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UMUARAMA

Governo prorroga 
toque de recolher 
por mais 10 dias 
no Paraná
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Litro da gasolina 
fica 5% mais 
caro para as 
distribuidoras 

Motorista insano invade canteiro 
e arranca poste na madrugada

Guardas municipais iniciaram buscas, por meio de imagens de câmeras de 
monitoramento da prefeitura, para identificar a placa do veículo que invadiu um 
canteiro no Centro da cidade, destruiu um poste de iluminação pública, derru-

bou uma placa de sinalização de trânsito e quase arrancou uma ár vore. O moto-
rista fugiu, deixando o prejuízo aos cofres públicos.  l  Pág. 10

Chocolate
 Segmento marcou época, não deixando a pandemia 

afetar a economia e faturou mais do que o esperado nas 
vendas de fim de ano em Umuarama. Empresários do 

ramo que apostavam em leve queda na saída do produto 
das prateleiras se surpreenderam e viram que o chocolate 

deixou de ser apenas o melhor presente de Páscoa, 
transformando-se numa dádiva de Natal. l Pág. 5
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Resultados não divulgados até o fechamento da edição

Raio X
Na última segunda-feira, o presidente da República Jair 
Bolsonaro falou sobre a tortura sofrida por Dilma durante 
o período que ela foi presa, na década de 1970. Em 
uma conversa com apoiadores, Bolsonaro pediu que lhe 
mostrassem um raio X para provar uma fratura da mandíbula 
da petista. Entre risos, Bolsonaro declarou: “Dizem que a 
Dilma foi torturada e fraturaram a mandíbula dela. Traz o 
raio X para a gente ver o calo ósseo. Olha que eu não sou 
médico, mas até hoje estou aguardando o raio X”.

Mais críticas
O vice-presidente nacional do PDT e ex-ministro, Ciro 
Gomes, disse que Bolsonaro atacou Dilma por ser 
“frouxo, corrupto e incapaz”. “Enquanto ela defende suas 
convicções, ele vende o País ao estrangeiro e, por sua 
irresponsabilidade, quase 200 mil brasileiros já perderam 
suas vidas”, comentou. O presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, criticou as 
declarações do presidente. “Pense em um homem que no 
meio de uma onda de feminicídios debocha de uma mulher 
presa e torturada. Esse sujeito existe e, pior, preside o 
Brasil”, disse Santa Cruz.

Recuperação do vice
Diagnosticado com covid-19, o vice-presidente Hamilton 
Mourão seguia internado ontem (29) com “bom estado de 
saúde”, segundo sua assessoria. Mourão tem “leves dores 
no corpo”, mas não tem febre e está “se recuperando bem” 
e continuava em isolamento no Palácio do Jaburu desde que 
foi diagnosticado com o novo coronavírus, no domingo (27). 
Antes de realizar o teste que confirmou a infecção, Mourão 
apresentou dor no corpo, dor de cabeça e febre, que não 
passou de 38 graus.

Críticas
A declaração de Bolsonaro, 
sobre o fato gerou uma onda 
de críticas de lideranças 
políticas. O presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), o presidente 
do MDB, deputado Baleia 
Rossi, ambos adversários 
de Dilma, além dos ex-
presidentes da República 
Luiz Inácio Lula da Silva e 
Fernando Henrique Cardoso 
saíram em defesa da petista 
e atacaram Bolsonaro. FHC, 
em sua conta pessoal do 
Twitter, afirmou que “brincar 
com a tortura dela (Dilma) 
- ou de qualquer pessoa – é 
inaceitável”.

Resposta
Em nota, Dilma Roussef 
rebateu as provocações 
feitas pelo presidente e o 
classificou como “fascista”, 
“sociopata” e “cúmplice 
da tortura e da morte”. 
“Quem não se sensibiliza 
diante da dor de outros 
seres humanos, não 
merece a confiança do povo 
brasileiro. Bolsonaro não 
insulta apenas a mim, mas 
a milhares de vítimas da 
ditadura militar, torturadas 
e mortas, assim como aos 
seus parentes, muitos dos 
quais sequer tiveram o 
direito de enterrar seus 
entes queridos”, declarou.
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Paraná prorroga toque de 
recolher por mais dez dias

O Governo do Paraná prorro-
gou por mais dez dias as medidas 
dispostas no decreto estadual 
nº 6.294, de 3 de dezembro de 
2020, que tratam sobre restrições 
de circulação e de distanciamento 
social, para evitar a propagação 
do novo coronavírus e conter o 
aumento das infecções no Estado. 
A nova regra mantém em vigor a 
limitação de horário para circulação 
de pessoas no período noturno, o 
chamado “toque de recolher”.

O novo decreto repete as mes-
mas restrições anteriormente divul-
gadas, limitando a circulação de 
pessoas das 23 horas às 5 horas. 
Apenas serviços essenciais, como 
saúde e segurança pública, ficam 
liberados da restrição. Continua a 

Ocupação de leitos
A restrição de circulação de pessoas no período noturno se dá, sobretudo, 

para evitar a ocupação de leitos de UTI, já que 15% das unidades de terapia 
intensiva costumam receber vítimas de traumas causados por acidentes. Com 

as restrições impostas desde 3 de dezembro, já foi registrada queda de cerca de 
30% no número de acidentes no Estado.

proibição da comercialização e do 
consumo, em vias e espaços públi-
cos, de bebidas alcoólicas das 23 
horas às 5 horas.

No entanto, o documento traz 
uma ressalva dizendo que ‘Excep-
cionalmente’, na passagem do dia 
31 de dezembro de 2020 para o 
dia 1º de janeiro de 2021, as medi-
das dispostas no decreto não se 
aplicam. A nova regra entrou em 
vigor na última segunda-feira (28) 
e pode ser prorrogada ou não.

OUTRAS PROIBIÇÕES
O novo decreto mantém proibi-

das confraternizações e eventos 
presenciais que causem aglome-
rações com grupos de mais de 
10 pessoas, excluídas da conta-
gem crianças de até 14 anos. A 
exceção são ações sem contato 
físico, incluindo o modelo drive in. 
A orientação é que as pessoas 
festejem a virada do ano em 
seus núcleos familiares, evitando 
aglomerações.

EXCEPCIONALMENTE, na passagem de 31 de dezembro de 2020 para o dia 1º de janeiro de 2021, as medidas não se aplicam

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Nova Lei de Falências é
sancionada com seis vetos

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, sancionou a nova 
Lei de Falências com seis vetos. 
Além de tratar da recuperação 
judicial de empresas em dificulda-
des, a lei trata do parcelamento e 
do desconto para pagamento de 
dívidas tributárias e possibilita 
aos credores apresentar plano 
de recuperação dos devedores. 
O texto, que foi publicado no Diá-
rio Oficial da União do último dia 
24 de dezembro, tem origem no 
PL 4.458/2020, aprovado pelo 
Senado no final de novembro.

A recuperação judicial é um 
recurso usado por uma empresa 
que não tem mais capacidade de 
cumprir com seus pagamentos. 
Assim, a empresa entra na Jus-
tiça com esse requerimento. Se 
for aceito, o negócio fica protegido 
por um certo período contra a exe-
cução de suas dívidas, o que pode 
levar à falência imediata. Com isso, 
ganha tempo para apresentar um 
plano de reestruturação e negociar 
seus débitos com os credores. A 
ideia da lei é dar mais fôlego para 
empresas em dificuldades financei-
ras e, assim, manter o papel que 
ela desempenha na economia.

VETOS
Um dos pontos do projeto origi-

nal vetados pelo Executivo permi-
tia a suspensão da execução das 
dívidas trabalhistas. Na mensagem 
enviada ao Congresso explicando 
os vetos, o governo diz reconhe-
cer o mérito da proposta, mas 
aponta que o dispositivo contra-
ria o interesse público por causar 
insegurança jurídica “ao estar em 
descompasso com a essência do 
arcabouço normativo brasileiro 

Impacto financeiro
Dois dispositivos foram vetados por falta de estudo do impacto financeiro. Foi o 

caso da previsão da renegociação de dívidas de empresas em recuperação judicial, 
em que a receita obtida pelo devedor não seria computada no cálculo do PIS, do 
Pasep e da Cofins, que são tributos federais. Na visão do governo, a medida acar-

reta renúncia de receita, sem o cancelamento equivalente de despesa obrigatória e 
sem estimativa de impacto orçamentário e financeiro.

O item que tratava da recuperação das cooperativas médicas também foi 
vetado, com a argumentação de que a previsão feria o princípio da isonomia em 

relação às demais modalidades societárias.
O governo ainda vetou os dispositivos que estabeleciam que, na hipótese de 

o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial, “o objeto 
da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrema-

tante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não 
exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, 

anticorrupção, tributária e trabalhista”.

quanto à priorização dos créditos 
de natureza trabalhista e por aci-
dentes de trabalho”.

Também foi vetada a parte do 
texto aprovado pelo Congresso que 
previa que não se sujeitariam aos 
efeitos da recuperação judicial, os 
créditos e as garantias vinculados 
à Cédula de Produto Rural (CPR) 
com liquidação física, em caso de 

antecipação parcial ou integral do 
preço. O trecho também determinava 
que caberia ao Ministério da Agricul-
tura definir quais atos e eventos 
poderiam ser caracterizados como 
caso fortuito ou força maior para os 
efeitos da lei. O governo alegou que 
essa previsão, incluída pelo Legisla-
tivo, usurpa a competência do Presi-
dente da República.

A nova Lei de Falências era uma das reformas mais importantes, segundo Waldery Rodrigues, secretário Especial 
de Fazenda do Ministério da Economia

DIVULGAÇÃO
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Chocolates não perderam para 
pandemia nas vendas de natal

Num levantamento feito pelo 
Índice Cielo do Varejo Ampliado 
(ICVA), apontou que as vendas de 
Natal no varejo físico e virtual regis-
traram queda de 1,8% este ano, em 
relação à mesma data em 2019. O 
e-commerce sozinho, por sua vez, 
cresceu 15,5% no mesmo intervalo, 
impulsionado pelo isolamento social 
provocado pela covid-19.

De acordo com o ICVA, a região 
Norte do país foi a que apresen-
tou a maior expansão do comércio 
nas lojas físicas (12,2%), seguida 
pelo Centro-Oeste (2,7%) e Nor-
deste (0,2%). As regiões Sudeste 
e Sul, por outro lado, registraram 
queda nas vendas de 6,3% e 0,8%, 
respectivamente.

Os setores com maiores altas 
em vendas no varejo total foram os 
supermercados e hipermercados, 
com elevação de 18,8% nas vendas; 
Móveis e eletrodomésticos, com 
18,5%; Materiais para construção, 
com 18,4%; Livrarias, papelarias e 
afins, com aumento de 1,2%.

As maiores retrações, por sua 
vez, se deram no turismo e trans-
por te, com índice de -43%,7%; 
Alimentação, -30,5% e Vestuário, 
com -14,6%.

Em Umuarama, o segmento de 
comércio de chocolates conseguiu 
marcar a data como o ramo que não 
perdeu para a pandemia, ao contrá-
rio dos demais, que apresentaram 
uma já esperada queda nas vendas.

CALÇADOS
Em Umuarama, já não havia 

expectativa de que as vendas que 
anteciparam o Natal este ano, pode-
riam superar as vendas no mesmo 
período de 2019.

Apesar de a aferição oficial da 
Associação Comercial, Industrial e 
Agrícola de Umuarama (Aciu), ainda 
não ter sido oficialmente realizada, 
alguns comerciantes apontam os 

setores que mais foram prejudicados 
pela pandemia no município.

João Carlos, proprietário de uma 
loja de calçados situada na Praça 
Arthur Thomas contabiliza uma queda 
nas vendas que chegou a 33%.

“Tenho conversado com paren-
tes e amigos que possuem lojas do 
mesmo segmento em Umuarama e 
em outras cidades e a situação foi 
muito parecida”, lamenta. “Já era 
esperado, mas não tanto. As fábri-
cas estão planejando uma liquidação 
grande já para o início do ano, a fim 
de queimar o estoque e dar uma ala-
vancada nas vendas”, salienta.

CONFECÇÕES
Carol Santana, que tem uma loja 

de confecções há cerca de 14 anos 
no mesmo ponto, na avenida Paraná, 
reforça a queda nas vendas este ano. 
“Foi cerca de 20 por cento menor do 
que no ano passado. Já esperáva-
mos por isso. Quando fomos fazer 
as compras para a venda de Natal, 
vimos que a falta de matéria prima 
tenha influenciado, apesar de os 

clientes convencionais terem con-
tinuado comprando com a gente”, 
aponta Carol, lembrando que as 
vendas para o Natal de 2020, 
foram as piores dos últimos 5 
anos (período em que gerencia a 
loja da família).

CHOCOLATE
Em contraponto, o chocolate foi 

a grande surpresa no Natal deste 
ano, pelo menos em Umuarama. 
Representantes do segmento não 
falaram muito em crescimento 
nas vendas, mas a diminuição 
esperada na comercialização do 
produto, em relação ao ano pas-
sado, devido à pandemia e à inse-
gurança econômica nas famílias 
brasileiras, não aconteceu.

De acordo com os revendedo-
res e representantes do produto, a 
demanda pelo chocolate foi intensa 
em praticamente todo o período de 
pandemia, em que as pessoas ficam 
mais reclusas e procuram consumir 
produtos que dão sensação de pra-
zer. Chocolate é um deles.

PRODUTO conseguiu superar a expectativa e manteve a meta esperada, não perdendo para a pandemia em 
relação às vendas de 2019

ALEX MIRANDA
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Secretaria de Administração reforçou 
ações de enfrentamento à pandemia
A Secretaria Municipal de 

Administração foi mais uma 
das pastas da Prefeitura de 
Umuarama que esteve enga-
jada no enfrentamento à pan-
demia de covid-19 neste ano. 
O setor ofereceu treinamento e 
preparação de pessoal para as 
ações de combate e prevenção 
da propagação do vírus. Além 
disso, atuou na organização, 
preparação e distribuição de 
máscaras para ser vidores que 
realizam ser viços de campo, 
em conjunto com a Secretaria 
de Espor te e Lazer e o setor de 
Segurança no Trabalho.

“Nosso pessoal incentivou a 
montagem de grupos de servi-
dores para orientação da popu-
lação sobre os cuidados de 
distanciamento, em conjunto 
com demais secretarias, e tam-
bém reforçamos os quadros da 
Secretaria de Saúde e da Secre-
taria de Espor tes na conscien-
tização da população sobre o 
combate à dengue”, lembrou 
o secretário de Administração, 
Vicente Afonso Gasparini.

Outros setores que integram 
a secretaria também prestaram 
contas das ações realizadas ao 
longo de 2020. As diretorias de 
Licitações e de Compras reali-
zaram 1.549 processos, que 
incluem 176 licitações, 620 
contratos firmados e 753 ter-
mos aditivos.

O Núcleo de Tecnologia da 
Informação (NTI) terceirizou a 
manutenção de telefonia e pon-
tos lógicos; configurou um ser-
vidor para inventariar todo o par-
que computacional do município 
(85% concretizado); implantou 
servidor de arquivos no Paço 

Municipal (com backup e audi-
toria de arquivos); triplicou a 
velocidade dos links de Inter-
net de quase todas as loca-
lidades (102); contratou link 
de internet redundante (Copel 
Telecom 50Mbps); e imple-
mentou nova rede sem fio 
do Paço Municipal – processo 
ainda em andamento.

AGENTES DE TRÂNSITO
A Diretoria de Recursos 

Humanos realizou concurso 
público para o cargo de agente 

de trânsito, fez a atualização e 
o pagamento de todas as pro-
moções e incentivos dos profes-
sores do município; preparou o 
projeto da Lei Complementar n° 
473/2020, que alterou o esta-
tuto dos profissionais do Magis-
tério em conjunto com a Secre-
taria de Educação e a Secretaria 
da Procuradoria-Geral; e reen-
quadrou os professores munici-
pais conforme Lei Complementar 
n° 473/2020, que alterou o esta-
tuto dos profissionais do Magis-
tério, entre outras ações.

Patrimônio
A Diretoria de Patrimônio realizou sete processos de desapro-

priação de terrenos, juntamente com a Secretaria Municipal de 
Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e Habitação e a 

Procuradoria-Geral; cinco processos de reversão de terrenos, junto 
com a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio; 183 permutas 

de terrenos atendendo à Diretoria de Habitação e Procuradoria-
-Geral; e 285 registros de volta para o município (terrenos) com a 
Procuradoria-Geral. Realizou ainda dois registros de servidões de 
passagem no distrito de Lovat, com a Secretaria de Obras e nove 

emplacamentos de veículos novos.

Índice em % NOV DEZ ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,89 - 3,13 4,31
IGP-M (FGV) 3,28 0,96 23,14 23,14
IGP-DI (FGV) 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 +0,11% 28,21 
Vale ON -0,01% 87,30 
ItauUnibanco PN -0,50% 32,01 
Bradesco PN -0,39% 27,53 
Cogna ON +1,96% 4,69 
Sid. Nacional ON +5,15% 32,64

IBOVESPA: +0,24% 119.409 pontos

Índice NOV DEZ JAN
IGP-M (FGV) 1,2093 1,2452 1,2314
IGP-DI (FGV) 1,2212 1,2428 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 103,61
Libra est. 0,74
Euro 0,82
Peso arg. 84,03

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -1,1% 5,1820 5,1830 -3,0%
PTAX  (BC) -0,9% 5,1936 5,1942 -2,6%
PARALELO -1,1% 5,0500 5,4700 -2,1%
TURISMO -1,1% 5,0500 5,4500 -2,2%
EURO -0,6% 6,3585 6,3608 -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 29/12

Iene R$ 0,0501
Libra est. R$ 7,01
Peso arg. R$ 0,06
R$1: 1312,85 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 29/12

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 29/12 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 145,00 1,4% -14,2%
SOJAParanaguá 157,00 1,3% -6,3%
MILHOCascavel 74,00 2,8% -1,3%

SOJA 1.295,50 40,25 8,7%
FARELO 427,00 11,70 7,7%
MILHO 466,00 9,50 7,4%
TRIGO 618,50 4,25 2,1%

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 29/12 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)

Auxílio Emergencial 
Encerrado o pagamento do 
Auxílio Emergencial, não 
há indicativo, por parte do 
Governo Bolsonaro, para a 
prorrogação do benefício 
que tirou 13,1 milhões da 
pobreza, conforme estudo 
da FGV (Fundação Getulio 
Vargas). Foi paga ontem a 
última parcela a 3,2 milhões 
de trabalhadores nascidos 
em dezembro. Em 2021, 
serão realizados apenas os 
pagamentos resultantes de 
processos de contestações 
(administrativas e 
extrajudiciais) e de 
decisões judiciais. 

Calamidade
Além do fim do auxílio 
emergencial, bancado pelo 
chamado “orçamento de 
guerra”, termina amanhã 
o estado de calamidade 
pública, instituído no início 
da pandemia. Também, por 
ora, não será prorrogado, 
apesar do recrudescimento 
da pandemia e da alta do 
desemprego.

Ofício 
Projetos de parlamentares 
que pedem a prorrogação 
do auxílio e do estado de 
calamidade - por seis meses - 
nem sequer foram discutidos. 
Governadores do Nordeste 
também enviaram ofício 
com pedido de extensão 
ao presidente Bolsonaro, a 
ministros e aos presidentes da 
Câmara e do Senado, mas não 
tiveram resposta.

Conta 
O gasto com as medidas 
de combate à pandemia 
de covid-19 superou os 
R$ 599 bilhões. O auxílio 
emergencial, segundo dados 
do Ministério da Economia, 
consumiu R$ 321 bilhões. A 
eventual criação de um novo 
programa social esbarra na 
falta de uma fonte de receita 
para pagá-lo em 2021.

Aceno
As manifestações do 
presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e 
do deputado Baleia Rossi 
(MDB-SP), - de crítica à 
fala de Bolsonaro sobre a 
tortura - soaram como mais 
um aceno para a adesão da 
bancada do PT à candidatura 
do emedebista.

Ironia 
Bolsonaro ironizou a 
tortura sofrida pela 
ex-presidente Dilma 
Rousseff durante a 
Ditadura Militar (1964-
1985). Maia disse que o 
presidente não possui 
“dimensão humana”. Baleia 
Rossi usou o mesmo tom 
de solidariedade. Ambos 
votaram pelo impeachment 
da petista há quatro anos.

Racha
Apesar dos acenos de Maia 
e Rossi, a bancada petista - a 
maior da Câmara - segue 
rachada. Os deputados 
se reuniram nos últimos 
dias, mas não chegaram a 
consenso. O anúncio de apoio 
a Rossi ou de candidatura 
própria ficou para janeiro. 

Fila
Depois de receber 
representantes da Fiocruz 
e do Butantan, hoje a 
Anvisa terá reuniões com 
a Astrazeneca e a Pfizer. 
Todos os laboratórios têm 
pesquisa de vacina contra 
a covid-19 no Brasil. A 
farmacêutica americana 
Pfizer já avisou que não 
irá submeter a sua vacina 
para o uso emergencial 
e criticou exigências da 
Agência. 

Números 
da covid-19

A Secretaria Municipal 
de Saúde divulgou ontem 
(terça-feira, 29), em novo 
boletim epidemiológico, 
o surgimento de mais 
90 casos de covid-19 em 
Umuarama. Segundo os 
levantamentos da secreta-
ria a doença infectou mais 
44 mulheres, 41 homens 
e cinco crianças, ele-
vando para 5.233 o total 
de umuaramenses com 
diagnóstico positivo para 
o novo coronavírus, dos 
quais 2.785 pessoas já 
se curaram e 2.366 ainda 
seguem em isolamento 
domiciliar. Outros 58 
pacientes não resistiram 
à doença e morreram. Há 
ainda 1.908 pessoas com 
suspeita de infecção pelo 
coronavírus, cinco delas 
internadas e as demais 
em isolamento.

A cidade tem hoje 37 
pessoas hospitalizadas, 
sendo 17 em Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) de 
Umuarama, Maringá, Para-
navaí e Goioerê e 20 em 
enfermarias instaladas em 
unidades de saúde dentro 
da área de compreensão 
da macrorregião noroeste. 
A taxa de ocupação de lei-
tos de UTI nos hospitais 
locais está em 84,6%, 
enquanto nas enferma-
rias o índice é de 78,9%. 
Dos 26 leitos de UTIs 
autorizados pelo Sistema 
Único de Saúde SUS), 22 
estavam ocupados nesta 
terça-feira, bem como 30 
dos 38 leitos de enferma-
ria. As notificações agora 
somam 14.940 desde o 

início da pandemia, das 
quais 7.799 suspeitas já 
foram descartadas.

CRUZEIRO DO OESTE
Ainda na tarde de ontem 

(terça-feira), também foi 
atualizado o boletim epide-
miológico do município de 
Cruzeiro do Oeste (28 quilô-
metros de Umuarama), que 
indicou novos 13 casos de 
pessoas positivadas para 
a covid-19, no município. 
Ainda conforme o boletim, 
entre os infectados, estão 
7 mulheres e 6 homens. A 
secretaria de Saúde alerta 
para que sejam redobrados 
os cuidados preventivos, 
como a higiene constante 
das mãos e super fícies, 
utilização de máscaras 
e, principalmente, o isola-
mento social.

IPORÃ
A Prefeitura de Iporã 

também divulgou ontem 
um novo boletim atualizado 
sobre os casos de covid-
19 na cidade. O total de 
confirmados chegou a 197 
e deste montante estão 
recuperados 183 pacien-
tes. Ainda segundo o bole-
tim da Secretaria de Saúde 
o número de notificações 
– todas as comunicações 
sobre a doença – chegou 
a 1018 desde o início da 
pandemia. Até agora foram 
descartados 806 casos e 
atualmente há 12 casos 
confirmados cujo vírus ainda 
está ativo. Outros 15 pacien-
tes cumprem isolamento 
domiciliar por suspeita de 
terem contraído a doença.
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Motorista ‘louco’ invade canteiro 
e arranca poste de iluminação

Integrantes da Guarda Municipal 
de Umuarama iniciaram ontem (ter-
ça-feira, 29) pela manhã, as buscas 
por imagens, através de câmeras 
de monitoramento oficiais da Prefei-
tura, que identifiquem as placas de 
um veículo que invadiu um canteiro 
central e destruiu um poste colonial 
de iluminação, derrubou uma placa 
de sinalização de trânsito e quase 
arrancou uma árvore.

O acidente aconteceu por volta 
das 3h, quando o veículo seguia pela 
avenida Paraná, nas imediações do 
retorno situado entre o cruzamento 
com a rua governador Ney Braga e o 
Camelódromo. Em alta velocidade, o 
condutor perdeu o controle da direção 
e rodou sobre o asfalto, vindo a invadir 
o canteiro, na área de estacionamen-
tos, e bateu violentamente contra o 
poste colonial. Ele ainda derrubou 
uma placa de identificação de esta-
cionamento rotativo e se arrastou 
pelo tronco de uma árvore, chegando 
a quase 2 metros de altura.

Câmeras de algumas empresas 
situadas na avenida Paraná capta-
ram as imagens, que foram entre-
gues à Guarda Municipal.

De acordo com as autoridades, o 
departamento jurídico irá solicitar à 
outras empresas que possuam o sis-
tema de monitoramento, imagens que 
posam facilitar na identificação das 
placas do veículo para que possam 
chegar à identificação do proprietário.

E mesmo que não tenha sido 
ele que estava conduzindo o carro, 
poderá ser responsabilidade pelo 
dano ao patrimônio público e 
deverá também pagar pelo reparo.

Aparentemente não houve regis-
tro de feridos e nem mesmo o 
Departamento de Trânsito da Polí-
cia Militar de Umuarama foi acio-
nado para atender ao caso.

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar por volta das 2h de ontem (29), 
quando perseguia sua namorada dentro da casa da mulher, na rua Goianazes. A vítima conseguiu escapar 
do namorado, mas antes foi atingida com um soco na boca. Ela disse que conheceu o agressor pelo 
Facebook há cerca de 5 meses, mas que está namorando há apenas 2 meses. O homem foi colocado 
atrás das grades e responderá por violência doméstica, desacato e resistência á prisão.

ALEX MIRANDA

POSTE colonial de iluminação foi arrancado da base, bem como uma placa de sinalização de trânsito

ALEX MIRANDA
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

O signo de Áries precisará encarar as próprias limitações. Haverá 
um questionamento da sua capacidade e é preciso evitar o 
excesso de agressividade. Será um ano em que o ariano expe-
rimentará medo e insegurança. Como Marte está em domicílio, 
pode-se esperar força para superar as adversidades. 

Touro 21/04 a 20/05
Touro vai experimentar um ano de mudanças profundas. Estará 
mais impaciente, mais rebelde e mais teimoso que de costume. 
Precisará evitar qualquer comportamento compulsivo ou excessos 
de todo o tipo. Pode haver oscilação de peso corporal. Saúde pede 
cuidados. A família irá mexer com as emoções do nativo de Touro.

Gêmeos 21/05 a 20/06
É um ano que favorece quem é de Gêmeos porque será preciso 
investir uma certa dose de otimismo e de leveza. É preciso tratar 
as pessoas com gentileza e se dispor a ajudar quem estiver ao 
seu redor. Você estará mais emocional que de costume. Suas 
relações serão muito importantes durante o ano. 

Câncer 21/06 a 21/07
O signo do caranguejo poderá ter alguma melhora financeira, 
ainda que discreta. Mas as finanças irão flutuar durante o ano. O 
cotidiano poderá estressar você. Será preciso uma dose extra de 
diplomacia. As suas relações estarão mais frias para o seu gosto. 
Risco de brigas e ciúmes.

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
É um ano para se comunicar de forma poderosa, mas não arro-
gante. Com a influência de Plutão e Mercúrio, a dica é começar 
as mudanças pelo poder da palavra. E isso também traz a res-
ponsabilidade: cuidado com aquilo que você pede. 

Aquário 21/01 a 19/02
Com a passagem de Júpiter para este signo, teremos um reforço 
de sorte para nativos de Aquário. Pelo menos em tese. O fato é 
que será preciso mesclar o otimismo jupiteriano com a respon-
sabilidade saturnina. 

Peixes 20/02 a 20/03
Júpiter ocupa sua casa das dificuldades, mas é um momento 
benéfico. A dica é olhar para o passado com o intuito de aprender 
e fazer melhores escolhas. Como Netuno, seu regente moderno, 
está em domicílio, traz mais sorte e positividade. 

Precisará fazer um exame de consciência para abandonar antigos 
hábitos ruins. É um ano de comprometimento, de olhar para o 
outro, de preocupar-se com o bem-estar de quem vive ao seu 
lado ou se relaciona com você.

Leão poderá descobrir uma nova paixão ou ideal. A dica é não 
repetir erros antigos. E maneirar na vaidade. O dinheiro pode 
ficar curto ou será o bastante apenas para pagar as contas. 
Cuidado para não se iludir com ganhos fáceis ou propostas 
que não irão se concretizar.

Será um ano que pode revelar alguns conflitos amorosos. Haverá 
brigas e tentativas de controle da pessoa amada. A dica é investir 
na conversa amigável. Quem é comprometido poderá se ver em 
uma situação ilusória ou às voltas com relacionamentos extracon-
jugais. Será um ano de maior reclusão emocional. 

Será um ano bom para contatos e cursos. Mas será preciso evitar 
erros como a dispersão e a dúvida. A família será superimportante. 
E, no amor, impulso para se apaixonar ou formalizar uniões. A dica 
é conversar abertamente e evitar mágoas. 

Precisará cuidar da saúde evitando situações arriscadas. Cuidado 
no trânsito. As finanças poderão melhorar caso você descubra 
onde está errando. No amor, há perigo de situações imprevistas, 
brigas e discussões. O ano pede uma transformação profunda, a 
especialidade desse signo. 

Solução

BANCO 23

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

LFOTR
PILHAGEME
OTORIRMÃS

DREAMRMMU
TIESTATAL

MARSSOTA

ABALOTRAD
IINVADIDO

ELANTIOD
INGLATERRA
DURROUPE

NASACOBRAR
DOAARALI

BERIMBAUIC
OAUMINI

FRANZKAFKA

Banhos
públicos
da Roma

Antiga

A empresa
controlada
pelo poder
público
Órgão

muscular
essencial

à fala

Capital da
Jordânia

Tatua-
gem, em

inglês

A pro-
priedade
sujeita 
ao IPTR

País de
origem 
do cão
setter

Venceu a
Corrida
Espacial
(anos 60)

Névoa
causada

pela
poluição

Forma-
ção na 
dança
"mosh"

Piedade; 
miseri-
córdia

Academia
militar
flumi-
nense

Alcoólicos
Anônimos

(sigla)

Primeiro
item na
série al-
fabética

O carro
do Mr.
Bean 
(TV)

Escritor
de "Na
Colônia
Penal"

Conjunção
aditiva

Prova de 
incapaci-
dade la-
borativa
definida

pelo INSS

Porção vegetal de 
um ecossistema
Formato do gol,
no jogo de rúgbi

Marta e Maria, pa-
ra Lázaro (Bíblia)

Meio de transporte
do monarca asteca

Sonho, 
em inglês

Museu
carioca

Medida de
radiação
Morrer,

em inglês 

Farinha de (?): ba-
se do pão francês

Situação da pessoa
que vive no ermo

Direito do usuário 
de celulares im-

plantado
no Brasil 
em 2009
Saque de
soldados 
nas terras
conquis-

tadas

Tremor; 
trepidação
Vontade
(francês)

Instrumento de per-
cussão da capoeira

"Federal", na
sigla DF 

A vogal 
do pingo
Moradia

(fig.)

Titânio (símbolo)
Antiga arma de 
fogo suplantada 
pelo mosquete

A voz 
do leão

Freira

Tinta, em
inglês

Poema de
Kipling

2.000, em
romanos

Portal
xintoísta

Ultrapas-
sado 

(o limite
de algo)

Exigir o 
paga-
mento

da dívida

Esfarra-
pado

Partícula 
subatômi-
ca com-
posta por
quark e

antiquark
3/die — ink. 4/élan — tori. 5/dream — méson. 6/tattoo. 7/liteira.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

ZOOM
LUCI LEMES sai detrás da câmera e encara a lente da coluna, no HighTea 208, 

no Metropolitan.

Cereja 
no bolo
Hoje é dia de 
cumprimentos 
para os leitores 
da coluna que 
fazem aniver-
sário -, Ada 

Klamt, Marcos 
Antonio de Oli-
veira Leandro, 
Michelle Faura, 
Sandra Janeiro, 
Anésio Gonçal-
ves Dias, Evair 

dos Santos 
Garcia Junior 
–. Da coluna: 
felicidades.

Cidadão 
A Câmara de Umuarama concedeu 
título de cidadão honorário ao 

deputado estadual Márcio Nunes, 
atualmente secretário de estado 

de Desenvolvimento Sustentável e 
Turismo. A honraria foi uma propo-
sição do vereador Junior Ceranto, 
mas também recebeu assinaturas 

dos vereadores Newton Soares, Ro-
naldo Cardoso, Maria Ornelas, Noel 
do Pão e Toninho Comparsi e foi 
aprovada por unanimidade pelos 

pares da casa.

Cem homens podem formar um 
acampamento, mas é preciso uma 

mulher para se fazer um lar. 
(Provérbio Chinês)

THIAGO CASONI
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Que venha 2021!
ARQUIVO PESSOAL

Em grande estilo, ao lado 
da família - Dulce, Cezare 
e Ana Paula -, o prefeito 
Celso Pozzobom reiterou 
os votos de Feliz Natal e 
excelente Ano Novo para 
os umuaramenses e para 
a coluna. E aproveito este 
espaço para agradecer e 
desejar uma 2021 recheado 
de boas realizações. 

Família Pozzobom

 

Esta salada é essencial 
na mesa de ano novo. 
Lentilha simboliza o 
nosso desejo por um 
ano farto e próspero. 

INGREDIENTES
500 g de lentilha (2 ½ xí-
caras)
3 cebolas
2 colheres (sopa) de azeite
1 pitada de sal
1 pitada de açúcar
½ xícara (chá) de hortelã
¼ de xícara (chá) de salsinha
Folhas de salsinha a gosto para servir
Folhas de hortelã a gosto para servir

SALADA DE LENTILHA COM CEBOLA CARAMELIZADA

MODO DE PREPARO
Descasque e corte as cebolas, leve uma fri-
gideira grande ao fogo médio para aquecer. 
Regue com o azeite, adicione a cebola e 
tempere com uma pitada de sal e de açú-

car mexa, por cerca de 30 minutos, até 
as cebolas caramelizar. Enquanto isso, 
cozinhe a lentilha. Numa panela grande, 
coloque a lentilha, cubra com 2,5 litros 
de água e leve ao fogo alto. Cozinhe por  
20 minutos(sem desmanchar). Escorra e co-
loque em uma tigela e regue com o molho. 
Coloque a  cebola caramelizada, as ervas 
picadas e misture delicadamente. Sirva em 
temperatura ambiente ou mantenha na ge-
ladeira até a hora de servir. Decore com 
folhas de salsinha e hortelã.
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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

    19/20        PRATA  COMPLETO R$ 64.900,00

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

MONTANA 1.4 SPORT     19/20          PRATA COMPLETO, 6.900KM R$ 64.900,00

SPIN 1.8 LT     12/13           PRATA COMPLETO R$ 36.900,00
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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

Cuidar da beleza, da 
promoção de saúde e da 
qualidade de vida das pessoas. 
Esse é o perfil do profissional que 
se forma no curso de Tecnologia 
em Estética e Cosmética, da 
Universidade Paranaense - 
Unipar, e que vai muito além 
do conhecimento técnico de 
embelezamento.

Por isso, a Unipar investe 
na formação de profissionais, 
cada vez mais atualizados, e 
que sejam capazes de suprir a 
demanda existente no mercado 
de trabalho. O curso de 
Estética e Cosmética conta com 
laboratórios preparados para que 
o aluno possa pôr em prática o 
que aprende nas salas de aula 
logo no início da sua formação. 

Uma das áreas de trabalho 
que vem crescendo a cada dia 
é a atuação, em conjunto, com 
os cirurgiões plásticos já que, 
constantemente, aumenta 
a procura por intervenções 
cirúrgicas. O Tecnólogo em 
Estética é fundamental em 
todo o processo: antes e após a 
cirurgia. 

Cabe ao profissional de estética 
oferecer procedimentos no pré-

O profissional tem se tornado cada vez mais indispensável no pré e 
pós-operatório de cirurgias plásticas 

Estética e Cosmética: a importância do 
esteticista nas intervenções cirúrgicas 

operatório para preparar a pele 
e organismo. Na recuperação, as 
técnicas manuais e os recursos 
eletrotermofototerápicos são 
utilizados para restabelecer o 
funcionamento do organismo, 
restaurando a funcionalidade 
e acelerando a recuperação 
do paciente, possibilitando a 
reintegração em suas atividades 
sociais o mais rápido possível. 

Os cuidados após a cirurgia 
buscam a redução de 
intercorrências como: edema 
(inchaço), equimoses (roxos), 
dor, processo inflamatório, 
entre outros. O trabalho 
multidisciplinar entre o Esteta 
e o Cirurgião Plástico visa 
obter melhores resultados na 
intervenção cirúrgica, bem como 
cuidar da saúde do paciente 
durante todo o processo de pré e 
pós-operatório. 

Aumento no
combustível

A Petrobras reajustou em 
5% o valor da gasolina e em 
4% o óleo diesel S10 e S500. 
O anúncio foi feito na última 
segunda-feira, 28, pela estatal, 
com vigência a partir de ontem 
(terça-feira, 29).

Com a medida, o preço médio 
da gasolina da Petrobras vendida 
para as distribuidoras aumentou 
em R$ 0,09 e passou a custar 
R$ 1,84 por litro. No acumulado 
do ano, houve redução de 4,1% 
no preço da gasolina. Segundo 
a estatal, em 2020 foram feitos 
41 reajustes nesse combustível, 
sendo 20 aumentos e 21 redu-
ções no valor.

Para o óleo diesel, o valor 
para as distribuidoras aumen-
tou R$ 0,08, chegando a R$ 
2,02 por litro. O diesel acu-
mula queda de 13,2% no ano, 
em um total de 32 reajustes, 
com 17 aumentos e 15 redu-
ções no valor.

ALEX MIRANDA
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Hot Car anuncia a permanência
na Stock Car e dupla de pilotos
A Hot Car, equipe que disputa a 

Stock Car, anunciou a permanên-
cia na mais importante categoria 
do automobilismo brasileiro para 
2021. O time, que perdeu Amadeu 
Rodrigues, fundador e proprietário 
do time, em um acidente de trân-
sito, será comandado por Bárbara 
Rodrigues, filha de Amadeu e a 
única mulher chefe de equipe no 
campeonato brasileiro.

A equipe também voltará a ter 
dois carros no grid da Stock Car em 
2021. Tuca Antoniazi, que disputou 
as últimas corridas de 2019 e todo 
o campeonato deste ano, segue 
no time, e terá como companheiro 
Felipe Lapenna, que fez algumas 
corridas neste ano pela Vogel.

Outra novidade da equipe é uma 
mudança no nome. O “Hot Car” 
permanece, mas acompanhado 
da frase “New Generation”. De 
acordo com a postagem feita pela 
equipe no Instagram, a alteração 
na nomenclatura do time se dá por 
conta do “novo perfil” adotado pelo 
time. O melhor resultado da Hot 
Car em 2020 foi o 14º lugar com 
o mais velho piloto do grid na pri-
meira corrida da penúltima etapa 

do campeonato, disputada no Autó-
dromo Internacional Ayrton Senna, 
em Goiânia (GO).

Ainda sem local definido, a tem-
porada 2021 da Stock Car será 
aberta no dia 28 de março.

Palmeiras e 
Atlético-MG 
ficaram na igual-
dade no jogo 
de ida das quar-
tas de final do 
Campeonato 
Brasileiro Sub-
20. O duelo 
terminou em 0 
a 0 na tarde de 
ontem (terça-
-feira, 29) que 
aconteceu no 
Allianz Parque, 
em São Paulo.
A partida 
de volta está 
marcada para 
domingo, 3 
de janeiro, às 

20h30, em Belo Horizonte/MG. Caso haja novo empate, a vaga nas semifinais da 
competição de base será decidida nos pênaltis.
Como terminou a fase de classificação em primeiro, o Galo teve o direito de jogar o 
duelo de volta em seus domínios.
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