta-feira, 24), acontecem os trabalhos da Comissão Processante 02/2021, 
que analisa pedido de cassação do Prefeito afastado Celso Pozzobom. Os membros 
darão continuidade aos trâmites, com a realização de oitiva na qual serão ouvidas 

oito testemunhas de acusação. Foram convocados: Carlos Cher Valente, empresário 
do ramo de construção civil; Hermes Correa, empresário e o advogado Heber Lepre 
Fregne, ex-procurador jurídico de Umuarama. Também foi solicitada a presença do 
empresário do ramo imobiliário, Paulo Sérgio Pereira da Silva, que não entra como 

testemunha de acusação na oitiva, porém, foi convocado pela comissão. Os trabalhos 
têm início às 8h45, com transmissão ao vivo e plenário aberto à presença de público. 
A comissão processante 02/2021 é composta pelos vereadores Sorrisal (presidente), 

Ana Novais (relatora) e Ednei do Esporte (membro).

PLENÁRIO da Câmara ficou lotado com apoiadores de Hermes Pimentel que levaram faixas e pediam o arquiva-
mento do pedido
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PR distribui 474.345 doses de vacinas
contra a covid às 22 Regionais de Saúde

A Secretaria estadual da 
Saúde distribuiu ontem (terça-
-feira, 23) mais 474.345 doses 
de vacinas contra a covid-19 
para as suas 22 Regionais no 
Estado. Os imunizantes con-
templam adolescentes, tra-
balhadores da saúde, idosos 
e população em geral e são 
referentes a seis pautas de 
distribuição do Ministério da 
Saúde (da 63ª à 69ª). O envio 
está sendo feito por estradas.

Do total de doses, 465.876 
são da Pfizer/BioNTech, das 
quais a maior parte – 317.340 
doses – se destina à primeira 
aplicação em adolescentes de 
12 a 17 anos. “Nesta nova distri-
buição, os adolescentes são os 
grandes beneficiados. São mais 
de 317 mil jovens que estão com 
a primeira dose já garantida, 
ajudando o Estado na redução 
da Covid-19”, disse o secretário 
da Saúde, Beto Preto.

Outras 10.344 doses são 

O Boletim Covid, emitido 
diariamente pela Secretaria de 
Saúde de Umuarama, infor-
mou ontem (terça-feira, 23) 
que apenas três novos foram 
confirmados. É o menor 
número registrado na cidade 
desde julho de 2020. Os casos 
positivos anunciados são os 
de uma mulher, um homem e 
uma criança.

O número de casos ativos 
caiu de 56 para 47 e o de sus-
peitos aumentou de 198 para 
219. O total de casos positivos 
contabilizados desde o início 
da pandemia de coronavírus, 

Boletim Covid registra
apenas 3 casos positivos

em março de 2020, chegou 
a 19.435 e o total de pes-
soas que se recuperaram da 
doença é de 19.065. Nenhum 
óbito foi registrado e o total 
continua em 323.

No Hospital Uopeccan, 
onde o SUS (Sistema Único de 
Saúde) disponibiliza as alas 
exclusivas para tratamento 
da covid-19, existem hoje três 
pessoas de Umuarama inter-
nadas na UTI e outras cinco em 
enfermarias. A cidade conserva 
a marca de ‘bandeira verde’, 
quando o risco de contamina-
ção é considerado baixo.

As doações diretas de 
contribuintes do Imposto 
de Renda – tanto pessoa 
física, quanto jurídica – para 
os fundos municipais estão 
bem abaixo do potencial em 
Umuarama. Com isso, recur-
sos significativos que pode-
riam ampliar o atendimento de 
instituições respeitadas e reco-
nhecidas na atenção a crian-
ças, adolescentes e idosos na 

Contribuinte pode ampliar ação de entidades
com doações de parte do Imposto de Renda

cidade, por meio dos fundos 
da infância e do idoso, acabam 
sendo destinados ao governo 
federal e pulverizados em pro-
gramas sociais por todo o país.

Preocupado em mudar 
esta realidade, o Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
está ampliando os esforços 
para conscientizar a popu-
lação sobre a importância 

desse gesto. “O contribuinte 
pode antecipar uma parte do 
imposto devido e destinar os 
recursos aos fundos municipais, 
ajudando a ampliar e melhorar 
o atendimento a pessoas em 
situação de vulnerabilidade no 
próprio município”, explica a 
secretária de Assistência Social, 
Adnetra dos Prazeres Santana, 
que apoia a iniciativa.

Membros da comissão 

de arrecadação do conse-
lho, Roberto Aparecido dos 
Santos, Satre Marino de Brito 
e Elaine Florain, além da 
secretária Adnetra e do con-
tador do município, Anderson 
Martins Rocha, se reuniram 
nesta semana com o secretário 
municipal de Administração, 
Silvestre Roberto de Lima, 
para alinhar uma campanha 
de divulgação sobre o assunto.

Pessoas físicas podem doar 
até 3% do imposto devido, 
enquanto as empresas podem 
repassar até 1%. Considerando 
a população e a economia de 
Umuarama, os fundos muni-
cipais poderiam receber mais 
de R$ 1 milhão em doações do 
IR – que não saem do bolso do 
contribuinte, já que são parte 
do imposto de renda pago 
anualmente à Receita Federal.

Para atualizar conhecimentos e 
capacitar gestores do Regime Próprio 
de Previdência Social (RPPS), a 
Apeprev (Associação Paranaense das 
Entidades Previdenciárias do Estado 
e dos Municípios) realizou a 18ª 
edição de seu Congresso, entre os 
dias 17 e 19, em Foz do Iguaçu. 
Umuarama é um dos 177 municípios 
do Paraná que conta com este sistema 
de gestão e marcou presença no 
evento. Segundo os gestores, 760 
pessoas de todo o país participaram 
de palestras, troca de experiências 
com gestores de RPPS e especialistas. 
O prefeito interino Hermes Pimentel, 
apoiou a participação de Denise 

Constante da Silva Freitas, gestora do Fundo de Previdência Municipal, no Congresso e recebeu a homenagem com o 
título de “Prefeito Amigo da Apeprev”. “Esta homenagem é conferida aos prefeitos que cumprem com as obrigações 
previdenciárias, buscando a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, garantindo o pagamento das atuais e futuras 
aposentadorias e pensões dos servidores públicos municipal, além de prestar apoio à Apeprev”, destacou Denise.

ASSESSORIA/SECOM

para reforço dos trabalhadores 
da saúde, 15.252 para reforço 
em idosos e 120.762 para 
segunda dose (D2) da popu-
lação de 18 a 59 que iniciou o 
esquema vacinal nas remes-
sas de números 42, 43, 48, 49, 
50 e 51 (a partir de agosto). 
Complementam o quantitativo 
da Pfizer 2.178 para reposição 
de doses perdidas pelos muni-
cípios em função de variação 
da temperatura.

Na remessa que está sendo 
entregue há, também, 2.000 
doses da vacina CoronaVac/
Butantan, solicitadas pela 15ª 
Regional de Saúde (Maringá) 
para a segunda doses, e 7.405 
vacinas da AstraZeneca para 
completar imunização.

Os imunizantes desta nova 
distribuição chegaram ao 
Estado na sexta-feira (19) e 
ontem. Para o secretário Beto 
Preto, a agilidade no envio 
das remessas às Regionais 

ajuda os municípios a vaci-
narem mais rápido.

VACINAÇÃO
De acordo com os dados 

do Vacinômetro nacional, já 
foram aplicadas no Paraná 
17.119.038 vacinas contra a 
Covid-19, sendo 8.831.995 
D1 e 7.489.837 D2 ou dose 

única. Além disso, o Estado 
também registra a aplica-
ção de 54.035 doses adicio-
nais (DA) e 743.171 doses de 
reforço (DR).

OS imunizantes da nova distribuição chegaram ao Estado na sexta-feira (19) e ontem. A agilidade no envio às Regionais ajuda os municípios 
a vacinarem mais rápido

AMÉRICO ANTONIO/SESA
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Idosa morre após ser atropelada 
pelo marido na garagem de casa

Apesar dos esforços das 
equipes formadas por socor-
ristas do Samu e do Corpo de 
Bombeiros de Umuarama, a 
mulher de 84 anos de idade 
não resistiu aos ferimentos 
e morreu no final da manhã. 
A idosa sofreu uma parada 
respiratória, depois que foi 
atropelada na garagem da 
própria casa. Os socorristas 
tentaram fazer a reanimação, 
mas não conseguiram rever-
ter o quadro.

O acidente aconteceu 
por volta das 10h40, na rua 
Doutor Camargo, centro. O 
carro da família era mano-
brado na garagem pelo marido 
da vítima, que tem 87 anos de 
idade. A mulher ficou pren-
sada entre o carro e a parede 
da garagem.

A família não quis repassar 
detalhes e a identidade da 
moradora não foi confirmada.

Foi disponibilizado um 
grande aparato de socorro 

Bloqueados bens de 
ex-delegado que deixou 
de prender um amigo

Casal idoso foi alvo de bandido armado
Um bandido armado inva-

diu uma residência na noite 
da última segunda-feira (22). A 
casa fica localizada no Jardim 
São Francisco, em Umuarama. 

Durante o crime, o assaltante 
manteve o casal refém e obri-
gou as vítimas a cobrirem a 
cabeça com um pano, além 
de as prenderam em um dos 

quartos do imóvel.
O criminoso levou um 

aparelho celular da marca 
Asus, de cor preta, além de 
dinheiro (o valor subtraído 

não foi divulgado pela Polícia 
Militar). Buscas foram reali-
zadas, mas o autor do crime 
não havia sido localizado até 
o final da noite de ontem.

O Juízo da Vara da Fazenda 
Pública de Goioerê determinou 
liminarmente a indisponibili-
dade de bens, no valor de R$ 
358.414,44, de um delegado 
que atuou na cidade. O dele-
gado foi acionado por impro-
bidade administrativa pelo 
Ministério Público do Paraná, 
por meio da 1ª Promotoria de 
Justiça da Comarca.

De acordo com o MPPR, em 
2020, ele teria deixado de prender 
um homem acusado de diversos 
crimes – envolvido com a recepta-
ção de autopeças – porque tinha 
antigo vínculo de amizade com 
o investigado. As investigações 
comprovaram que o delegado 
se encontrou e trocou mensa-
gens com o homem após a expe-
dição do mandado de prisão. 

Testemunhos também confirma-
ram que eles mantinham amizade 
havia muitos anos.

O deferimento do pedido 
liminar de indisponibilidade 
de bens busca garantir o paga-
mento da multa civil em caso 
de condenação. Na análise do 
mérito do processo, o Ministério 
Público requer a condenação do 
requerido às sanções previstas 
na Lei de Improbidade, como a 
suspensão dos direitos políti-
cos, a perda da função e o paga-
mento de multa.

Pelo mesmo fato, o dele-
gado também é investigado 
na esfera criminal por possí-
vel crime de prevaricação. O 
homem que ele deveria ter 
prendido foi vítima de homicí-
dio em agosto do ano passado.

Na noite da segunda (22), policiais rodoviários federais aborda-
ram quatro pessoas que ocupavam um Astra, na BR-277, em Balsa 
Nova. Descobriram que dois deles desembarcaram de outro Astra e 
o abandonaram em um posto de combustíveis naquele município. Os 
dois veículos estavam com placas de Umuarama e, em um deles estavam 
853 tabletes de maconha (415) quilos de maconha. Os policiais 
apuraram que o primeiro carro abordado servia como batedor. A carga 
saiu de Umuarama e seria entregue em Araucária, Região Metropolitana 
de Curitiba. Três dos quatro ocupantes foram detidos e todos foram 
conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Campo Largo.

DIVULGAÇÃO

Em cárcere

Policiais militares de 
Douradina (56 quilômetros 
de Umuarama) apreenderam 
um papagaio e uma maritaca, 
no Parque Campo Belo. As 
aves pertenciam a uma idosa, 
de 63 anos. A Polícia Militar 
foi até o endereço depois 
que recebeu uma denúncia 
anônima dando conta de 
que estariam acontecendo 
maus tratos contra cachor-
ros, porém, no local, a infor-
mação não foi confirmada e o 
cão estava bem. No entanto, 
é proibido ter animais silves-
tres sem autorização, e por 
essa razão os pássaros foram 
encaminhados aos órgãos 
competentes. A proprietá-
ria responderá a um termo 
circunstanciado.

Bagulho na bala

PMs de Umuarama rece-
beram informações de que 
uma residência no Parque 
Jabuticabeiras servia de 
depósito de drogas. Por 
volta das 16h da segunda-
-feira (22) os policiais se 
deslocaram para o ende-
reço. Lá, a equipe realizou 
buscas no interior da casa, 
onde encontraram duas por-
ções de maconha em cima 
da geladeira, dentro de uma 
sacola amarela, e também 
um pedaço da droga que 
estava dentro de estojo de 
munição deflagrada, de cali-
bre 38, da marca Winchester. 
O estojo e o entorpecente 
foram apreendidos e entre-
gues na 7ª Subdivisão 
Policial. A droga pesou 230 
gramas. Não houve prisões.

FOTOS: DIVUL-
GAÇÃO

e policial para atender a 
ocorrência.

A Polícia Militar divulgou 
a seguinte informação: “O 
marido, um senhor de 87 anos, 
foi guardar o veículo na gara-
gem, e ao realizar a manobra 

de ré se confundiu com o câm-
bio automático e acabou ace-
lerando, avançando de frente 
em direção a sua esposa de 
84 que estava sentada nos 
fundos da garagem”.

A violência da pancada foi 

tamanha, que chegou a abrir 
um buraco na parede da casa. 
O corpo da idosa foi encami-
nhado ao Instituto Médico 
Legal (IML) de Umuarama e 
depois liberado para os atos 
fúnebres.

AMBULÂNCIAS do Samu e do Corpo de Bombeiros foram ao local, mas apesar dos esforços, não conseguiram salvar a vida da mulher
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CRUZE LT TURBO 18/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
CRUZE LTZ TURBO 17/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 98.900,00
FORD KA 1.0 SE 18/19 BRANCO COMPLETO R$ 52.900,00
FORD KA SEDAN 1.5 SE 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 52.900,00
JETTA TRENDLINE 15/16 CINZA COMPLETO, AUT R$ 72.900,00
MONTANA 1.4 LS 19/20 PRATA COMPLETO R$ 64.900,00
NEW BEETLE 08/09 VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO R$ 44.900,00
ONIX 1.0 JOY BLACK 20/21 PRATA COMPLETO, KM 6.400 R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 72.900,00
ONIX 1.4 LTZ 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 67.900,00 
ONIX 1.4 LTZ 18/19 BRANCO COMPLETO, COURO R$ 72.900,00
ONIX LTZ TURBO 20/21 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 84.900,00
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

Venda de espaço publicitário
Visita a clientes cadastrados
Prospecção

contato

Experiência em Vendas Externas
Apaixonado por Vendas
Foco em Resultados
Boa Comunicação
Veículo próprio

ATIVIDADES

VAGA
Vendedor Externo

vendas@tribunahoje.jor.br

Paraná disputa 7 modalidades
nas Paralimpíadas Escolares

C o m  u m a  d e l ega çã o 
formada por 62 pessoas, 
entre atletas e dirigentes, 
o Paraná está presente nas 
Paralímpiadas Escolares, 
um dos maiores eventos do 
mundo para crianças com 
deficiência em idade esco-
lar. Promovida pelo Comitê 
Paralímpico Brasileiro (CPB), 
a competição começa hoje 
(23) e segue até sexta (26), 
no Centro de Treinamento 
Paralímpico, em São Paulo.

Os paranaenses disputa-
rão sete modalidades: atle-
tismo masculino e feminino, 
natação masculino e femi-
nino, goalball masculino, 
tênis de mesa masculino, 

parataekwondo feminino e 
masculino, judô masculino, 
basquete em cadeira de rodas 
(formato 3x3) masculino.

O Governo do Estado, por 
meio da Superintendência 
Geral do Esporte, fez a convo-
cação dos atletas, providen-
ciou os uniformes e garantiu o 
transporte da delegação. Para 
um deslocamento seguro e 
seguindo os protocolos sanitá-
rios, três ônibus foram enviados 
de três regiões do Paraná. Um de 
Cascavel, Guarapuava e Castro, 
outro de Maringá, Apucarana 
e Londrina, e mais um saiu da 
Capital. A delegação chegou a 
São Paulo na última segunda-
-feira (22) à tarde.

A chefe de delegação para-
naense, Margarete Ottobeli 
Gasperin, diz que a expecta-
tiva dos atletas é positiva, pois 
ficaram dois anos sem essa 
competição por causa da pan-
demia. “Os representantes do 
Paraná são definidos através 
dos Jogos Escolares do Paraná. 
Os campeões são classificados 
para representar o Estado. É 
gratificante ver a felicidade 
dos atletas por essa oportuni-
dade”, enfatiza.

O Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB) divulgou a 
inscrição de 851 atletas no 
total, de 23 estados e do 
Distrito Federal – as exceções 
são Alagoas, Minas Gerais e 
Rondônia. As Paralimpíadas 
Escolares tiveram a sua pri-
meira edição em 2009. Na 
última, em 2019, mais de 1.200 
atletas participaram da com-
petição, que contou com repre-
sentantes de todos os estados 
e do Distrito Federal. 

Falcão em Iporã
Ontem (23) às 19h45 foi realizada 
a inauguração da revitalização do 
ginásio de esportes João Pipino, 
na cidade de Iporã. E quem esteve 
presente foi o craque do Futsal, o 
jogador Falcão. A comunidade realizou 
a doação de alimentos não-perecíveis 
em troca de ingressos para a partida. 
Na última semana o prefeito de 
Iporã, Sergio Borges, visitou a obra 
de revitalização do ginásio. Foram 
realizadas melhorias no alojamento, 
pinturas, iluminação, estacionamento, 
sala de troféus, instalação de cadeiras 
na arquibancada, acessibilidades 
e bilheterias.
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Palavras cruzadas

Pela manhã, há sinal de alguns imprevistos no seu 
caminho envolvendo dinheiro e talvez tenha até que 
cortar algumas coisas da sua lista de desejos. Se 
pintar a vontade de fazer compras por impulso, não 
vá estourar o orçamento. Ainda bem que a Lua entra 
em Leão e ressalta seu jeito falante e comunicativo 
deixam o astral mais leve.

No trabalho, você precisa ter cautela para não 
se sobrecarregar, nem deixar as obrigações pela 
metade. Criatividade e muito foco serão fun-
damentais para ter sucesso em tudo o que fizer 
hoje, especialmente no trabalho. Talvez a saúde 
precise de cuidados extras, por isso, nada de bai-
xar a guarda nem de ignorar aqueles sinais que o 
corpo envia. 

Pela manhã, com Lua e Plutão trocando farpas, uma 
certa tensão pode se refletir no contato com os 
amigos. Melhor ficar longe das redes sociais pela 
manhã só para ter certeza de que não vai embarcar 
em uma treta sem pensar nas consequências, ok? 

Logo cedo, é melhor prestar atenção no que está 
acontecendo ao seu redor e fazer um esforço para 
se entender com todo mundo. Buscar um acordo e 
ceder em alguns pontos será a melhor maneira de 
garantir a cooperação dos outros no trabalho. Pena 
que é mais fácil dizer do que fazer, né?

Pode ser mais fácil cuidar de tarefas a sós pela 
manhã, então mantenha a atenção no que precisa 
ser feito e faça um sacrifício, se for necessário, 
para botar tudo em ordem. A boa notícia é que as 
parcerias contam com o apoio dos astros à tarde, 
garantindo que o seu fardo fique mais leve se for 
dividido com outra pessoa. 

Na vida pessoal, a convivência com os amigos pode 
ficar um pouco tumultuada logo cedo. Fique longe das 
redes sociais para não transformar algo pequeno em 
um problema gigante, tá? Depois, com a entrada da 
Lua em Leão, vai dar um show na hora de cuidar de 
alguns assuntos práticos que vinha adiando.

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 em 24 de Novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Virgem. 
Seu relacionamento doméstico e familiar não é dos melhores, a não ser que convivam com 
pessoas com as quais tenham grande afinidade, ou de signo afins. Seu número principal é 
o 33, formado de Júpiter em dobro, símbolo de cultura, ensino, educação, conhecimento e 
sabedoria. A soma dá o 6, de Vênus, astro da beleza, das artes, da bondade, da omissão, da 
beleza física e da estética, do amor e do casamento.

Horóscopo nascido em 24 de novembro

Aproveite a manhã para fazer contatos importan-
tes, especialmente se trabalha com vendas ou 
precisa lidar diretamente com pessoas que estão 
longe. Só tenha cuidado com alguns mal-enten-
didos pelo caminho, conversas paralelas, fofocas 
com os colegas ou aquela espiadinha nas redes 
sociais durante o expediente podem acabar com a 
sua produtividade.

Você pode começar a quarta com alguns pepinos 
para resolver na parte da manhã, mas faça um 
esforço para focar no que importa e não se irritar 
com os outros. Aproveite as boas energias da Lua 
para lidar melhor com dinheiro pode até identificar 
uma oportunidade única de encher o bolso. 

A tensão entre Lua e o poderoso Plutão ainda nessa 
madrugada pode causar problemas nas comunica-
ções, além de atrapalhar na hora de manter o foco 
no que você precisa fazer. Na dúvida, aja com cui-
dado e tenha calma antes de expressar suas ideias.

Logo cedo, a relação com a família pode ficar 
um pouco tensa, portanto, vigie suas atitudes e 
palavras. Mas o astral logo melhora e não pre-
cisa se preocupar demais, ok? No trabalho, será 
preciso foco, fé e café pra dar conta das suas 
responsabilidades.

Logo cedo, será preciso muita diplomacia e boa 
vontade para evitar uma briga em casa. Mas, depois 
do almoço, a Lua se muda para Leão e traz um 
novo pique, inclusive no trabalho. E a entrada de 
Mercúrio em Sagitário favorece conversas, novos 
contatos, anima as redes sociais...

Assuntos envolvendo dinheiro exigem atenção 
redobrada logo cedo. Tanto a falta de grana, quanto 
o excesso de gastos, pode dar início a alguns 
desentendimentos ou colocar sua conta bancária 
no vermelho, por isso, vá com calma.

Loterias
Megasena

01 02 03 04 05 10 12 14 
15 16 17 21 23 24 25Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Quarta 24/11/2021
concurso: 2430Megasena
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Chuva

CRESCENTE
10/12 - 22h37

CHEIA
19/11 - 05h59

MINGUANTE
27/11 - 09h29

NOVA
04/12- 04h44

Paranaguá
max 24
min 19

max 35
min 21
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max 33
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max 33
min 22

max 33
min 19

Curitiba
max 25
min 14

FASES 
DA LUA

Quinta 25/11/2021

Sol
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M R A N O M I A
B A I T A E X P O R

P S E U D O L T
T O MO T O B A L I

D A O R T A I C
E S T E R E O T I P O

Amontoa-
do; porção

Código de
"Holanda"
no endere-
ço da web

(?)
Luciani: o
papa João

Paulo I

Forma da
régua do
arquiteto

Proteína do
trigo que
pode cau-
sar alergia

Letra que
indica o
infinitivo
verbal

Marca
alemã de

carros
esportivos

Estado
de

inspiração

Shaquille
O'(?), ex-
jogador 
da NBA

Atribuição
de alma a 
fenômenos
naturais

Diz-se de
caminho 

intransitá-
vel

Perda dos
valores na
sociedade
(Sociol.)

Palavra
aposta ao
valor da
fração

O "pai"
de um

romance
(Lit.)

"Falso",
em "pseu-
dônimo"

Morcego,
em inglês

Lábio, 
em inglês

"(?) breve",
forma de

despedida

Região da
Indonésia
que atrai
surfistas 

Divisão edi-
torial de
uma obra
impressa

Maior
artéria do 
organismo

(Anat.)

Letra-
símbolo

do itálico

Conceito-
base da
piada

racista

Que
desonra

Filósofo
de "A

Sociedade
Aberta e
os Seus

Inimigos"

Santo
(abrev.)
Senhor
(abrev.)

O anfíbio
como a
cobra-
cega

Cabo (?), 
cidade (RJ)

Enorme
(pop.)

Tropa
nazista
Gás de

letreiros

Oeste
(abrev.)

Sufixo de 
"condessa"

Que se foi; passado
(?)-doce, planta cujo
chá é indicado para
bebês com cólica

Letra que identifica 
o rei no baralho

Cada parte de um
processo judicial

Apresentar
Gustave

(?), ilustra-
dor francês

1.001, em
romanos
Relativo 
a bronze

Nathália
Dill, atriz
brasileira
Espaçosa

Músculo
como o 

do palato
(Anat.)

Mistura
confusa de

pessoas
(fig.)

Última
ópera de
Puccini

Órgão composto por oito nações,
desenvolve políticas

para o polo Norte
E, em francês

2/et. 3/bat — lip. 6/anomia. 8/turandot. 13/litisconsorte.

Três simpatias fáceis que ajudam a emagrecer
Às vezes fica difícil seguir programas 

de dietas e exercícios à risca para per-
der peso e as simpatias podem ajudar 
quem quer se livrar de uns quilinhos. 
Mas lembre-se: elas ajudam, mas você 
também precisa colaborar.

1- Simpatia com rosas - basta esco-
lher uma rosa de sua preferência e dei-
xá-la secar por um dia inteiro. Selecione 
o número de pétalas correspondente 
ao número de quilos que deseja ema-
grecer; elas devem ser guardadas 

juntas em seu bolso. A cada quilo per-
dido, descarte uma pétala.

2- Simpatia do alho - para esta você 
precisa de um dente de alho, um copo 
com água e um pires. Divida o dente de 
alho ao meio e coloque as duas metades 
no copo, cobrindo logo em seguida com 
o pires. O copo deve ficar sob a friagem 
noturna por uma noite e somente no dia 
seguinte descarte a água, enterrando as 
parte do alho em um vaso com flores. O 
copo e o pires devem ser bem limpos, 

pois serão usados para repetir o processo 
todos os dias durante uma semana.

3- Simpatia do anjo da guarda - uti-
lizando apenas uma fita de cor vermelha 
e bem larga, amarre-a em volta de sua 
cintura, pedindo ao seu anjo da guarda 
que mande embora os quilos desejados. 
Enquanto prende a fita, repita: “Meu anjo 
da guarda, permita-me emagrecer (fale 
a quantidade de peso que deseja elimi-
nar) e nunca mais engordar novamente. 
Alcançando essa graça, prometo-lhe 

acender um pacote de velas vermelhas”. 
Não retire a fita da cintura até que tenha 
alcançado o objeto.
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 “Eu sei que delegar é muito importan-
te, mas sei que as pessoas nunca vão 

pensar com a minha cabeça.
Camila Coutinho

AGENDA
A programação para o Natal, apresentada pela Fundação Cultural de Umuarama, terá apresentação iniciada no 
sábado, dia 11, do Coral Municipal Infantil, das 20h às 21h, e da Cia Musical Schubert, das 21h às 22h. A coluna 
destacará   a agenda! 

NATAL OFICIAL
A Prefeitura de Umuarama anunciou que 

vai iluminar a área central da cidade e 
mais quatro praças, além de uma progra-
mação cultural com espetáculos musicais 

e festa especial para o Papai Noel. A 
abertura oficial será no dia 10 de dezem-

bro (uma sexta-feira) com a chegada 
do Papai Noel, que vem de bicicleta 

acompanhado de uma turma de mais de 
300 ajudantes, cada um com sua bike.  

Papai Noel sai da praça Miguel Rossafa 
às 19h e deve chegar na Praça Hênio 
Romagnolli por volta das 20h. Todos 

serão recepcionados por grupos vocais 
e bandas compostas por cantores dos 

Corais da Fundação Cultural. Também 
haverá queima de fogos.

PAPAI NOEL
E então já é (quase) Natal. No Palla-
dium Umuarama o símbolo máximo 
desta festa tradicional já está a 
postos: o Papai Noel, em seu trono 
estrategicamente colocado no meio 
do ‘Jardim Iluminado’ [tema da de-
coração do shopping] e bem próximo 
da árvore gigante [de oito metros], 
já vem recebendo as crianças e 
trocando energias positivas desde o 
início deste mês. Por causa da pan-
demia, fica protegido por paredes de 
vidro. A falta do contato físico ele 
compensa com sua simpatia: o bom 
velhinho é, acima de tudo, um anfi-
trião que cumpri o papel de manter 
aceso o espírito natalino, traduzido 
como afeto, união e esperança. 

MULHERES 
EM FESTA!

A Câmara da Mulher 
Empreendedora e 
Gestora de Umua-

rama fez, na última 
sexta-feira, uma 

homenagem a várias 
empresárias no Dia 
Mundial do Empre-

endedorismo Femini-
no, em parceria com 

a Fecomércio.  A 
coluna destaca dire-
toras que marcaram 

presença no Café 
Especial no Sesc -, e 
também a diretora de 
eventos da CMEG, 

Sirley Batatinha com 
as empresárias das 

empresas Camisetas 
Sabatini e Spazio 

Hotel simbolizando 
aqui, as várias 
homenageadas.

Da Câmara da Mulher: 
Jane Bittencourt, Elisân-
gela Mello, Sirley Batati-
nha e Márcia Brum 

Sirley Batatinha ( ao centro) com Amanda Semensato Horwat e  Viviany Roder empresárias 
homenageadas.

ASSESSORIA
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