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Número de acidentes cai pela 
metade no feriadão de Natal
A Polícia Rodoviária Estadual registrou queda de 52% no número de acidentes no feriadão de 
Natal deste ano. Foram 48 ocorrências de 24 a 27 de dezembro, com três mortos em todo o 
Paraná. Em 2019, no mesmo período, foram 99 acidentes com 11 mortos. Na Costa Leste, 

não houve morte nas rodovias estaduais e a redução de acidentes foi de 25%. l Pág. 5

Morte no Jabuticabeiras 
pode ser decorrente 
de duplo assassinato 
na Jurupoca 

Traficante é presa 
em flagrante com 
drogas avaliadas em 
mais de R$ 400 mil

Lixão 
A prefeitura vai instalar câmeras de monitoramento e cercar 

trecho da Avenida Vitoria que há anos serve como lixão a céu 
aberto. Nos fins de semana, populares despejam restos de 
construção, pedaços de madeira e até lixo orgânico na via, 

que parece uma pequena estrada vicinal nos fundos do Pátio 
de Máquinas do Município. l Pág. 8
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Voto obrigatório
Pesquisa do Instituto Datafolha publicada no site do jornal 
“Folha de S.Paulo” no final da noite do último sábado (26) 
aponta que pouco mais da metade dos brasileiros é contra 
o voto obrigatório em vigor no país. A pesquisa apurou que 
56% são contrários à obrigação de ir às urnas e 41% são 
favoráveis. 1% não respondeu aos questionamentos e 1% 
dos entrevistados ficou indiferente. Segundo a Datafolha, 
foram ouvidos 2.016 brasileiros adultos que possuem 
telefone celular de todas as regiões brasileiras, nos dias 
8 e 10 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos 
percentuais, para mais ou para menos.

Acesso total
O ministro Ricardo 
Lewandowski, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
atendeu ontem (28) ao 
pedido da defesa do ex-
presidente Luíz Inácio Lula 
da Silva, para ter acesso a 
mensagens apreendidas 
no âmbito da Operação 
Spoofing, da Polícia 
Federal.  Em julho de 
2019, a operação prendeu 
hackers suspeitos de invadir 
celulares do ex-juiz Sergio 
Moro e de integrantes da 
força-tarefa da Operação 
Lava Jato de Curitiba, 
como o procurador 
Deltan Dallagnol. Trechos 
das mensagens foram 
divulgadas em uma série 
de reportagens pelo site 
The Intercept. Entre as 
conversas divulgadas estão 
as atribuídas a Moro e a 
Procuradores da Lava Jato.

Covid no vice
A assessoria de Comunicação Social da Vice-Presidência da 
República divulgou nota ontem (28) informando que o vice 
Hamilton Mourão, que contraiu covid-19, apresenta “bom” 
estado de saúde. A confirmação de que Mourão testou 
positivo para o novo coronavírus foi informada na noite do 
domingo (27), também pela assessoria. Até então, não haviam 
sido informados detalhes sobre o estado de saúde dele nem 
sobre que sintomas apresentou. “O estado geral de saúde 
do Vice-Presidente da República é bom, encontrando-se em 
isolamento na residência oficial do Jaburu”, diz a nota. Além 
do estado de saúde atual, há outra novidade divulgada pela 
assessoria de imprensa: os sintomas que Mourão teve. Antes de 
ter sido diagnosticado com covid-19, ele apresentou mialgia (dor 
no corpo), cefaléia (dor de cabeça) e febre, que não passou de 38 
graus. A nota também informa que Mourão está sendo medicado.

 Prazo de 10 dias
Segundo a decisão 
de Lewandowski, as 
mensagens que digam 
respeito a Lula devem 
ser entregues no prazo 
de 10 dias pela 10ª Vara 
Federal Criminal do Distrito 
Federal, com o apoio de 
peritos da Polícia Federal. A 
determinação é de que os 7 
terabytes de conversas com 
relação às investigações e 
ações penais de Lula na 13ª 
Vara Federal Criminal ou em 
qualquer outra jurisdição, 
ainda que estrangeira, 
sejam entregues. Lula 
tem usado as mensagens 
para recorrer de suas 
condenações na Justiça. 
Em outro recurso, a defesa 
de Lula pede anulação 
dos atos dos membros da 
força-tarefa nos processos 
contra o ex-presidente por 
parcialidade.
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Bolsonaro cria primeira
estatal de seu governo
 O presidente Jair Bolsonaro 

assinou, na véspera do Natal, 
decreto de criação da primeira 
estatal do seu governo, a NAV Bra-
sil Serviços de Navegação Aérea, 
responsável pelo controle do 
espaço aéreo do País. É a primeira 
empresa pública criada pela União 
desde 2013, quando a ex-presi-
dente Dilma Rousseff criou a Agên-
cia Brasileira Gestora de Fundos 
Garantidores e Garantias (ABGF).

O decreto foi publicado em 
edição extra do “Diário Oficial da 
União” (DOU) na quinta-feira (24). 
A norma formaliza a criação da 
estatal, que já havia sido apro-
vada pelo Congresso. Em novem-
bro de 2019, Bolsonaro sancio-
nou a lei que permitia a criação 
da empresa. Ligada ao Ministério 
da Defesa, a NAV Brasil foi insti-
tuída por meio de medida provi-
sória editada no governo Michel 
Temer, no fim de 2018.

A criação da estatal repre-
senta uma vitória da ala militar do 
governo frente a uma equipe eco-
nômica de viés privatizante.

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, já admitiu estar frustrado 
com o andamento das privatiza-
ções nos dois primeiros anos do 
governo. “Houve alguma hesitação 
de ministérios (na privatização de 
estatais), no nosso próprio minis-
tério houve falhas”, afirmou Gue-
des, no mês passado, sem citar 
quais seriam essas falhas ou quais 
empresas esbarraram nas resistên-
cias de outros órgãos do governo. 
Ele apenas admitiu que jogou 
“quase dois anos na defesa”, sem 
atacar a frente das privatizações.

O que é a NAV?
A NAV resulta da cisão da Infraero, que administra aeroportos públicos 

como Congonhas (SP) e Santos Dumont (RJ), e ficará com as receitas das tari-
fas de navegação aérea. Ela será vinculada ao Ministério da Defesa, por meio 

do Comando da Aeronáutica, e herdará cerca de 2 mil empregados da Infraero 
que já atuam na área de controle de tráfego aéreo. Mas as transferências de 

empregados podem superar esse número. “A criação da NAV Brasil S.A. reforça a 
relevância dos serviços de navegação aérea, otimizando a organização do setor 

de transportes aéreos. Cumpre ressalvar, contudo, que a medida não representa 
aumento da participação estatal na economia, pois a criação da nova entidade 
decorre de cisão da atual Infraero. Trata-se de mera especialização, racionali-
zação e ganho de eficiência”, informou a Secretaria-Geral da Presidência, em 

nota. Em maio do ano passado, Bolsonaro chegou a revogar a MP de Temer que 
criava a estatal. A proposta estava trancando a pauta de votações, mas depois 

foi retomada e aprovada em tramitação relâmpago. No Senado, a MP da NAV foi 
relatada por senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), o “filho 01” do presidente.

NORMA estabelece critérios para suporte técnico e financeiro da União e condiciona repasses à eficiência 
de serviços prestados

DIVULGAÇÃO
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Decreto regulamenta lei do Novo 
Marco do Saneamento Básico

O presidente Jair Bolsonaro assi-
nou na semana passada, decreto 
que regulamenta o novo marco 
saneamento básico. A norma foi 
publicada em edição extra do “Diá-
rio Oficial da União”, mais de cinco 
meses depois da sanção da lei.

O novo marco visa ampliar 
a presença do setor privado na 
área. Atualmente, o ser viço de 
saneamento é prestado majori-
tariamente por empresas públi-
cas estaduais.

O texto aprovado pelo Con-
gresso tem, entre outros objeti-
vos, universalizar o saneamento 
(prevendo coleta de esgoto para 
90% da população) e o forneci-
mento de água potável para 99% 
da população até o fim de 2033. 
Atualmente, 16% não tem água 
tratada e 47% não tem acesso à 
rede de esgoto.

Recursos federais
De acordo com o decreto, a distribui-
ção dos recursos e o financiamento 
de projetos com dinheiro da União 
ficarão condicionados, entre outros 
critérios, ao desempenho do presta-
dor na gestão técnica, econômica e 
financeira, que terá de ser compro-
vado por comprovado por meio de 
declaração da entidade reguladora; 
eficiência e eficácia na prestação dos 
serviços públicos de saneamento 
básico, comprovadas por meio de 
declaração da entidade reguladora; 
operação adequada e à manutenção 
dos empreendimentos anterior-
mente financiados com os recursos. 
O dinheiro necessário ao suporte 
técnico e financeiro da União, além 
do que será utilizado para distribui-
ção e financiamentos, será oriundo do 
Orçamento, de fundos públicos e priva-
dos, doações de entidades nacionais e 
internacionais, acordos de empréstimo 
com organismos financeiros internacio-
nais e de fontes próprias de entidades 
financeiras nacionais.

Apoio da União
Pelo projeto, a União prestará apoio técnico e financeiro a gover-

nos locais para a adaptação dos serviços públicos de saneamento 
básico às disposições do novo marco. Esse apoio, conforme o decreto, 

ficará condicionado à obediência de normas emitidas pela Agência 
Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Entre as atividades 
que terão apoio da União, constam processos de adesão do titular 

do serviço público de saneamento básico a mecanismos de prestação 
regionalizada; estruturação da forma de exercício da titularidade e da 
governança em cada mecanismo de prestação regionalizada, de modo 
a se fixarem as responsabilidades de cada ente federativo e a melhor 
forma de gestão; elaboração ou atualização dos planos municipais ou 

regionais de saneamento básico e a definição da entidade de regu-
lação e de fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, 

incluído o apoio à delegação, quando necessário.

O novo marco permite ainda o 
estabelecimento de blocos regio-
nalizados de municípios com o 
objetivo de se obter ganhos de 
escala e de se garantir viabilidade 
econômico-financeira dos servi-
ços, para se atingir a universali-
zação dos serviços.

Apesar de já sancionado, o 
projeto estabeleceu que o apoio 
técnico e financeiro da União à 

adaptação dos ser viços públi-
cos do setor às novas regras 
dependia de regulamentação por 
decreto, o que foi feito na última 
quinta-feira (24).

O decreto fixou normas para 
a prestação regionalizada de ser-
viços de saneamento, tratou do 
apoio técnico e financeiro da União 
e dispôs sobre o uso de recursos 
federais em projetos da área.

DIVULGAÇÃO

A norma formaliza a criação da estatal, que já havia sido aprovada pelo Congresso 
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Número de acidentes cai pela 
metade no feriadão de Natal

O número de acidentes nas 
rodovias estaduais reduziu em 
52% no feriadão de Natal. De 
acordo com dados do Batalhão 
de Polícia Rodoviária (BPRv), 
foram registrados 48 acidentes 
nas estradas estaduais entre os 
dias 24 e 27 de dezembro, com 
três mor tos. Em 2019, durante 
o feriado de Natal, foram 99 aci-
dentes com 11 mortos. Na Costa 
Leste, não houve nenhuma morte 
nas rodovias estaduais e a redu-
ção de acidentes foi de 25%.

“Colocamos nosso pessoal 
na pista para fazer abordagens, 
fiscalizações e patrulhamento 
intenso desde o início do verão 
e, no feriado de Natal, o traba-
lho continuou firme para prevenir 
acidentes, feridos e mortes nas 

Infrações e autuações
O número de autuações de infrações de trânsito, feitas pelos policiais militares, 

também acompanharam a queda dos índices. Neste feriado houve 1.493 autos de 
infração, contra 2.025 aplicados no feriado anterior (-26%). Com relação ao crime de 
embriaguez ao volante, em quatro casos foi constatada a infração de embriaguez e 
em outras duas ocorrências, dois condutores acabaram presos pelo crime. Em 2019 

foram 10 infrações e seis prisões por embriaguez ao volante durante o feriado de 
Natal. Nas abordagens, os policiais militares rodoviários removeram 66 veículos irre-
gulares contra 219 no ferido do ano anterior. Para combater o excesso de velocidade 
nas rodovias, equipes com radares móveis foram posicionadas em pontos estratégi-
cos onde há maior incidência desse tipo de infração. O trabalho resultou em 3.569 

imagens de radar, 1.493 imagens a mais do que no mesmo período do ano passado, 
quando foram 2.076, um aumento de 72%.

estradas estaduais”, destacou o 
Comandante do BPRv, tenente-co-
ronel Wellenton Joserli Selmer. 

O balanço do BPRv aponta que, 
com menor movimento nas estra-
das e o trabalho intenso de orien-
tação feito pelos policiais milita-
res rodoviários, houve redução 

em todos os índices. Além da 
queda de acidentes (-52%) e de 
mortes (-73%), o número de pes-
soas feridas também reduziu no 
estado: de 131 caiu para 76, ou 
seja, uma queda de 42% em rela-
ção ao mesmo período do feriado 
de Natal de 2019.

DESDE a Operação Verão patrulheiros estão na pista para prevenir acidentes, feridos e mortes nas estradas estaduais

AEN
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Polícia investiga execução 
no Parque das Jabuticabeiras

Um assassinato que 
foi registrado na noite 
de Natal em Umuarama, 
está sendo investigado 
pela Polícia Civil. Um 
homem de 28 anos de 
idade foi vítima de dispa-
ros de arma de fogo.

Segundo os levanta-
mentos feitos no local, 
inicialmente pela Polícia 
Militar, o crime foi pra-
ticado por um homem 
e a vítima foi assas-
sinada em frente sua 
residência, no início 
da noite da sexta-feira 
(25), enquanto a família 
do homem morto, ainda 
comemorava o Natal.

Todos foram pegos de 
surpresa com a notícia da 
morte de Edvaldo Corné-
lio Silva dos Santos.

A informação recebida 

pela polícia é de que 
a vítima estava acom-
panhada de um amigo 
na frente da residência 
quando o assassino che-
gou com um veículo VW 
Parati de cor prata.

Houve uma intensa 
troca de tiros entre os 
envolvidos, até que San-
tos foi atingido na cabeça 
e no tórax. Quando os 
policiais militares chega-
ram ao local, o homem de 
28 anos já havia morrido.

No bolso do cadáver 
foram encontrados 15 car-
tuchos intactos de pistola 
de calibre 9 milímetros e, 
segundo os policiais, popu-
lares revelaram que San-
tos estava armado e teria 
efetuado quatro tiros con-
tra o assassino. Depois 
que foi atingido, Santos 

teria entregado a arma ao 
colega, que fugiu do local.

Peritos do Instituto 
de Criminalística forma 
até o local e recolhe-
ram indícios que podem 
ajudar nas investiga-
ções. Uma das linhas 
de investigação, é o 
suposto envolvimento, 
tanto da vítima, quanto 

do autor, em um duplo 
homicídio registrado em 
uma chácara na Estrada 
Jurupoca durante uma 
festa na madrugada de 
24 de outubro.

A Polícia Civil já possui 
identidades de supostos 
suspeitos e tem 30 dias 
para concluir o inquérito 
que apura o caso.

Dois jovens de 18 e 
19 anos, foram presos 
na manhã de ontem 
(segunda-feira, 28) no 
Parque Dom Pedro I, em 
Umuarama, com porções 
de maconha, uma espin-
garda de pressão e uma 
pequena quantidade em 
dinheiro. A dupla disse 
que faz parte da ‘Facção 
do Zeca Urubu’. “Para 
entrar na facção basta 
pintar o cabelo”, disse 
um dos detidos, que foi 
preso na última terça-feira 
(22) com crack, cocaína 
e maconha.

ALEX MIRANDA

Índice em % OUT NOV ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,86 0,89 3,13 4,31
IGP-M (FGV) 3,23 3,28 21,97 24,52
IGP-DI (FGV) 3,68 2,64 22,16 24,28

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
26/11 a 26/12 0,5000 0,1159 0,0000
27/11 a 27/12 0,5000 0,1159 0,0000
28/11 a 28/12 0,5000 0,1159 0,0000
1/12 a 1/1 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,82% 28,18 
Vale ON -0,06% 87,31 
ItauUnibanco PN +0,72% 32,17 
IRB Brasil ON +12,02% 8,11 
Cielo ON +7,93% 3,81 
Weg ON +3,97% 75,50 

IBOVESPA: +1,12% 119.123 pontos

Índice OUT NOV DEZ
IGP-M (FGV) 1,1794 1,2093 1,2452
IGP-DI (FGV) 1,1844 1,2212 1,2428
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 103,84
Libra est. 0,74
Euro 0,82
Peso arg. 83,91

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,7% 5,2370 5,2380 -2,0%
PTAX  (BC) +1,3% 5,2384 5,2390 -1,7%
PARALELO +0,7% 5,0700 5,5300 -1,1%
TURISMO +0,7% 5,0700 5,5100 -1,1%
EURO +1,5% 6,3987 6,4000 +0,3%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (NOV) 1.696,22 1,04 6,44 6,56
Oeste (NOV) 1.736,45 1,02 7,89 8,58

DÓLAR 28/12

Iene R$ 0,0505
Libra est. R$ 7.05
Peso arg. R$ 0,06
R$1: 1280.74 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 28/12

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 cen-
tavo de dó lar/bushel na soja (27,2kg), milho e
trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no farelo
(907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 2,0%  | TJLP: 4,55%

Em 28/12 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 144,00 0,7% -14,8%
SOJAParanaguá 156,00 0,6% -6,9%
MILHOCascavel 72,00 0,0% -4,0%

SOJA 1.255,25 -8,25 5,3%
FARELO 415,30 -1,50 4,8%
MILHO 456,50 5,50 5,2%
TRIGO 614,25 -12,75 1,4%

SOJA 133,26 0,0% -10,5%
MILHO 62,96 0,0% -7,8%
TRIGO 67,53 0,0% -11,6%
BOI GORDO 258,12 0,0% -7,4%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 18/12 PR DIA 30d.

Em 28/12 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

II R$ 1383,80 
II R$ 1436,60 

III R$ 1487,20 
IV R$ 1599,40

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Walmor Parente (interino)

Cabo eleitoral    
O presidente Jair Bolsonaro está 
gastando a caneta para eleger o 
amigo de longa data Arthur Lira 
(PP-AL) presidente da Câmara 
dos Deputados. Apoiado por 
dez partidos, Lira tem ligado 
para 15 deputados por dia 
para confirmar votos ou pedir. 
Baleia Rossi (MDB-SP) é o nome 
de Michel Temer - padrinho 
de Rodrigo Maia (DEM-RJ) no 
cargo atual. Foi Temer quem 
fez Maia, e foi ao ex-presidente 
que o deputado recorreu agora 
na tentativa de articular uma 
grande frente suprapartidária 
contra Bolsonaro.

Cenário
Caso Baleia seja eleito, a 
vitória é de Temer e do MDB, e 
um risco para Bolsonaro, que 
terá de negociar dobrado suas 
pautas e pode ver o fim de seu 
mandato em 2022 amarrado 
a tratativas num Congresso 
que vai dificultar a agenda do 
Palácio do Planalto.

Preço 
O MDB vai exigir o Ministério 
da Saúde para o partido, na 
figura do deputado Osmar 
Terra (RS). Esse será o preço 
do apoio em 2021, com Baleia 
eleito na Câmara ou não.

Incoerência   
A ala bolsonarista na Câmara 
acusa o MDB de “incoerência” 
interna. Deputados dizem que 
não dá para ser governo no 
Senado (com dois líderes) e 
“oposição” na Câmara - com 
a candidatura do presidente 
nacional do partido apoiada 
pelo bloco de esquerda.

Dobrou
O pagamento de emendas 
parlamentares dobrou este 
ano em relação a 2019. 
Dados atualizados do Siga 
Brasil, plataforma do Senado 
que monitora o orçamento 
público federal, mostra que 
o governo desembolsou R$ 
20,6 bi para bancar despesas 
indicadas por deputados e 
senadores. No ano passado, o 
valor foi de R$ 10 bi.

É dose 
Cerca de 5 milhões de pessoas 
de mais de 40 países ao redor 
do mundo já foram vacinadas 
contra a covid-19. No Brasil, 
por enquanto, ainda não há 
data definida para o início da 
campanha nacional de vacinação. 
A Argentina começará a imunizar 
sua população a partir de hoje.

Emergencial 
A Anvisa não recebeu, até o 
momento, pedido algum de 
uso emergencial das quatro 
vacinas que estão em análise. 
A Agência já fixou prazo de 
dez dias para avaliar eventuais 
pedidos emergenciais para a 
liberação do imunizante.

PF
Os casos confirmados de 
servidores contaminados por 
covid-19 na Polícia Federal 
aumentaram 151% entre 
setembro e dezembro. Chama 
a atenção também a expansão 
de casos sob averiguação: 
139%. Entre servidores da ativa 
e aposentados, o número de 
mortos aumentou mais de 65%. 

PF 2 
Os dados foram repassados à 
Federação Nacional dos Policiais 
Federais pelos sindicatos 
estaduais. Em números 
absolutos, isso significa que há, 
pelo menos, 868 servidores da 
PF contaminados pela doença 
e 15 mortos. Os números 
podem ser ainda maiores, uma 
vez que alguns sindicatos não 
conseguiram passar a estatística 
para a Federação.

Confiança 
O Índice de Confiança da Indústria 
(ICI) atingiu 114,9 pontos neste 
mês, frente aos 113,1 pontos 
registrados em novembro, 
segundo a FGV (Fundação 
Getulio Vargas). É o maior nível 
desde maio de 2010, quando 
registrou 116,1 pontos. 

R$ 400 mil 
em drogas

Uma mulher de 37 
anos de idade foi presa 
com cerca de R$ 400 
mil em drogas no Con-
junto 28 de Outubro. A 
apreensão aconteceu na 
noite de sábado (26), 
depois que denúncias 
levaram policiais milita-
res até o endereço onde 
acontecia o tráfico.

De acordo com a Polí-
cia Militar, por volta das 
19h50, uma equipe foi 
acionada para averiguar 
uma casa situada na rua 
Alfredo Bernardo. Assim 
que chegaram à casa, os 
policiais iniciaram buscas 
e localizaram um tablete 
de cocaína que pesou 

cerca de um quilo e meio 
e outras três porções 
menores da mesma droga. 
Também foram localizados 
dois tabletes de crack que 
pesaram 2 quilos.

Além do entorpecente, 
a polícia encontrou ainda 
uma balança de preci-
são e a quantia de R$ 
8.152,00 em espécie.

A moradora, de 37 
anos de idade, foi enca-
minhada com as drogas, 
dinheiro e a balança, à 
7ª Subdivisão Policial 
(SDP). De acordo com 
os policiais, o prejuízo 
deixado ao tráfico de 
drogas em Umuarama 
passou de R4 400 mil.

DROGAS apreendidas pela Polícia Militar estavam em uma ‘boca de fumo’ no 
Conjunto 28 de Outubro

DIVULGAÇÃO
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Extensão da avenida Vitória vira 
depósito clandestino de lixo

Uma rua, que é usada como 
desvio na rodovia PR-580 para os 
motoristas que chegam à Umua-
rama, vindos do distrito de Serra 
dos Dourados, há anos vem ser-
vindo como depósito irregular de 
lixo e material reciclável. O trecho 
é uma extensão da avenida Vitória, 
que mais parece uma estrada vici-
nal e liga o pátio de máquinas da 
Prefeitura Municipal à 20ª Ciretran.

Diretores de secretarias munici-
pais envolvidos na busca por uma 
solução do problema, ressaltam 
que câmeras de monitoramento 
deverão ser instaladas no local, 
que também será cercado.

A via é uma opção de des-
vio consecutivamente usada por 
caminhões e máquinas da prefei-
tura que se deslocam ao centro da 
cidade e não passam pela movi-
mentada entrada da cidade no 
acesso à praça Anchieta.

Na manhã de ontem (segunda-
-feira, 28), um morador, que tam-
bém utiliza o trecho como desvio 
para fugir do movimento da rodo-
via, gravou um vídeo mostrando a 
quantidade de lixo despejado no 
último final de semana.

Em sua narração, ele ressalta 
que funcionários da Prefeitura fize-
ram a limpeza do local na última 
quinta-feira (24) às vésperas das 
festas de Natal.

De acordo com diretor do pátio 
de máquinas do município, Carlos 
Alberto de Assis, há quatro anos 
- quando começou a trabalhar no 
pátio e consequentemente a utili-
zar o desvio -, todas as semanas 
equipes do município limpam o tre-
cho, mas a população continua a 
despejar lixo no local, sempre aos 
finais de semana.

Estratégias
O diretor de Meio Ambiente do Município reforça ainda que o pro-

blema é recorrente e, apesar da manutenção e limpeza constante feitas 
no local, novas estratégias deverão ser tomadas para resolver o problema 
em 2021. “Implantamos no sistema tecnológico da Prefeitura Municipal 
um programa de geração de multas para quem for flagrado praticando o 
ato, que é um crime ambiental. Vamos instalar câmeras para identificar 
as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, que estejam despejando lixo 

naquele local e vamos também cercar o acesso ao pasto para dificultar a 
ação dos infratores”, encerra Michelan.

“As equipes de obras fazem 
a manutenção e recolhimento do 
entulho e do lixo orgânico todas as 
semanas, mas não há conscienti-
zação e nas segundas-feiras nos 
deparamos com toda essa sujeira 
aqui”, comenta.

Já o diretor de Meio Ambiente 
Matheus Michelan, reforça que 
o trecho que vem servindo como 

depósito de lixo clandestino e que 
fica à céu aberto, está localizado a 
aproximadamente dois quilômetros 
do Aterro Sanitário Municipal - que 
fica na saída para Maria Helena -, 
onde a população pode despejar o 
lixo, desde que esteja separado. 
“Material reciclável deve estar 
separado de galhos e entulhos e 
do lixo orgânico”.

PROBLEMA é recorrente e todas as semanas, prefeitura faz a limpeza no local

ALEX MIRANDA
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Cidade registra 67 novos casos 
de coronavírus no feriado de Natal

A semana do pós Natal de 2020 
começou com a confirmação de 67 
novos casos de covid-19 em Umua-
rama. No registro do boletim divulgado 
na tarde de ontem (segunda-feira, 28), 
foi apresentado que 38 mulheres, 26 
homens e três crianças contraíram a 
doença. O número é expressivo, mas 
soma os resultados de exames que 
chegaram entre a tarde do último 
sábado e a manhã de ontem, portanto 
próximo do volume apresentado nos 
últimos dias (51 na quinta, 24, e mais 
20 no sábado, 26).

O município tem agora um número 
de 5.143 cidadãos que foram diagnos-
ticados com a doença, desde o início 
da pandemia. Desses, 2.772 já se 
recuperaram, 2.291 seguem em iso-
lamento domiciliar e 58 pacientes não 
resistiram à doença e morreram. Há 
ainda 1.942 pessoas com suspeita 
de infecção pelo novo coronavírus – 
três delas internadas. Já foram des-
cartadas 7.769 suspeitas do total de 
14.854 notificações registradas desde 
o início da pandemia.

O número de umuaramenses hos-
pitalizados em casas de saúde das 
cidades da macrorregião Noroeste 
caiu para 30 (eram 35 no sábado e 
44 na última quinta-feira), sendo que 
14 destes pacientes ocupam leitos 
de Unidades de Terapia Intensiva 
(UTIs Covid) e 16 estão em leitos 
de enfermarias. Nos hospitais da 
cidade, a taxa de ocupação da UTI 
Covid está em 96% (resta apenas 
um dos 26 leitos ofer tados pelo 
SUS), enquanto nas enfermarias há 
31 leitos ocupados, do total de 38 
autorizados (ocupação de 81,5%).

DOENÇA NO PARANÁ
A Secretaria de Estado da Saúde 

divulgou ontem (28) 2.825 novos 
casos confirmados e 50 mortes em 
decorrência da infecção causada pelo 
novo coronavírus. Os dados acumula-
dos do monitoramento da covid-19 

Óbitos
A secretaria estadual informou a morte de mais 50 pacientes. São 20 mulhe-

res e 30 homens, com idades que variam de 41 a 102 anos. Os óbitos ocorreram 
entre 20 de novembro a 28 de dezembro.   Os pacientes que foram a óbito resi-
diam em: Colombo (5), Maringá (4), Cascavel (3), Lapa (3), São José dos Pinhais 

(3), Toledo (3), Arapongas (2), Cambé (2), Foz do Iguaçu (2), Guarapuava (2), 
Sabáudia (2), Santo Antônio da Platina (2). A Sesa registra ainda a morte de uma 
pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Borrazópolis, Curitiba, 
Enéas Marques, Flor da Serra do Sul, Formosa do Oeste, Guaratuba, Itaipulândia, 
Jandaia do Sul, Marechal Cândido Rondon, Paiçandu, Palotina, Piraquara, Pontal 
do Paraná, Quedas do Iguaçu, Rolândia, Santa Izabel do Oeste, Santa Terezinha 

de Itaipu. Ainda, o monitoramento da Sesa registra 3.064 casos de residentes de 
fora do Paraná, 62 pessoas foram a óbito.

mostram que o Paraná soma 401.631 
casos confirmados e 7.671 mortos 
em decorrência da doença.   

Os casos divulgados nesta 
segunda-feira são: maio (1), junho 
(1), julho (1), agosto (3), setembro 
(1), outubro (3), novembro (102) e 
dezembro (2.713). 

INTERNADOS
Até ontem, eram 1.534 pacien-

tes que haviam sido diagnosticados 
com a covid-19 e que permaneciam. 

Ainda 1.188 pacientes ocupavam 
leitos SUS (610 em UTI e 578 em 
leitos clínicos/enfermaria) e 346 
estavam em leitos da rede par ti-
cular (137 em UTI e 209 em leitos 
clínicos/enfermaria).

Havia outros 1.150 pacientes 
internados, 456 em leitos UTI e 694 
em enfermaria, que aguardam resul-
tados de exames. Eles estão em lei-
tos das redes pública e particular e 
são considerados casos suspeitos 
de infecção pelo Sars-CoV-2.

EM Umuarama, restava até ontem apenas um dos 26 leitos ofertados pelo SUS, nas enfermarias a ocupação 
era de 81,5%

DIVULGAÇÃO
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Secretaria divulga ações e avanços 
conquistados ao longo de 2020

Por conta da pandemia de coro-
navírus, a Secretaria Municipal de 
Assistência Social teve uma carga 
extra de trabalho em 2020, além 
das ações realizadas rotineira-
mente. Foi necessário prestar apoio 
no enfrentamento dos efeitos da 
Covid-19 às famílias em situação 
de vulnerabilidade, com a arreca-
dação e distribuição de alimentos 
para pessoas que perderam a 
renda e até máscaras confeccio-
nadas pelo Clube de Mães, para 
auxiliar a população nas medidas 
preventivas ao contágio do corona-
vírus, além de álcool gel para os 
servidores municipais.

Além disso, a secretária de 
Assistência Social, Izamara 
Amado de Moura, lembra que o 
município preparou um espaço 
para atender à população que 
precisava de orientação para se 
cadastrar ao auxílio emergencial 
do governo federal, onde foram 
realizados 1.300 atendimentos 
no Centro da Juventude. “Em par-
ceria com o governo do Estado, 
atuamos na concessão do Cartão 
Comida Boa com a distribuição de 
5.910 car tões e também com a 
liberação de cestas de alimentos 
adquiridas através do programa 
‘Compra Direta Paraná’, benefi-
ciando 800 famílias”, informou.

No total, foram entregues mais 
de 3 mil cestas de alimentos adqui-
ridas ou recebidas por meio de doa-
ções. A secretaria confeccionou 
mais de 1.500 máscaras laváveis 
de tecido para usuários e trabalha-
dores por meio da Política de Assis-
tência Social e criou um espaço 
emergencial para acolher a popu-
lação em situação de rua devido 
à pandemia Covid-19, em parceria 
com entidades. Foram entregues 
também mais de 100 carteirinhas 

Outras conquistas
Inauguração da Apromo II, para atendimento à população de rua
Campanha de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Ado-
lescentes (maio)
Campanha da Erradicação do Trabalho Infantil (junho)
Capacitações online
Início da reforma do novo espaço para o Centro Pop
Fabricação de máscaras, tocas e outros acessórios pela equipe do Centro Pop
Abordagem social sistemática para orientação à população de rua em tem-
pos de pandemia
Conferências municipais online dos conselhos municipais
Aprovação do plano de retomada das ações e medidas socioeducativas em 
meio aberto
Aprovação do Plano de Contingência da Assistência Social
Implantação do serviço da Escuta Especializada, para crianças e adolescentes 
em situação de riscos sociais (entrevista sobre situação de violência com criança 
ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado ao estritamente 
necessário para o cumprimento de sua finalidade)

para pessoas autistas, garantindo 
acesso a benefícios legais.

Na parte estrutura, o município 
reformou e ampliou o Centro de 
Referência da Assistência Social 
(Cras 1) localizado no Parque Dom 
Pedro e repassou veículos obti-
dos com recursos federais para 
as seguintes entidades assisten-
ciais: Centro de Apoio e Integração 
Social Bem Viver, Associação Vida 
e Solidariedade, Projeto Amor é 

Ação (Assebe) e também para os 
serviços governamentais Centro 
da Juventude e Cras 1. Em breve 
serão entregues veículos também à 
Apromo e à Assumu, também com 
recursos federais.

A Assumu (associação de assistên-
cia aos surdos), que integra a rede de 
serviços da assistência social, pas-
sou por reformas neste ano e a AMA 
(Associação dos Amigos dos Autis-
tas) conquistou sede própria.

FOI prestado apoio às famílias vulneráveis, com a arrecadação e distribuição de alimentos para quem 
perdeu a renda

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Assuntos domésticos podem exigir sua atenção nestes 
últimos dias do ano. Pode ter boas novas com dinheiro. A 
paquera anda meio sem graça, mas você talvez caia na ten-
tação de dar uma nova chance a um ex. 

Touro 21/04 a 20/05
Seu lado comunicativo se destaca e você vai falar sobre qualquer 
assunto com mais desenvoltura. Um lance passageiro tem tudo para 
fazer o seu coração bater mais rápido. A vida amorosa se torna 
mais agitada também e um bom papo ajuda a selar a paz no amor.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Pode ter bons resultados ao lidar com dinheiro hoje, reco-
nhecendo uma oportunidade de melhorar seus ganhos. A 
possessividade pode causar desentendimentos no amor. 
Atenção: ficar perseguindo e controlando o crush nas redes 
sociais pode acabar com as suas chances.

Câncer 21/06 a 21/07
Seu jeito seguro e decidido se torna mais evidente, mas pode ser 
uma boa pegar um pouco mais leve com os colegas. A movimenta-
ção nas redes sociais é o que deve trazer novidades na conquista. 

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
Dia bom para reacionamentos, facilitando tudo o que pode ser 
feito em parceria. Aproveite para entrar em contato com amigos 
que andam distantes, mesmo que seja através das redes sociais. 
Se anda sonhando em encontrar um novo amor, vá em frente e 
lembre-se que romantismo e carinho deixam tudo mais gostoso.

Aquário 21/01 a 19/02
Priorize as tarefas do dia a dia, não pule as obrigações mais 
chatas e mostre que merece assumir novas responsabilidade.  
A saúde ganha destaque e pede uma atenção extra. A mes-
mice pode ser a vilã do romance ou da conquista. 

Peixes 20/02 a 20/03
Aposte no diálogo. Sua habilidade de se relacionar com as pes-
soas, aliada a uma boa dose de criatividade, pode causar uma ótima 
impressão inclusive nos colegas, mas ao invés de exigir que tudo seja 
feito do seu jeito, tente entender o ponto de vista do outro. 

O trabalho duro será bem recompensado, especialmente se usar 
toda a sua determinação para cuidar das suas responsabilidades. 
Não exija que tudo seja do seu jeito porque isso nunca acaba bem. 
O ciúme pode causar estragos na convivência com o parceiro (a).

Os astros avisam que pode pintar uma boa oportunidade de 
melhorar algumas coisas no serviço, É melhor evitar polêmi-
cas, redobrando o cuidado para não acabar na boca do povo. 
Um certo mistério pode animar a conquista. Mas talvez o seu 
alvo já tenha compromisso, investigue. 

Mudanças no visual ou nos seus planos de trabalho estão 
favorecidas, mas converse sobre os seus planos e ouça novos 
pontos de vista. Vai ser mais fácil se entender com o amor se 
você valorizar o que os dois têm em comum. 

O momento é favorável para sair da rotina e se arriscar um pouco 
mais se quer uma promoção o trabalho. No amor, deixe as picuinhas 
e críticas de lado e concentre-se em no parceiro. Se o seu crush é do 
tipo disputado, invista na sensualidade para garantir essa conquista.

Você terá disposição para aprender coisas novas e pode apro-
veitar para se inscrever em um curso, por exemplo, mesmo 
que seja com aulas à distância.  A saúde ainda pode preci-
sar de uma atenção extra. O romance conta com excelentes 
energias para sair da mesmice e da rotina.

Solução

BANCO 20
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RADA
CHOUPANAM

OBICAMERAL
ARTEEMIBE

TOMAAGAIN
AFIBOTÇ
UTOPIAADRO
RNOTGL

IBISNEATF
CATETEFAIR

NCANDENTE
RARAHTEMA

IAUREOT
REFORMASAI

DELCBILC
PREMONITORIO

Carne 
da parte
traseira
do boi

Condição
da "bru-

xa" na In-
quisição

A do
baiano
Toz é o
grafite

Caráter
do Parla-

mento
brasileiro

Índice de
Preços no
Atacado
(sigla)

Cena
comum 

no mata-
douro

Docu- 
mento que
comprova
reuniões

Protege 
a biota

nacional
(sigla)

Antigo
cemitério
à volta de

igrejas
A cabeça
do deus
egípcio

Tot (Mit.)

Pronome
neutro 

da língua
inglesa 

(?) de
Nós,

banda
de rock

Limpo,
em inglês

Cada
artigo
de um

contrato

(?) play,
ideal da

Fifa

(?) de 
Constanti-
no, postal
de Roma

(?)
agrária, 

exigência
do MST

(?) Jofre,
lenda 

do boxe 
paulistano

Pássaro
frutívoro
de cores 
brilhantes

O sonho
que an-
tecipa o
futuro

Diodo
usado 
em se-

máforos 

Maior
região

brasileira
(abrev.)

"Diminui-
ção", em
"peque-

nito"

Depósito
natural de
água en-
contrado

pouco
abaixo da 
superfície

Material genético
coletado pela 

perícia policial
O melhor confidente

Botânica
(abrev.)

Ato que causa 
a "saia justa"

Erva do
"bloody
mary"
Outra 

vez, em
inglês

Vários Libra
(abrev.)

A letra 
da crase

Que está
em brasa
Arma de
caçadas 

Base para a elabo-
ração da redação
Líder religioso de

comunidade judaica

Bairro do
suicídio

de Vargas
(Rio)

Lavrar 
(a terra)
Muito va-
lioso (fig.)

Habitação
precária 
e rústica

Escritor mineiro de "Agosto"
Cultivo de alimentos
frescos e saudáveis
em grandes cidades

"(?) Lá, Dá
Cá", se-
riado hu-
morístico
Socieda-
de ideal
imagina-
da pelo
filósofo
Thomas

More
(Lit.)

Lá

Formato
do rodo

do crupiê

A 21ª le-
tra grega

2/fi. 4/adro — fair — íbis — neat. 5/again.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

ZOOM
 Carolina Venturini Derenusson, ilumina o ZOOM desta terça-feira (29). Recebendo 
cumprimentos pelo aniversário (ontem) dos amigos e da família. Da coluna seguem 

abraços e beijos -, com carinho. 

 Cereja no bolo
A coluna destaca leitores do 

Jornal Tribuna Hoje News 
que comemoram aniversá-

rio. Nesta terça  (29), vivas 
para Marcos Onada, Clenira 

Tolardo, Danilo Zago,  Elirani 
de Souza Chinaglia, Fábio 
Ferreira Bueno. Da coluna: 

felicidades!

“Depois de vagar 
quatro dias pelos 
montes, um fun-
cionário barrou-
-lhe o caminho: 
“Algo a decla-

rar?” — “Nada.” 
O menino que 

conduzia os bois 
informou: “Ele era 
professor. ” Assim, 
seu conhecimento 
foi declarado. Ex-
citado, o homem 
perguntou: “Mas 
ele tirou proveito 
disso?” Replicou o 
menino: “Apren-
deu que, com o 
tempo, A água 

mole fura a pedra 
dura. Bem sabes, 
o forte é fraco.” 
(Bertolt Brecht)
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LEITURA
Se não é possível viajar com a criançada 

para conhecer o mundo, os livros trazem o 
mundo para dentro de casa. Além de serem 
uma ótima opção de passatempo nestas fé-
rias, os títulos infantis ensinam e ajudam os 
pequenos a desenvolverem valores para toda 
a vida. Sugestões de  livros que dialogam, 
de forma simples e divertida, sobre temas 
como diversidade, homoparentalidade e o 

livre pensar. Eles -,  Tudo bem não ser igual;  
A festa inventada da Luara;   Mãe não é 

uma só, eu tenho duas! e  Robô não solta 
pum. Todos da Amazon.

MARATONA
Está de recesso de fim de ano e não sabe 
a que assistir? A Netflix tem lançamentos 
recentes que podem ser boas opções de 

entretenimento para o fim de ano. Confira 
séries recentes para maratonar . Entre 

elas: O Gambito da Rainha, Bridgerton e O 
Preço da Perfeição. E ainda Nada Ortodo-
xa, Billions, 8 Isatambul e para completar 
o filme espetacular A Lista de Schindler. 

Ah....faça pipoca!

E viva os noivos! 

Sirley Batatinha de Souza e Maciel dos Santos selaram  a união 
do seu Amor na manhã de ontem (28) em cerimônia íntima 

com os irmãos, sobrinhos e o filho Daniel -, em clima de ora-
ção e agradecida aos pais Nina & Tio Batata ( im memorian). 

Companheiros inseparáveis eles repartiram a alegria desse amor 
incondicional com a família. E para sacramentar esta união, 

destaco este trecho da Bíblia: 

“Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não 
tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que 
tine.  E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse to-

dos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, 
de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, 
nada seria.  E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para 
sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para 
ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.  
O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor 
não trata com leviandade, não se ensoberbece.  Não se porta 

com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não 
suspeita mal; Não folga com a injustiça, mas folga com a verda-

de; Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.”

 ARQUIVO PESSOAL  
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CRUZE 1.4 
LTZ TURBO     18/18         CINZA  COMPLETO, AUT, COURO R$ 86.900,00

SPIN 1.8
LTZ AT.

     14/15           BRANCO COMPLETO, AUT. 7 LUGARES R$ 48.900,00

ONIX 1.0
LT

18/19          BRANCO       COMPLETO  R$ 44.900,00

ONIX 1.0
LT       18/19           BRANCO       COMPLETO R$ 46.900,00

CRUZE 1.8
LT

    15/16         PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 64.900,00

ONIX 1.0
LT

    18/19           BRANCO COMPLETO R$ 46.900,00
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

“Esses alunos não podem ficar 
desassistidos”. A afirmação é da 
professora do curso de Odontologia 
da Universidade Paranaense, 
Luciana Zafanelli. Ela se refere ao 
atendimento proporcionado via 
projeto de extensão da Unipar 
para alunos da Apae nesta fase de 
pandemia.

Há cerca de 12 anos o projeto é 
levado à entidade, que conta com 
consultório odontológico, onde 
estagiários do curso de Odontologia, 
supervisionados pela professora 
Luciana, cuidam da saúde bucal 
das crianças. Este ano, por causa 
da covid-19, esse serviço social foi 
interrompido, mas retornou, em 
setembro, só que na Unipar, já que a 
escola continua fechada.

Durante três meses, a Clínica 
Odontológica da Unipar ficou 
reservada para esses atendimentos, 
realizados em período integral 
“Sabemos que, por conta da 
pandemia, eles ficam ociosos em 
casa, comem fora do horário e, 
muitas vezes, a higiene bucal não 
é realizada de maneira adequada, 
por isso precisam dessa nossa 
assistência”, reforça a professora.

O projeto é realizado pelos 
acadêmicos do quarto ano, 
que aproveitam a chance para 
exercitar teorias e habilidades 
em atendimento a pacientes 
especiais. “A Unipar é uma das 
poucas universidades brasileiras 
que investem em projeto específico 
para pacientes especiais”, informa 
a professora, lembrando que esse 

Em 2020, os atendimentos foram realizados na clínica odontológica 
da universidade

Mesmo com a pandemia, alunos da APAE 
recebem atendimento na Unipar

é um campo de especialidade da 
odontologia promissor.

“Só mudamos o local, mas o 
carinho, a atenção, o olho no olho... 
isso tudo continua o mesmo. O 
resultado está sendo positivo e 
virou uma família: a da Odontologia 
da Unipar atendendo a da Apae”, 
arremata Luciana.

Para retomar os trabalhos práticos 
do curso de Odontologia, no ano de 
2020, a Unipar teve que investir em 
equipamentos de proteção de alto 
grau de eficiência e assim garantir 
segurança aos pacientes, alunos e 
professores.

Além dos protocolos de 
biossegurança comuns adotados 
desde sempre (gorro descartável, 
luvas, óculos e máscaras), agora 
acadêmicos e professores reforçam 
a vestimenta e o conjunto de 
acessórios obrigatórios, como 
máscara cirúrgica N95, protetor 
facial e avental descartável sobre 
o jaleco padrão; e os pacientes, ao 
entrar, recebem jaleco e touca e, ao 
sair da cadeira do consultório, uma 
máscara.

‘Uma Manhã 
de Natal’

O Natal dos pacientes inter-
nados na Ala Covid do Insti-
tuto Nossa Senhora Aparecida, 
apesar do isolamento, foi dife-
rente. Os demais pacientes 
internados, médicos, profis-
sionais de saúde e colabora-
dores de plantão promoveram 
uma manhã especial na sexta 
(25). O médico Eduardo Mar-
tins, a nutricionista Elis Regina 
Pereira e equipes de enferma-
gem e nutrição coordenaram o 
projeto ‘Uma Manhã de Natal’, 
que teve comidas especiais e 
músicas natalinas para ale-
g ra r  o  ambiente .  Mesmo 
com distanciamento social, 
não faltou carinho e atenção 
entre profissionais de saúde, 
pacientes e seus familiares, 
que par ticiparam através de 
videochamadas.

A comemoração natalina é 
tradição no hospital. “Todos os 
anos preparamos ceia ou café 
da manhã especial para pacien-
tes, acompanhantes e colabora-
dores, promovendo momentos 
de confraternização e oração. A 
pandemia não poderia quebrar 
essa tradição. Por iniciativa do 
Dr. Eduardo Mar tins, estende-
mos a comemoração para a 
ala Covid-19, com todos os cui-
dados necessários, mas sem 
perder a e emoção”, contou a 
nutricionista Elis Regina.

ASSESSORIA
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Vettel critica demora da F1 
para tratar questão ambiental

Já tetracampeão mundial e 
parte do grid há quase uma década 
e meia, Sebastian Vettel entende a 
Fórmula 1 como poucos. Segundo 
o agora piloto da Aston Martin, é 
decepcionante a demora do Mun-
dial para assumir um papel de lide-
rança na questão ambiental. De 
acordo com Vettel, o fato de passar 
a ter 10% de biocombustível obri-
gatório a partir de 2022 é muito 
pouco. Olhando para o futuro, é 
agindo para romper fronteiras na 
questão ambiental que a Fórmula 1 
seguirá tendo o tamanho e a impor-
tância atual na próxima geração.

“Não é uma inovação – os 10% 
de biocombustível. Por que a F1 
está tão atrás? Há uma grande 
oportunidade de realmente asse-
gurar a existência, mas isso está 
sendo ignorado”, disse ao jornal 
alemão Frankfurter Allgemeine.

“Creio que é exatamente esse 
papel de pioneirismo que pode 
garantir a sobrevivência do nosso 
esporte. Temos o motor de com-
bustão interna mais eficiente do 
mundo, mas não serve de nada 
para o mundo, porque a forma 
como usamos jamais vai servir 
para produção em série”, falou.

PREOCUPADO
Questionado sobre o motivo 

da demora, Vettel descar tou a 
par te financeira. Crê em ques-
tões políticas: muita gente ape-
gada ao status quo e sem inten-
ção de abrir mão da vantagem 
que possui atualmente.

“A F1 sempre custou muito 
dinheiro, e competição e ambi-
ção sempre abriram carteiras o 
bastante até aqui. Parece ser 

o caso – parte política. A serie-
dade da situação não está sendo 
compreendida. Isso é frustrante. 
Sabemos de tudo isso, mas não 
agimos. É assim que vamos selar 
nosso desaparecimento até a irre-
levância”, finalizou.

Em novembro, F1 e FIA anuncia-
ram a busca por um combustível sus-
tentável ideal para 2023. O objetivo 
da F1 é se tornar uma organização 
carbono-neutro até 2030.

SEBASTIAN Vettel conquistou um pódio com aura de redenção em Istambul

DIVULGAÇÃO
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