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TREINAMENTO DE
PROFISSIONAIS
EM ICARAÍMA

FUTSAL
FEMININO DA AFSU
VENCE MAIS UMA

P ro fissionais das sec re tarias de Saúde e
E du cação de Icaraíma
participaram de treinam en to e capacitação
que teve até simulação
d e acidente no centro
d a cidade, na semana
que passou. Página A5

A equipe feminina de futsal
da AFSU está perto da semifinal do Paranaense série
P ra ta. Venceu o primeiro
jogo contra o Marechal em
c as a e agora vai para a
partida de volta na casa da
adversária. Página A5

Governo proíbe punição a trabalhador
que não se vacinar contra a covid-19
O empregado que não tiver tomado vacina contra a covid-19 não poderá ser demitido ou ser barrado em processo seletivo. A proibição consta da Portaria
620, publicada nesta segunda-feira (1°) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. As empresas também poderão realizar testagens periódicas para preservar
as condições sanitárias no ambiente de trabalho. Nessas situações, o empregado deverá apresentar o cartão de vacinação ou ser obrigado a realizar o
teste. Também está autorizado que os empregadores incentivem a vacinação, desde que não obriguem o funcionário a vacinar-se. Página A2

NO CHÃO

Espaço para
sepulturas em
Umuarama
está no limite
O Cemitério de Umuarama
t em previsão de receber
hoje, Dia de Finados, cerca
de 20 mil visitantes. Sendo
u m dos espaços públicos
mais antigos da cidade, o
local tem 14 mil sepulturas
e há alguns anos sofre com
a lotação, com apenas 7%
de área para construção de
novos túmulos.
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COMUNICADO

A direção do Ilustrado
comunica que, em função
do feriado nacional de
Finados, nesta terça-feira
dia 2, o jornal não terá
edição na quarta-feira. O
Ilustrado retorna com a sua
edição normal na próxima
quinta-feira.

UMUARAMA

Polícia apura
acidente que
matou jovem
na Av Portugal
Página A7

FORÇA VERDE APERTA A FISCALIZAÇÃO - Os pescadores estão aproveitando os últimos dias de liberação da pesca. A partir de sexta-feira começa
o período do defeso que vai até fevereiro. E a Força Verde informou que vai apertar a fiscalização. Página A6

PRÊMIOS

Campanha de Natal
já tem mais de mil
códigos cadastrados
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Dólar fecha a R$ 5,67, WhatsApp deixou de
Contribuinte já pode
maior valor em mais funcionar em celulares transferir créditos do
de seis meses
antigos desde ontem
Nota PR para o IPVA
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Coluna Ilustradas
Dólar vai a R$ 5,67 e fecha no
maior valor em mais de seis meses
Em meio à cautela no mercado local e às expectativas com a decisão do Banco Central norte-americano, o
dólar iniciou novembro em alta e fechou no maior nível
em mais de seis meses. A bolsa de valores recuperou-se
de perdas recentes e teve alta de quase 2%.
O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (1º)
vendido a R$ 5,67, com alta de R$ 0,024 (+0,43%).
Na máxima do dia, por volta das 12h, a cotação chegou
a R$ 5,69. O Banco Central (BC) leiloou US$ 700
milhões em contratos de swap cambial, que equivalem
à venda de dólares no mercado futuro, mas a atuação
foi insuficiente para conter a valorização da divisa.
A moeda norte-americana está no nível mais alto
desde 13 de abril, quando tinha fechado em R$ 5,71.
O dólar acumula valorização de 9,27% em 2021.
No mercado de ações, o dia foi o oposto. Após
dois dias seguidos de queda, o índice Ibovespa, da
B3, fechou aos 105.551 pontos, com alta de 1,98%.
O indicador foi puxado pela Petrobras, cujas ações
subiram 3,72% (ordinária) e 2,75% (preferencial),
por causa da baixa adesão à greve dos caminhoneiros
convocada para hoje. Papéis ligados a bancos também
puxaram a alta.
Em relação ao dólar, os investidores estão na
expectativa com a votação da proposta de emenda à
Constituição (PEC) que parcela os precatórios e muda
o cálculo do teto de gastos. Apesar das dificuldades
de articulação no Congresso, o mercado teme que o
governo recorra a alguma solução que crie brechas
para estourar o teto, como a edição de um decreto de
calamidade pública.

WhatsApp deixa de funcionar em
celulares antigos nesta segunda
Desde ontem, segunda-feira (1º), donos de
celulares antigos não poderão mais usar o WhatsApp. O aplicativo de mensagens foi descontinuado
para versões do sistema, elaborado pela Google,
lançadas antes de 2012. Para usuários da Apple, o
aplicativo deixará de rodar em celulares anteriores
ao iOS 10. No caso do Android, a mudança atinge
celulares com a versão 4.0.4 e anteriores. Chamada de Ice Cream Sandwich, a versão foi liberada
pela Google em dezembro de 2011. O sistema
foi sucedido pelo Android 4.1, conhecido como
Jelly Bean, em julho de 2012. Com a mudança,
os usuários deverão atualizar o celular. Caso o
aparelho não seja mais compatível com o sistema
operacional, será necessário fazer o backup da
conta do WhatsApp, para salvar contatos e mensagens, e transferir a conta para um aparelho mais
moderno. Segundo o WhatsApp, a mudança atinge
um número pequeno de pessoas, mas o percentual
de usuários do aplicativo com esses sistemas não
foi informado. A companhia assegurou que todos
os donos de celulares afetados pela mudança foram avisados. Ainda de acordo com o Whatsapp,
o aplicativo foi interrompido nos aparelhos mais
antigos porque os sistemas defasados não garantiriam mais que o programa continuasse a funcionar
normalmente e com segurança. O dono do celular
tem como saber qual versão usa. No sistema iOS,
basta abrir o menu “Ajustes” e clicar em “Geral”
e, em seguida, em “Sobre”. No Android, o procedimento varia conforme o fabricante. Geralmente,
o usuário deve clicar em “Configurações”, em
“Sistema” ou “Sobre o telefone”, em “Informações
do software” ou “Sobre o dispositivo” e localizar o
campo “Versão Android”.
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DECISÃO

Governo proíbe empresas de exigirem
vacinação anticovid de empregados
Brasília - Com a retomada gradual do retorno presencial
ao trabalho no País, por causa do avanço da vacinação
anticovid, o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, editou uma portaria para proibir os empregadores
de exigirem o certificado de vacinação de seus funcionários
ou de impor o documento como obrigatório nos processos
de seleção para contratação de pessoal. Pela portaria, as empresas também não poderão demitir por justa causa aquelas
pessoas que se recusarem a apresentar o cartão da vacina
Se o fizerem, terão de reintegrar ou ressarcir os demitidos.
O ato põe em prática a posição do presidente Jair Bolsonaro, que é contrário à vacinação anticovid obrigatória e ao
cartão de vacinação como passaporte de entrada e saída das
pessoas em diferentes lugares e estabelecimentos.
Portaria
Em postagem no Twitter, o ministro Onyx disse que “ameaçar de demissão, demitir, ou não contratar por exigência de
certificado de vacinação é absurdo”. Ele também destacou
em vídeo publicado na mensagem que a não apresentação de
cartão de vacinação contra qualquer enfermidade não está
inscrita nem na Constituição nem na Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT) como motivo de justa causa para rescisão
do contrato de trabalho pelo empregador. No vídeo, ele
aparece assinando a portaria, publicada em edição extra do
Diário Oficial da União (DOU) na tarde desta segunda-feira.
“Ao empregador é proibido, na contratação ou na manutenção do emprego do trabalhador, exigir quaisquer
documentos discriminatórios ou obstativos para a contratação, especialmente comprovante de vacinação, certidão
negativa de reclamatória trabalhista, teste, exame, perícia,
laudo, atestado ou declaração relativos à esterilização ou
a estado de gravidez”, diz a norma. “Considera-se prática
discriminatória a obrigatoriedade de certificado de vacinação
em processos seletivos de admissão de trabalhadores, assim
como a demissão por justa causa de empregado em razão da
não apresentação de certificado de vacinação”, acrescenta.

Dano moral
Se houver rompimento da relação de trabalho por ato
discriminatório, determina a portaria, o empregado terá
direito à reparação pelo dano moral e a empresa, por sua vez,
poderá optar entre “a reintegração com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, mediante pagamento
das remunerações devidas, corrigidas monetariamente e
acrescidas de juros legais” ou “a percepção, em dobro, da
remuneração do período de afastamento, corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais”.
Justiça do Trabalho
Em julho, a Justiça confirmou, em segunda instância, a
demissão por justa causa de empregado que se recusou a se
vacinar contra a covid-19. A decisão foi do Tribunal Regional do
Trabalho (TRT) de São Paulo, contra uma auxiliar de limpeza
hospitalar que recusou a imunização. O entendimento do
órgão foi de que o interesse particular do empregado não pode
prevalecer sobre o coletivo. Foi a primeira decisão no País nesse
sentido, segundo advogados especialistas nesse tipo de ação.
Antes, em fevereiro deste ano, o Ministério Público do
Trabalho (MPT) já tinha orientado que os trabalhadores
que se recusassem a tomar vacina contra a covid-19 sem
apresentar razões médicas documentadas poderiam ser
demitidos por justa causa. O entendimento do MPT é que
as empresas precisam investir em conscientização e negociar
com seus funcionários, mas que a mera recusa individual
e injustificada à imunização não poderá colocar em risco a
saúde dos demais empregados.

Média móvel de óbitos por covid-19
é a menor desde abril de 2020
A ferramenta Monitora Covid-19, da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz),
que acompanha a evolução
da pandemia da covid-19
no Brasil, registrou neste
dia (31) 311,43 óbitos na
média móvel de sete dias. É
a menor média desde 28 de
abril do ano passado, logo
após o início da pandemia no
país, quando foram 325,14
mortes.
Até o momento, os dados
oficiais do Ministério da Saúde mostram o acumulado de
607.824 óbitos pela doença
desde março de 2020. No
mundo, são 5,017 milhões
de mortos por covid-19,
segundo o site Worldometer.
Os picos dos óbitos pela
doença ocorreram no dia
1º de abril deste ano, com

3.117,43 registros na média móvel, e no dia 12 de
abril, com 3.123,57 mortes.
Entre os dias 17 de março
e 10 de maio, foram mais
de duas mil mortes diárias
por covid-19 no Brasil. Até
o dia 6 de junho houve
queda nos óbitos e entre 13
e 22 de junho os números
voltaram a ficar na faixa das
2 mil mortes por dia, caindo
desde então. Desde o dia 4
de outubro os registros estão
abaixo de 500 óbitos diários.
No ano passado, após a
ascensão da curva, o Brasil
registrou na faixa de mil
mortes por dia entre 25 de
maio e 25 de agosto, tendo
um pico de baixa no dia 11
de novembro, com 323,86
óbitos na média móvel de
sete dias.

Casos
O monitor indica também o registro de 11.505
novos casos no dia 30 de
outubro, em médias móveis.
A curva ficou acima dos 60
mil casos entre os dias 6 de
março e 29 de junho, com
picos de 77.327 casos no dia
24 de junho e de 77.129 em
27 de março.
A queda nos registros
vem ocorrendo desde 27 de
julho, chegando a 15.052 no
dia 17 de setembro e pico
acima dos 30 mil casos na
média móvel entre 18 e 24
de setembro, ficando abaixo
dos 20 mil desde então.
O registro de casos novos
chegou a 9.806 no dia 17 de
outubro, nível de 14 de maio
do ano passado.
O país acumula 21,8

milhões casos da doença
desde o início da pandemia
e o mundo 247,6 milhões.
No mapa de tendências
da Fiocruz, Roraima, São
Paulo e Distrito Federal
apresentam redução de
casos nos últimos 14 dias,
e o Rio Grande do Sul está
com crescimento. Todos os
demais estados estão com
manutenção da tendência.
Nos óbitos, a tendência
de aumento aparece em
Mato Grosso do Sul e no
Rio Grande do Norte, e a
redução no Acre, Roraima,
Pará, Amapá, Tocantins,
Ceará e Sergipe. As demais unidades da federação
estão com tendência de
manutenção nas mortes
por covid-19 nos últimos
14 dias.

É dia de finados

Petrobras diz que não antecipa
decisões de reajuste
de combustíveis
A Petrobras informou na tarde de ontem (1º)
que não antecipa decisões de reajuste de combustíveis
e destacou que não há qualquer decisão tomada por
seu Grupo Executivo de Mercado e Preços (GEMP) que
ainda não tenha sido anunciada ao mercado.
Mais cedo, em visita à cidade de Anguillara Veneta,
na Itália, o presidente Jair Bolsonaro disse à imprensa
que soube “extraoficialmente” que um novo aumento dos combustíveis está sendo planejado pela Petrobras
para daqui a 20 dias.
“A Petrobras, em relação às notícias veiculadas na
mídia a respeito de expectativa de novos reajustes
nos preços de combustíveis, esclarece que ajustes de
preços de produtos são realizados no curso normal de
seus negócios e seguem as suas políticas comerciais
vigentes”, diz o comunicado.
A estatal acrescentou que reitera seu compromisso
com a prática de preços competitivos e em equilíbrio
com o mercado,” ao mesmo tempo em que evita o
repasse imediato das volatilidades externas e da taxa
de câmbio causadas por eventos conjunturais”.
A companhia ainda destacou que monitora continuamente os mercados, o que compreende, dentre outros
procedimentos, a análise diária do comportamento de
seus preços em relação às cotações internacionais.

Prevenção
Em vez de punir os não vacinados ou os que resistirem a se
imunizar, a portaria diz que o empregador deve estabelecer e
divulgar orientações ou protocolos com a indicação das medidas
necessárias para prevenção, controle e mitigação dos riscos de
transmissão da covid-19, além de desenvolver políticas de incentivo à vacinação de seus trabalhadores e de testagem periódica.

•Eliseu Auth

•(Eliseu
Auth é
promotor
de justiça
inativo,
atualmente
advogado).

Neste dia de finados, somos chamados a
meditar sobre o dia da nossa partida. Afinal,
somos contingentes e passageiros deste
mundo de meu Deus. Um dia, vamos embora
dele. Dói pensar nisso? Que doa, mas vai
fazer bem. Vamos constatar que ódio, trapaça
e mentira não aplacam nossa inquietude. E
que o supremo ensinamento da vida é viver
honestamente e fazer o bem. O sermão não
é meu. É dos romanos do tempo de Ulpiano
que aconselhavam: “Neminem laedere, suum
cuique tribuere, honeste vivere”. (Não prejudicar o outro, dar a cada um o que é seu e viver
honestamente). Precisa mais o quê?
Desde pré-história, o homem enterra
seus mortos e cultiva rituais fúnebres. Psicólogos e seus pares dizem que velórios, rituais de
féretro e lutos podem até ser estranhos, mas
têm sentido porque amenizam a dor de quem
ficou e fecham um ciclo para abrir outro, agora
sem a pessoa que partiu.
Com o tempo, o homem criou cemitérios para enterrar os seus. Ali construiu
jazigos, fez mausoléus, inscreveu epitáfios e
botou símbolos religiosos. Diz a história que

cemitérios da Idade Média, eram lugar de
cerimônias públicas. Ali, Juízes liam sentenças, Padres davam sacramentos, pregadores
exortavam para o arrependimento e prefeitos
anunciavam medidas administrativas. E,
quando alguém morria, era enterrado ali.
Já rezei pelos que partiram. Pedi ao
Deus da minha fé que está acima de tudo,
não só acima de todos, que os acolha. Agora,
deixem que meu pensamento voe para o
cemitério da Linha Salto, minha terra natal,
lá no noroeste do Rio Grande. Quero rezar
pelos meus. Entro e faço o sinal da cruz.
À esquerda, não longe da entrada, jaz meu
querido irmão Romeu. Um acidente de moto
o tirou de nós. Ao lado dele, Nicolau Meinerz,
nosso primeiro professor. Adiante, um pouco
à direita, descansam papai João e mamãe
Leonora. Detenho-me ali num misto de tristeza, saudade e emoção. Um filme me roda
na memória, com roteiro de ensinamentos de
vida que me deixaram. Estão nos céus, mas
vejo-os, ouço suas vozes e lembro seus gestos,
ralhos, conselhos e lições. Desculpem, se fui
piegas. Afinal, é dia de finados.

Este jornal não remunera seus colaboradores,
sejam eles eventuais ou constantes
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Cemitério de Umuarama está próximo da
capacidade máxima para túmulos no chão
Umuarama - O Cemitério de Umuarama tem
previsão de receber hoje,
Dia de Finados, cerca de
20 mil visitantes. Sendo
um dos espaços públicos
mais antigos da Capital da
Amizade, o local tem 14
mil sepulturas e há alguns
anos sofre com a lotação,
com apenas 7% de área
para construção de novos
túmulos.
Desde o início da lotação, a Administração
de Cemitérios e Serviços
Funerários de Umuarama
(Acesf) realizado ações
para prolongar a vida útil
do cemitério, como a construção do gavetário vertical
e regularização de túmulos
abandonados. “Temos a
projeção para construção
de mais um gavetário e
estamos procurando outras
alternativas, como a possibilidade até da construção
de um novo cemitério.
Também existe o estudo
para a construção de um
cemintério privado”, disse
o diretor da Acesf, Gilvan

O terreno do Cemitério de Umuarama tem aproximadamente cinco alqueires e a estrutura caminha junto com a história de Umuarama

Luz da Silva.
O terreno do Cemitério de Umuarama tem
aproximadamente cinco
alqueires e a estrutura
caminha junto com a história de Umuarama, ou
seja, ao longo dos anos o
espaço do “campo-santo”
começou a ficar pequeno

para novas sepulturas. O
local comporta cerca de 15
mil túmulos e hoje tem 14
mil, além de mais de 50 mil
corpos sepultados.
Com o espaço ficando
pequeno e a população da
cidade crescendo, a Acesf
idealizou a construção de
blocos gavetários verticais.

Campanha Natal de Esperança Aciu
ultrapassa mil códigos cadastrados

São 480 gavetas divididas
em quatro blocos de 120
gavetas cada, sendo uma
alternativa aos túmulos tradicionais. Além disso, conforme a diretoria da Acesf,
o gavetário apresenta uma
série de vantagens, pois a
família do falecido não terá
custo com manutenção,

limpeza ou revestimento
da sepultura.
FINADOS
O Cemitério Municipal
de Umuarama está pronto
para hoje e as visitas poderão começar às 6h e devem
durar até as 18h. A Diocese
de Umuarama confirmou a

Final de semana tem o registro
de 22 novos casos de covid-19

são importantes, pois
embasam os critérios
que o comércio emprega
para aperfeiçoar a relação com os clientes, mas
claro, serão mutáveis
quando compararmos
com a semana seguinte”, ressalta Santos.
Facilidades

Umuarama - Iniciada
na segunda-feira (25),
a campanha Natal de
Esperança Aciu 2021 ultrapassou na sexta (29)
mil códigos cadastrados.
Cada um corresponde a
uma ‘seladinha’, que dá
direito a concorrer a vales-compra instantâneos
e, até o encerramento
(31 de dezembro), a três
automóveis zero quilômetro e cinco motos.
“ Ti v e m o s e m u m
único dia (na sexta)
o registro de mais de
duzentos códigos e
aproximadamente 500

consumidores já estão
aptos a concorrer aos valiosos prêmios da maior
campanha natalina do
Paraná”, informa o presidente da Associação
Comercial, Industrial e
Agrícola, Orlando Luiz
Santos.
Mulheres correspondem a 52% e 63% dos
participantes têm mais
de 50 anos. O banco estatístico aponta também
que 86% dos consumidores são de Umuarama
e 14% de outros municípios (principalmente da
Amerios). “Esses dados

A Aciu recomenda
aos empresários, os que
ainda não o fizeram,
que busquem a adesão o
quanto antes. Além das
condições facilitadas e
das diversas opções de
kits, os parceiros participam de sorteios exclusivos com premiações
em dinheiro. São 275
prêmios.
O empresariado pode
parcelar o pagamento
em até dez vezes no
cartão de crédito e em
até três vezes no boleto bancário. É possível solicitar uma visita
do departamento comercial pelos telefones
(44) 3621-6700/984221805 (WhatsApp)/99985-3765.

Umuarama - Com dados
acumulados do final de
semana, o Boletim Covid
divulgado pela Secretaria
Municipal de Saúde nesta
segunda-feira (1º), informa
que 22 novos casos da
doença foram confirmados,
sendo 13 mulheres, sete
homens e duas crianças. O
número de casos ativos está
em 62 e o de suspeitos 302.
Desde o início da pandemia de coronavírus, em
março de 2020, 19.200 resultados de exames tiveram

resultado positivo. Deste
total, 18.820 pessoas se recuperaram. Sem nenhum
falecimento oficialmente
comunicado, o total de
óbitos é de 318.
No Hospital Uopeccan,
onde são disponibilizadas
as alas covid pelo SUS (Sistema Único de Saúde), há
uma pessoa de Umuarama
internada na UTI e outras sete nas enfermarias.
O município segue com
bandeira verde, com baixo
risco de contaminação.

Para garantir os direitos dos idosos,
conselheiros passam por capacitação
Umuarama - Todos
os 40 integrantes do
Conselho Municipal
dos Direitos do Idoso de
Umuarama passaram
por capacitação especial, com duração de
12 horas, onde tiveram
acesso a informações
sobre como são formuladas, fiscalizadas
e avaliadas as políticas
que o município produz em defesa de seus
idosos. As capacitações
do CMDI têm apoio da
Secretaria Municipal de
Assistência Social.

Os encontros aconteceram em três oportunidades durante o mês de
outubro, segundo Gláucia Yamamoto Freitas,
secretária-executiva dos
conselhos. “Os conteúdos foram produzidos
para oferecer a 20 conselheiros titulares e 20
suplentes, dados sobre
atribuições e objetivos
do CMDI. A qualificação
é fundamental para que
os conselheiros possam
realizar seus trabalhos
de forma mais efetiva”,
observou.

A assistente social
Isabella Gomes Simões,
membro do CMDI, parabenizou os organizadores da capacitação.
“Foi uma real oportunidade onde tivemos um
espaço participativo,
democrático e de reflexão. Fundamental
para termos a lucidez
de sabermos de fato
as nossas atribuições
enquanto conselheiros. Momentos que nos
trouxeram um maior
compromisso com o fortalecimento e luta para

fazer cumprir a política
de direitos do idoso, ou
seja, dos direitos humanos”, destacou.
Ela acrescentou ainda que desde 2003 o
Brasil possui o Estatuto
do Idoso. “Nós, enquanto conselheiros, temos
de zelar por todas as
garantias que estão na
lei. São direitos que eles
[os idosos] têm desde
2003 e é nossa responsabilidade fazer valer
essa lei”, pontuou.
Quem também elogiou a realização da

capacitação foi a conselheira Larissa Broch.
“A capacitação foi muito
edificante e importante
para avaliarmos um melhor desempenho na fiscalização e atuação do
CMDI, principalmente
na questão de avaliarmos de fato se as normas protetivas vigentes
estão sendo aplicadas
de forma humanitária,
além de termos as premissas para cobrarmos
dos órgãos competentes
a sua aplicação imediata”, resumiu.

realização da Missa de Finados para as 9h, na frente do
cemitério. A Avenida Parigot
de Souza estará interditada
para a celebração.
O diretor Gilvan Luz da
Silva orienta aos visitantes
que levam suas próprias
garrafinhas com água, pois
a previsão é de sol e altas
temperaturas. “É obrigatório o uso de máscara para a
visitação. Haverá álcool em
gel na entrada do cemitério
para higienização das mãos
e recomendamos manter
o distanciamento. Se a
família for grande, é recomendável que as visitas
sejam divididas”, afirmou.
Outro cuidado importante é com a prevenção à
dengue. “Pedimos que as
pessoas joguem o lixo nos
tambores que foram posicionados em diversos pontos
do cemitério. Não deixe
embalagens, plásticos ou outros recipientes que possam
acumular água, para evitar
a proliferação do mosquito
transmissor da doença”,
acrescentou Gilvan.

CIDADE

Escalonamento
das turmas
nas escolas
da Rede
Municipal
termina em
novembro
Umuarama - A Secretaria Municipal de
Educação de Umuarama informa que,
considerando a Resolução 977/2021 da
Secretaria de Estado
da Saúde (Sesa), de
28 de outubro deste
ano, que exclui o distanciamento mínimo
de um metro entre as
pessoas, a partir do
próximo dia 8 os estudantes das turmas
de Infantil 4 e 5, 1º
ao 5º ano e Educação
de Jovens e Adultos
(EJA) retornarão ao
atendimento presencial conforme o turno
de matrícula, sem
escalonamento, de
segunda a sexta-feira.
O atendimento
para as turmas de
0 a 3 anos será retomado presencialmente a partir de
16 de novembro. As
crianças dessa faixa
etária matriculadas
em período integral
serão atendidas em
período parcial, das
8h às 12h, de segunda a sexta-feira.
“ E s s e re t o r n o
parcial é importante
devido à necessidade de adaptação das
crianças dessa faixa
etária à rotina escolar,
pois é um momento
de transição em que
a criança vai se habituando a passar um
tempo longe dos familiares, em um novo
ambiente. A partir
de agora, só teremos
atendimento remoto
para estudantes que
apresentarem comorbidades comprovadas
por laudo médico”,
explica a secretária
municipal de Educação, Mauriza de Lima
Menegasso.
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Escrito apenas ontem...

Casteladas

Personalidade é aquilo que uma pessoa tem
quando não está precisando do emprego...
- Max Nunes.

Dentro de cada brasileiro há um caipira texano, armado até os dentes, querendo sair.
- Carlos Castelo.

Aragão Filho
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NA ENTREGA
DE PRÊMIOS
BRASLOPES
Registramos o encontro durante o jantar de entrega de prêmios
da Braslopes, sexta-feira passada
e m Umuarama, entre deputado
e stadual Delegado Fernando, o
diretor do Ilustrado e da Ilustrad a FM, Ilídio Coelho Sobrinho,
o secretário municipal de Gabin ete e Gestão Integrada, André
d os Santos e o prefeito interino
H ermes Pimentel com a esposa.
N o evento, o Delegado Fernando
e Ilídio Coelho Sobrinho foram
premiados com o Destaque do Ano
de 2021 em Umuarama.

Ficou na
mão

Daciolo
vem aí
Sexto colocado em
2018, Cabo Daciolo se
filiou ao partido Brasil
3 5 e lançou sua préc andidatura à Presidência para 2022.
E já começou apres entando uma promessa de campanha:
- Prender o min istro da Economia,
P aulo Guedes, pela
inflação de dois dígitos no Brasil.
D errubar estátua
d a Havan ficou pra
trás...
Guedes é a estátua
da vez...

E já que
perguntar
não
ofende...
E se em vez de hor ário eleitoral fosse
a presentada apenas
a ficha criminal do
candidato, hein?

Trilha
sonora
A trilha de coluna
de hoje é de uma das
bandas de rock mais
importantes do Brasil,
Legião Urbana.
Escutei os primeiros trabalhos da banda, que trazia, em sua
formação mais conhec ida, Renato Russo,
M arcelo Bonfá, Dado
V illa-Lobos e Renato
Rocha.
R enato Rocha,
baixista, se entregou
à s drogas, morou na
rua, e morreu quando
parecei que estava se
recuperando...
D eixou um baixo
marcante no Legião...
O
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VISITA AO
ILUSTRADO
V isitando ontem a
d ireção deste jornal o
v ereador Miltinho da
S ilva, presidente da
C âmara Municipal de
T erra Roxa. Ele veio
a Umuarama convidar o deputado federal
O smar Serraglio para
receber dia 19 próximo
o título de Cidadão Honorário de Terra Roxa.

Clube do
Vovô
O Clube do Vovó vai
realizar no próximo
dia 7 de novembro
eleição para a escolha
da nova diretoria da
Entidade, com uma
chapa de consenso se
apresentando.
O candidato a
presidente é Antônio
Cristóvão.
A nova diretoria
tem por meta fortalecer ainda mais o
Clube que hoje conta
com cerca de 450
participantes.
A ideia é ampliar
também o número de
eventos realizados
pela entidade.
Porém, é muito
importante que os
associados participem
da escolha da nova
diretoria que será realizada neste domingo
das 8 às 12 horas.
O clube do Vovô era
xodó do ex-prefeito
Alexandre Ceranto.

MÃE CAROLINA DE IANSÃ
JOGO DE CARTAS, BÚZIOS,
TAROT E TODO TIPO DE
TRABALHO

ESPECIALISTA EM
CASOS AMOROSOS
AGENDE SUA CONSULTA: (44) 98423-4562

Com o fim da produção de veículos no país, o
que resta da operação da
Ford é só incerteza.
A queixa geral é de
que não há definição sobre os modelos que serão
importados e comercializados no país a partir de
2022.
Até mesmo quando
há definição, como é
o caso da confirmada
Ford Maverick, nem
mesmo os executivos da
Ford sabem a data de
lançamento.

Mais livros
A rede mineira Livrar ia Leitura aumenta a
aposta no varejo físico.
Tem equipes pesquis ando cidades e pontos
para a expansão da rede
q ue hoje tem 89 lojas e
quer chegar a 100 pontos
d e vendas até março do
ano que vem.
F iquei sabendo que
Umuarama está no radar
da turma da expansão.
Aliás, quem está a procura de boas cidades para
i nvestir não pode deixar
de analisar o enorme potencial de Umuarama.

Laboratório
Reunidos
premiado
D r Celso Obikawa
, proprietário do Labor atório Reunidos, recebendo sexta-feira última o título de melhor
laboratório de análises
c línicas de Umuaram a. Foi na entrega de
prêmios realizada pela
Braslopes Pesquisas.

Papo rápido

- Nenhum país do
m undo se comprometeu
p ra valer em investir no
combate ao aquecimento
global...
- Deve ser culpa do
Bolsonaro...

Viveiro
de mudas
No programa “O Grand e Círculo”, do Sportv, a
á rbitra de futebol Fifa,
E dina Alves Batista, de
Goioerê, revelou que trab alhou num viveiro de
m udas para conseguir
d inheiro para pagar o
curso de árbitro.
E la disse que seu
t rabalho era encher saq uinhos de terra para o
plantio de mudas de café.
H oje Edina já tem no
c urrículo jogos da Copa
do Mundo e Olimpíadas.

Ele disse:
“ Devido à defasagem
d e policiais em nossa
r egião, há uma “escala
t orturante” de 36 horas
c onsecutivas no atendimento à população, além
de “obrigar” a unificação
d os efetivos de cidades
m enores com escopo de
dar o mínimo de segurança a população”.
D o Subtenente Maced o, vereador em Campo
M ourão, ao pedir mais
1 20 policiais para o 11º
Batalhão.

Não vai
que é fria
A Paraná Pesquisas
perguntou:
O ex-ministro Sergio
Moro deve ser candidato
a presidente?
- Não: 57,7%
- Sim: 35,5%
A maioria do eleitorado
não quer Moro candidato.
E como pedir voto para
quem não concorda com a
candidatura?

Do
Marvadão
Dúvida minha.
A s “vaquin has” (Crowdfund ing) gostam de
“rachadinhas”?
Celso Ribeiro.
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Contribuinte já pode transferir os créditos
do Nota Paraná para pagar o IPVA de 2022
Já está disponível ao
contribuinte a opção de
transferência de créditos
do Programa Nota Paraná para o pagamento
de IPVA (Imposto sobre
Propriedade de Veículos
Automotores) referente
ao ano de 2022. O prazo
para o repasse do valor
vai desta segunda-feira
(01) até o dia 30 de novembro e pode ser feito
pelo site do programa.
O montante transferido pode ser utilizado
para pagar o IPVA em integral ou em parte, caso
os créditos não sejam
suficientes para cobrir o
valor total. O crédito somente pode ser utilizado
nos veículos automotores
de propriedade do contribuinte cadastrado (não é
possível pagar o imposto

para terceiros).
“É importante alertar
o contribuinte que não
existe limite mínimo para
as transferências, ou seja,
ele pode passar qualquer
valor que contribua para
o pagamento do imposto”,
explica o secretário da Fazenda, Renê Garcia Júnior.
O programa Nota Paraná, criado pelo Governo
do Estado e desenvolvido
pela Secretaria da Fazenda, devolve ao cidadão
parte do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviço (ICMS)
recolhido nas compras
no varejo. Essa devolução forma os créditos do
contribuinte dentro do
programa. Além do pagamento do IPVA, o cidadão
também pode transferir os créditos para a sua

C PF e senha, clicar
n a aba “Minha Conta
Corrente” e selecionar
“Transferir crédito para
p ag amento de IPVA”.
O s istema de transf er ência de IPVA fica
a be rto apenas no mês
de novembro, do dia 1º
ao dia 30.
Ao todo, desde o início
do programa, mais de R$
60 milhões foram transferidos para o IPVA, im-

pactando uma média de
100 mil veículos por ano.
“ Os contribuintes
d ev em ficar atentos,
p oi s após 12 meses os
c ré ditos do programa
s ão automaticamente
cancelados, então é fundamental que transfiram
o s valores para o IPVA
ou para conta bancária”,
a fi rma a coordenadora
d o Nota Paraná, Marta
Gambini.

COMO SE CADASTRAR
conta-corrente.
COMO FAZER
Para efetuar a trans-

ferência, é só acessar a
página do Nota Paraná
(www.notaparana.com.
br), fazer o login com

Para se cadastrar no Nota Paraná é só
acessar o site, clicar na opção “cadastre-se”
e preencher os dados pessoais, como CPF,
data de nascimento, nome completo, CEP
e endereço de e-mail para criação da senha
pessoal. Para participar dos sorteios é preciso
fazer adesão no site.

Secretarias da Saúde e Educação de Icaraíma capacitam profissionais
Icaraíma - Com o objetivo de salvar vidas e dar uma
maior atenção às vítimas de
acidentes, seja em ambiente doméstico, no trabalho
ou no trânsito, uma equipe
formada por 22 funcionários da saúde de Icaraíma
realizaram o Treinamento
de Primeiros Socorros na
cidade de Icaraíma.
Foram três dias de capacitação que teve início
no auditório da Secretaria Municipal de Saúde,
na sexta feira (29) e foi
finalizado no domingo
(31) por volta das 13 horas com a entrega dos
certificados. Com aulas
teóricas e práticas, o treinamento incluiu também,
de forma simulada no
centro da cidade, o resgate
de pessoas em acidente
veicular, envolvendo um
carro, uma motocicleta e
quatro vítimas lesionadas.
O objetivo principal desse
treinamento proposto pela
Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde é de capacitar
ainda mais os funcionários
participantes com o propósito de dar uma resposta
mais rápida na busca de
salvar vidas das pessoas

Profissionais do transporte escolar participaram das atividades

acidentadas, no trânsito ou em outros locais.
Além desse curso de capacitação em primeiros
socorros aos funcionários
da saúde, a Secretaria
de Educação também
promoveu a capacitação
dos motoristas que estão
diretamente ligados no
transporte de alunos no
mês de outubro. O curso para os profissionais
que atuam no transporte
escolar é regulamentado

pela Resolução 789/20 do
CONTRAN e é obrigatório
a estes profissionais. Esta
capacitação foi realizada
na cidade de Umuarama
em dois finais de semana consecutivos com a
carga de 50 horas e foi
finalizada no último dia
24 de outubro. O curso
teve a aplicação de aulas
teóricas e prática para que
os motoristas do transporte escolar procedam no
primeiro atendimento às

Confraternização dos servidores
públicos de Cruzeiro do Oeste

Prefeita Helena, deputado Sérgio Souza e outras lideranças participaram da confraternização com os servidores

Cruzeiro do Oeste - Em
comemoração ao Dia do
Servidor Público, que foi
no dia 28 de outubro, a administração preparou um
almoço com os funcionários nesta sexta-feira (29)
que ocorreu na Associação
dos Servidores Públicos
Municipais de Cruzeiro do
Oeste.
O almoço contou com
a presença da Prefeita Helena Bertoco, a Presidente

da Câmara de Vereadores,
Rosy Anne Almodovas Rodruigues Ribeiro; o Deputado Federal Sérgio Souza, o
Deputado e Secretário Desenvolvimento Sustentável
e Turismo, Márcio Nunes;
autoridades municipais e
estaduais, representantes
da Paraná Turismo, RETUR, SEBRAE, servidores
públicos e seus familiares.
A administração promoveu o evento com intuito

de comemorar e valorizar
cada um de seus funcionários que colaboram para
Cruzeiro do Oeste crescer e
se desenvolver ainda mais.
Nesse evento foi realizado
sorteio de brindes, músicas
e brinquedos para as crianças aproveitarem o dia com
muita diversão. A Prefeita
Helena Bertoco parabenizou todos os servidores e
agradeceu pela presença,
apoio e participação.

Profissionais da Saúde municipal também aprimoraram conhecimentos

vítimas em caso de acidentes e outras situações
de risco.O prefeito Marcos
Alex destaca e parabeniza
a todos os profissionais
envolvidos na capacitação
em primeiros socorros e
também aos profissionais
da educação, especificamente os motoristas do
transporte escolar que finalizaram o seu curso no
último dia 24 de outubro.
O prefeito esteve presente
ao final do treinamento

dos socorristas na entrega
dos certificados. “Estamos
nos empenhando sempre
em fazer sempre mais pela
nossa população. Cremos
muito no trabalho dos nossos profissionais de saúde e
do transporte escolar e com
mais essa capacitação de
primeiros socorros, temos
a certeza que muitas vidas
serão salvas quando do
envolvimento das pessoas
em acidentes, situação
de riscos nos ônibus do

transporte escolar e principalmente de trânsito.
Essa capacitação trará uma
pronta resposta mais eficaz
nos atendimentos”, disse o
prefeito Marcos Alex.
Prefeito Marcos Alex
estende agradecimentos a
todos os participantes da
saúde e do transporte escolar e de pessoas que estão
no âmbito da prefeitura.
Agradece também ao vice
Devair Fabris e todos os
vereadores do município.

Futsal Feminino AFSU vence por 2 x 1 e
agora vai para segunda partida contra Marechal

A equipe também preﬆou homenagem ao atleta Vitinho do Umuarama Futsal que
morreu em acidente

De virada, com gols
das jogadoras Jhully e
Adrielle Bochi, a equipe de Futsal Feminino
do AFSU venceu por
2 x 1 a primeira partida contra o Marechal
Futsal realizada no
sábado (30), no Ginásio Amário Vieira
da Costa em Umuarama. Agora a equipe se
prepara para a partida

de volta e quer garantir
a vaga na semifinal do
Campeonato Paranaense
Feminino Série Prata
2021.
Esse é o primeiro ano
do projeto da equipe
Feminina da AFSU e já
fez bonito, mesmo enfrentando um ano difícil
com derrotas doloridas,
vitórias emocionantes
e até empate de tirar o

fôlego perante a forte
equipe de Guarapuava.
Também superaram a perda do idealizador do projeto, o
coordenador de bases
do time, Paulo Vitor
Gonzales, o Vitinho,
que morreu durante
um trágico acidente com o ônibus da
Afsu.
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ISOB INVESTIGAÇÃO

Polícia investiga acidente que
matou jovem na avenida Portugal
A Polícia Civil já está
investigando o que levou
a uma colisão frontal entre uma motocicleta e um
veículo ainda não identificado, na avenida Portugal,
durante a madrugada de
domingo, que deixou um
jovem de 19 anos morto
e outro, da mesma idade,
gravemente ferido.
A motocicleta em que
os jovens estavam foi recolhida ao pátio do 25º BPM
e deve passar por perícia.
Ela foi encontrada escondida nos fundos de um
barracão próximo ao local
do acidente, depois de uma
denúncia anônima, pouco
após a colisão. Segundo a
PM, a moto Honda CG-150
vermelha ficou bastante
danificada e foi apreendida
por apresentar débitos.
O acidente foi registrado por uma câmera de
segurança de uma empresa próxima e mostra
que a moto conduzida por
Gabriel Domiciano seguia
sentido shopping quando

foi colhida por um carro,
aparentemente prata, que
estava no sentido oposto.
O condutor do veículo fugiu
sem prestar socorro e ainda
não foi identificado.
A colisão frontal foi em
frente ao bairro Ouro Preto,
próximo ao Atacadão, por
volta das 2h30 de domingo
(31). A avenida está em
meia pista por causa das
obras no local.

Duas equipes do Samu
foram acionadas. Uma
socorreu Domiciano que
estava em parada cardiorrespiratória e foi realizada
tentativa de reanimação,
mas infelizmente ele não
resistiu aos ferimentos e
entrou em óbito no local.
Já o garupa teve fraturas
na bacia e nas pernas e foi
encaminhado ao hospital
Cemil em estado grave pela

segunda equipe do Samu.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 3 horas
e isolou o local. O corpo de
Domiciano foi recolhido ao
IML (Instituto Médico Legal
) de Umuarama e sepultado
na manhã desta segundafeira (1º) no cemitério da
cidade.
Segundo a Polícia Militar, quando os policiais chegaram nenhum dos veículos

Homem é suspeito de estuprar
enteada de 13 anos em Francisco Alves
Um homem de 53 anos
está sendo acusado de estuprar a enteada de apenas
13 anos. A denúncia foi
feita para a Polícia Militar
durante a noite de domingo
(31) pela mãe e pelo irmão
da adolescente.
O suspeito foi preso enquanto dormia, em sua

casa, na zona rural de
Francisco Alves. Com ele
os policiais ainda encontraram uma espingarda CBC
calibre 22 equipada com
uma luta, que também foi
apreendida.
Segundo a Polícia Militar, a menina relatou para
a mãe que os abusos ocor-

reriam há cerca de dois
anos. Se a violência foi
confirmada o suspeito deve
responder pelo crime de
estupro de vulnerável com
pena de até 15 anos de
prisão.
De acordo com a PM, um
irmão da vítima chamou a
equipe a pedido da mãe da

criança e relatando que o
suspeito teria armamento.
Ainda de acordo com
a Polícia Militar, a família
relatou que o padrasto se
aproveitou de um momento
em que a menina ficou sozinha na sala da residência
para acariciar suas partes
íntimas.

Força Verde aperta o cerco nos portos
da região para coibir a pesca ilegal
A Polícia Ambiental
– Força Verde, reforçou a fiscalização nos
portos da Bacia do Rio
Paraná para coibir a
pesca ilegal durante
o período de piracema
(de reprodução dos
peixes), que começa
oficialmente na próxima sexta-feira (05) e
vai até 28 de fevereiro
de 2022.
Durante o fim de
semana, visando coibir crimes ambientais,
principalmente devido
o fechamento da pesca
na Bacia do Rio Paraná,
a equipe de Polícia Ambiental de Umuarama
intensificou o policiamento ostensivo, através de patrulhamentos
e bloqueios nos locais
de pesca de Porto Camargo, Porto Figueira
e Porto Cobrinco, sendo
realizado a abordagem
a pescadores amadores e profissionais. No
total foram 67 veículos
acoplados com embarcações e 146 pessoas.
Ainda segundo a
Força Verde, também
foi realizado bloqueio,
juntamente com outros
órgãos, no Posto da Polícia Rodoviária Federal de Porto Camargo,
fiscalizando veículos
que retornavam do estado do Mato Grosso
do Sul.

envolvidos estavam no local
do acidente. Segundo a
PM, enquanto a vítima era
socorrida pelo Samu, os
policiais coletavam informações, tendo sido relatado
aos policiais que os dois
rapazes estavam numa motocicleta vermelha quando
colidiram com um veículo
de cor prata, porém que
não viram como ocorreu o
acidente.

Ainda segundo a PM,
enquanto as equipes aguardavam o IML, o Centro de
Operações da PM (Copom)
recebeu uma informação
anônima de que a motocicleta envolvida no acidente
estaria escondida atrás
de um dos barracões que
margeiam a avenida. Então,
com o apoio de uma equipe
da Servipol, foi possível
localizar a motocicleta.

Motorista que atropelou jovem é
preso ao buscar atendimento médico
Um homem de 22 anos
acabou preso durante a
noite de domingo (31) quando buscou atendimento
médico após ficar ferido ao
atropelar um jovem de 18
anos horas antes, na avenida Malta, em Umuarama,
segundo a Polícia Militar.
Segundo a PM, o suspeito provavelmente conduzia
uma motoneta Honda Biz
preta no momento do acidente. Ele fugiu sem prestar

socorro para a vítima, que
ficou gravemente ferida.
Populares acionaram Samu
que encaminhou a vítima ao
hospital de plantão.
Segundo a Polícia Militar
o suspeito foi identificado
horas depois do acidente,
au procurar atendimento
hospitalar, pois também
ficou ferido no acidente.
Após ser medicado e liberado foi encaminhado para
a delegacia da Polícia Civil.

Homem leva tiro no pescoço durante
atentado em Tuneiras do Oeste
Um homem de 46 anos
ficou gravemente ferido
após ser baleado com um
tiro no pescoço durante
a noite de domingo (31),
em frente a sua casa,
em Tuneiras do Oeste,
segundo a Polícia Militar.
A vítima foi levada pela
ambulância da Secretaria
de Saúde até o Hospital Municipal e após os
primeiros atendimentos
encaminhado para Hospital de Cianorte, onde
permanece internado.
Segundo a Polícia Mi-

litar, a vítima relatou que
estava em sua residência
quando um homem o chamou do portão. Quando
saiu o homem teria sacado
uma arma e efetuado diversos disparos. Um deles
atingiu a vítima no pescoço, que mesma ferida, conseguiu fugiu e se esconder.
Na sequência o atirador
teria fugido em um carro
prata. A motivação do crime não foi informada pela
vítima. O caso passa a ser
investigado pela Polícia
Civil de Cruzeiro do Oeste.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente Edital ficam convocados todos os Associados em pleno gozo de seus diretos Sindicais, para se
reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no dia 06 de Novembro de 2021 às 9:00 horas localidade na Sede Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Tapira localizada na Avenida Curitiba nº 670, para tomarem conhecimento e deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia:
I – Leitura e aprovação da Ata da Assembléia anterior;
II – Leitura e votação, por escrutínio secreto, do Balanço Financeiro do Exercício de 2020. Instruído com as Peças
necessárias, devidamente aprovadas pelo Conselho Fiscal.
Não havendo, na hora acima indicada, número suficiente de associados, para a instalação dos trabalhos em primeira
convocação, a Assembléia será realizada duas horas após, em Segunda Convocação, com qualquer número de
associados presentes.
Tapira – Paraná, 01 de Novembro de 2021.
ISIO TRAVAGLIA
Presidente

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA A REALIZAR NO DIA 06 DE NOVEMBRO
EM PRIMEIRRA CHAMADA 08:30 HS E A SEGUNDA CHAMADA AS 09:00 HS NO
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM INDÚSTRIA METALÚRGICA, MECÂNICA
E DE MATERIAL ELÉTRICO, INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS
ELETRÔNICOS E SIMILARES, DE APARELHOS DE RADIOTRANSMISSÃO,
DE REFRIGERAÇÃO, AQUECIMENTO E TRATAMENTO DE AR, LAMPÂDAS E
APARELHOS ELÉTRICOS DE ILUMINAÇÃO, REPARAÇÃO DE VEÍCULOS E
ACESSÓRIOS, NOS MUNICÍPIOS DE ALTO PARAÍSO, ALTO PIQUIRI, ALTÔNIA,
BRASILÂNDIA DO SUL, CAFEZAL DO SUL, CRUZEIRO DO OESTE, DOURADINA,
ESPERANÇA NOVA, FRANCISCO ALVES, ICARAÍMA, IPORÃ, IVATÉ, MARIA
HELENA, MARILUZ, NOVA OLÍMPIA, PEROBAL, PÉROLA, SÃO JORGE DO
PATROCÍNIO, TAPIRA, UMUARAMA E XAMBRÊ/PR, ENDEREÇO RUA PEROBAL
4180 – UMUARAMA
1)
Leitura e aprovação da assembleia anterior
2)
Discussão da manutenção da convenção coletiva de trabalho 2020/2021
3)
Aprovação ou reprovação da proposta patronal da CCT 2020/2021
PAULO JOSÉ AMORIM
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0201/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
objetivando à formalização de Ata de Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de construção,
hidráulicos, elétricos e tintas, para atender demandas das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Altônia.
VALOR MÁXIMO: R$ 846.981,61 (oitocentos e quarenta e seis mil novecentos e oitenta e um reais e sessenta e
um centavos)
EMISSÃO DO EDITAL:.01/11/2021
ABERTURA: 16/11/10 ÀS 09:00
LOCAL: Prefeitura Municipal de Altônia, Rua Rui Barbosa, 815 – sala 06 –Centro Altônia-PR
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço - Lote
DO EDITAL: Será fornecido aos interessados cópias impressas ou copias em mídia digital (pen-drive, CD, DVD ou
disquete, desde que fornecido pelo licitante) do inteiro teor do presente edital e de seus anexos, aos licitantes que
comparecerem no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Altônia, durante o período normal de expediente, até
o dia da abertura do Pregão Presencial munidos do Carimbo do CNPJ da Empresa. Maiores informações, ou através
Site https://www.altonia.pr.gov.br, Maiores informações, através do E-mail: licitacoes@altonia.pr.gov.br
Altônia-PR, aos 01/11/21
PREGOEIRO

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
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Variedades

A7
canaldafama2@agenciagb.com.br

Áries
Amor é a força da vida e, trabalho vinculado ao amor, é usina geradora de
felicidade. Reclame menos e dê mais
valor em seu trabalho. Dias melhores
virão em breve.

Libra
Muitas vezes, uma opinião diversa
da sua pode ser de grande auxílio em
sua experiência ou negócio, se você
se dispuser a eﬆudá-la. Pense nisso.

Touro
Ser gentil e cordial faz bem para você
e para quem eﬆá ao seu lado. A alegria do próximo começa muitas vezes
no sorriso que você lhe queira dar.

Escorpião
Respeite as necessidades e provações dos outros, para que os outros
respeitem as suas provações e necessidades. O amor verdadeiro auxilia
sem perguntar.

Gêmeos
Quer ser feliz? Primeiro transmita felicidade aos outros. A nossa felicidade
será naturalmente proporcional em
relação à felicidade que transmitirmos
para os outros.

Focada

Quem convive com Patricia Abravanel conta que a
apresentadora é muito focada quando o assunto é a forma
física. Ela mantém uma rotina diária de exercícios, a qual
cumpre à risca. Bonito de se ver.

Sagitário
Não coloque sua popularidade em
risco, com atitudes desleixadas ou inconsequentes. Mantenha seus planos
e suas prioridades em primeiro lugar e
vencerá antes que imagina.

Câncer
Em matéria de felicidade convém não
esquecer que nos transformamos
sempre naquilo que amamos. Lembre-se que o amor verdadeiro auxilia
sem perguntar.

Capricórnio
Recorda-se de que você tem compromissos e obrigações com base no
tempo, o mesmo acontece com as
outras pessoas. Não exija demais de
você nem dos outros.

Leão
Controle sua irritação. Disse um
notável filósofo: “uma criatura irritada
eﬆá sempre cheia de veneno”, e
podemos acrescentar: “e de enfermidade também”.

Aquário
Toda a impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos,
em forma de confidência, é o mesmo
que propiciar-lhes veneno através dos
ouvidos. Sempre evite a fofoca.

Virgem
Antes de suas dificuldades de agora,
você já faceou inúmeras outras e já
se livrou delas, com o auxílio invisível
de Deus. Tenha mais fé e você será
muito mais feliz.

Peixes
Pense bem antes de abrir sua boca
para não falar asneiras. Você dominará sempre as palavras que não disse,
entretanto, se subordinará àquelas
que pronunciar.

Iniciando uma carreira de sucesso

O cantor João Neves lançou o seu primeiro projeto
musical profissional, o EP “Experimento”que traz sete
canções com de clipes publicados no canal oficial do
artista no YouTube. Apesar de iniciar no mundo sertanejo, João já é velho conhecido do público fã do gênero.
Isso porque é filho de um dos maiores expoentes do
segmento, Rionegro (que forma dupla com Solimões).
O fato do famoso, não facilita em nada a longa trajetória
dele na estrada da vida. Muito pelo contrário, já que as
comparações serão inevitáveis. Mas “Experimento” carimba o talento de João, que faixa a faixa mostra para
que veio. “Consegui acertar um caminho em que eu
realmente acredito que possa me destacar. A maior dificuldade de um artista iniciante é se achar dentro desta
seara tão rica de talentos”, revela. Com personalidade e
um estilo musical próprio, João Neves consegue mesclar
a música sertaneja com o country rock norte-americano.
“Experimento” chegou com sete faixas: “Hipnose”, “Pra
Te Fazer Lembrar”, “Pra Ter Seu Amor”, “Sem Esse Coração”, “Sem Me Controlar”, “What Hurts The Most” e
o primeiro single do projeto, “Eu Não Sei Dizer Que Não
Te Amo”. Como os próprios títulos sugerem, as canções
ambientam o universo dos relacionamentos amorosos,
usando como pano de fundo as crônicas do dia a dia de
um casal.

Especial

E a Record está com tudo na produção de seus especiais para o fim de ano, tanto que já confirmou a atração
comandada por Luciano Camargo, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, assim como aconteceu no ano passado.
O especial deverá ir ao ar na noite de 30 de dezembro.

Fazendo moda

Bruna Marquezine “defendeu”
na web um novo modelo de jeans,
assinado por uma badalada grife.
Recuperando estilo cintura baixa,
a novidade agradou muito a atriz
e também promete sucesso no
mercado.

Compartilhando
com as fãs

Bárbara Evans mostrou alguns
detalhes da gestação de três meses,
inclusive mostrou o ultrassom. A
gravidez é fruto do relacionamento
com o empresário Gustavo Theodoro.

Apagando as velinhas

Lázaro Ramos completou 43
anos. O ator está bem feliz com
sua vida pessoal e seu trabalho.
“Até agora tenho mais do que
planejei graças ao trabalho. Tive
a sorte de ter achado pessoas que
acreditaram em mim. Pude falar
em filmes, séries, peças e na TV”,
revela o ator.

Com tudo em cima

Além das aulas na academia,
Juliana Paes também faz aulas de
dança. Tudo para manter seu belo
visual.

Curiosidades

Sasha Meneghel resolveu abrir
para seus fãs algumas curiosidades
sobre sua vida. Uma delas é que
o primeiro e-mail que ela teve na
vida foi criado com nome falso
porque sua mãe, Xuxa Meneghel,
tinha receio de que ela fosse descoberta. Sasha falou também que
a mãe sempre a protegeu bastante.

Novelas – 02/11/2021
(ATENÇÃO: OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DAS NOVELAS)
CORAÇÃO INDOMÁVEL – 17h30, no SBT
Alvaro aconselha Pedro a arrumar um lugar para viver com
Soledade e seus filhos. Hermínio diz a Otávio que encontrou Otavinho em uma cabana abandonada, um pouco afastada da fazenda.
Ele conta que Simone o deixou lá. Alvaro diz a Pedro que Nilda
está decidida a levar Soledade com ela. Otávio ordena que Ofélia
não descuide de Otavinho um segundo sequer, e volta a pensar
que seria melhor internar Simone. Pedro procura Nilda e lhe diz
que ele e Soledade estão casados pela lei. Vargas diz a Maricruz
que ela deve sair da fazenda Narvaez imediatamente. Otávio vai
à fazenda de Maricruz e lhe oferece dinheiro e ajuda para quando
ela for desalojada da fazenda
MALHAÇÃO: SONHOS – 17h45, na Globo
Gael pede para Bianca ajudá-lo a se reconciliar com Dandara.
Duca pede para ver o celular de Nat. Delma afirma a Dandara que
se afastará de Nando. Pedro aconselha João. Bianca vê o vídeo do
show de João e fica incomodada com a proximidade entre ele e
Vicki. Wallace pede para voltar a treinar com Gael. Lobão descobre
que o celular de Nat está com Duca e repreende Karina.

Prestigiando o marido

Giovanna Ewbank fez questão de prestigiar o
marido, Bruno Gagliasso, na première do filme
“Marighella”, no qual ele interpreta o personagem Lúcio. A atriz chamou a atenção, como
não poderia deixar de ser, principalmente por
sua forma física e o figurino que escolheu para
a ocasião. Falando do filme, Marighella marca a
estreia de Wagner Moura como diretor.

TE DOU A VIDA – 18h00, no SBT
Helena repreende Ernesto pelas atrocidades que falou a Nicolás
e ele começa a mostrar sua verdadeira face, indicando a esposa que
fará todo o possível para não se divorciarem. Helena se encontra
com Pedro e quando ela lhe conta o que está acontecendo, ele lhe
mostra seu apoio incondicional diante da terrível situação. Ernesto
continua mostrando sua verdadeira face e a mulher se convence
a prosseguir com o divórcio. Samuel e Gabriela se beijam pela
primeira vez, enquanto Nelson pensa que Domingo está traindo
Esther com Horácio, o pai de Elena.
NOS TEMPOS DO IMPERADOR - 18h20, na Globo
Diego aceita fingir um namoro com Pilar, mas afirma que
tem intenções reais com a médica. Quinzinho se desespera ao
constatar que as crianças doaram seu dinheiro. Pedro e Caxias
se preocupam com a atuação de Solano Lopez. Pilar se recusa a
contar a verdade sobre seu rompimento com Samuel para Luísa.
Orientada por Zayla, Pilar faz com que Samuel acredite que ela
está com Diego. Nicolau questiona Celestina sobre Nino. Eudoro
confessa a Dolores que está morrendo. Solano Lopez recebe a
carta de apoio de Tonico.
PEGA PEGA – 19h30, na Globo
Luiza confronta BebetH e questiona atéĐ quando ela fará Eric
sofrer. Antônia confessa a Júlio que acha que não está preparada
pra abrir mão da carreira em nome do amor que sente por ele.
Eric procura Bebeth, e os dois se reconciliam. Siqueira pede ajuda
da Antônia para descobrir quem é o informante que trabalha na
delegacia. Madalena se nega a visitar Sabine no hospital. Adriano
avisa que Sabine teve uma complicação na cirurgia.
CARINHA DE ANJO – 20h30, no SBT
Estefânia vai até o colégio Doce Horizonte para saber como
Dulce Maria está após Nicole contar do noivado para a carinha
de anjo. Cecília diz que Estefânia precisa conversar com a Madre
Superiora. Juju pergunta para Gustavo se Zeca pode fazer um
show na festa de noivado dele. Gustavo gosta da ideia e negocia
o valor. A Madre Superiora explica para a Tia Perucas que Nicole
não contou nada para Dulce Maria sobre ser uma festa de noivado. A Madre diz ainda que Nicole é mal educada e que se Dulce
não quiser ir na festa poderá ficar no colégio. No apartamento,
Estefânia conta Gustavo o que aconteceu e que Dulce Maria não
estará na festa de noivado.
GÊNESIS – 21h00, na Record
Asenate dá uma boa notícia a José. O clima pesa entre Judá
e Onã.
IMPÉRIO – 21h15, na Globo
Maria Clara arruma as malas. Érika e Téo conversam ao telefone. José Alfredo conversa com Cristina. Começa a cerimônia de
casamento. Maria Marta enfrenta José Alfredo. José Pedro observa
Amanda e Leonardo dançando. Severo observa Noely de longe.
Maria Ísis e Magnólia acompanham o casamento pelo blog de Téo.
Cláudio e Beatriz conversam. Severo e Magnólia conversam no
hospital. José Pedro fica desconfiado durante o casamento. Juju
pega o buquê. Noely se despede de Magnólia. Maurílio e Silviano
discutem, enquanto Bruna observa. Bruna liga para Maria Marta.
Silviano volta para casa. José Pedro vai à casa de Silviano.
Filmes – 02/1/2021
(A programação de filmes está sujeita à alterações sem aviso
prévio)
Pânico no Lago: Projeto Anaconda
(Lake Placid: Anaconda) 23h15, no SBT, EUA, 2015. Direção
de A.B. Stone. Com Corin Nemec, Yancy Butler, Skye Lourie, Oliver
Walker, Robert Englund. Um grupo de cientistas desenvolve um
único animal híbrido entre crocodilos do Black Lake e anacondas
da Amazônia. Durante a experiência, algo dá errado causando
a fuga de inúmeros répteis ferozes que, em busca de comida,
espalham um rastro de sangue na região. Diante do pânico geral,
a xerife Reba parte pra ação, sem saber que sua filha e outras
universitárias podem estar no caminho dessas feras.
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CHEVROLET
CHEVROLET
ASTRA
ELEGANCE
SEDAN 07/08
Prata,
completo,tudo
funcionando,
pneus
novos. Ótimo estado de
conservação.
Vendo
ou troco. Fone: (44) 9
8427-7232 whats

S10 DUPLA
11/11

Preto, ﬂex, executiva. R$
55.000,00. Fones: (440)
3622-3292 / 99976-0563.

SPIN LTZ
7 lugares, automática
2014, branca R$ 48.000,00
3622-3292 99976-0563

IMPORTADOS

IMPORTADOS

RENAULT
RENAULT
SANDERO
STEPWAY 11/12
Prata, R$ 28.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

CAMINHÕES
CAMINHOES
MERCEDES
BENZ 16 18

SONATA 2012
Preto, completo. R$
60.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
GOL 1.0 10/11
Prata, 04 portas, Ar. R$
20,000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

PARATI 05/06 1.8
COMFORTLINE
Preta, completa, R$
27.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

OPCIONAIS

VALOR

COMPLETO, AUT

R$ 64.900,00

FORD KA 1.0 SE

18/19 BRANCO

COMPLETO

R$ 52.900,00

DIVERSOS
DIVERSOS

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 SPORT

19/20 BRANCO

COMPLETO, KM 10.800

R$ 77.900,00

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

PRISMA 1.4 LT

19/19 PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 72.900,00

S10 2.5 LT

18/19 BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 146.900,00

SPIN 1.8 LT

16/16 BRANCO

COMPLETO

R$ 54.900,00

TUCSON GLS

12/13 BRANCO

COMPLETO. AUT, COURO

R$ 59.900,00

MÃE DE SANTO
CAROLINA

TENDA DE
UMBANDA

Prata, 60.000mkm. R$
125.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

COR

17/18 BRANCO

COROLLA SEG
2010

COROLLA XEI
20/20

ANO

COBALT 1.8 LTZ

Preto, R$ 47.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

Preto, R$ 47.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

CARROS

Trucado granel, ano 88,
motor novo, branco. R$
120.000,00. Fones: (44)
3622-3292/ 9 9976-0563.

Benzedeira, joga cartas,
búzios e tarô, faz e desfaz
qualquer tipo de trabalho,
especialistas em casos
amorosos .Traz a pessoa
de volta aos seus pés,
benzimentos td sextas.
Ligue e faça sua consulta
Whatsapp (44) 98423-4562

COROLLA SEG
2010

A8

Zé Pilintra. Fazemos consulta
espiritual, trabalhamos p/
abrir caminhos no comércio,
nos negócios e no amor,
fazemos curas. Atendo de
Segunda a sexta 08:00 ás
20:00 a partir do 03/11/2021
atendimento 18:30 até 21:00.
Sábado e domingo das
12:00 às 21:00 hs c/ Zé. R:
Antonio Cardoso 4044, pq.
Jaboticabeira, px. ao col.
Vinícius de Moraes. Fone:
3624-6637/ 98423-6821/
99712-4266

PONTOS
COM
PONTOS
ERCIAIS
COMERCIAIS
ALUGA-SE
SALÃO 110M²
Localizado na Rua: Rei
Saul, 3468 - Pq Dom
Pedro II - Umuarama PR. Energia Trifásica.
Fone: (45) 9 8401-3490.

GRANDE
LEILÃO
NESTA QUINTA
DIA 04/11
ÀS 10 HORAS

AUTOMÓVEIS
UTILITÁRIOS
MOTOS
CAMINHÕES
E SUCATAS
FONE: 41-3111-9111

www.favaretoleiloes.com.br

