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Umuarama está pronta para 
vacinação contra a covid-19

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA VACINA AOS MUNICÍPIOS SERÁ DISCUTIDO

Secretaria de Saúde de Umuarama tem à disposição da população 24 Unidades Básicas de Saúde, todas com sala de vacinação e 
equipamentos preparados para dar início ao processo de imunização. Insumos também são suficientes para as primeiras etapas, 
mas, apesar de toda a estrutura, ainda aguarda algumas definições do governo do Estado e a chegada das doses. l 6

Ratinho Jr vistoriou o estoque de insumos e disse que o Paraná está pronto para dar início à vacinação contra o coronavírus. Secretário 
de Saúde, Beto Preto afirma que equipes irão imunizar toda a população paranaense. O governo tem à disposição 11 milhões de 
agulhas e seringas em estoque, quantidade que vai saltar para 27 milhões nos próximos dias.                                                                  l 7

Soterrado
Um trabalhador caiu quando fazia a limpeza 
no interior de um silo de armazenamento 
de soja. Ele morreu soterrado. Bombeiros 
e funcionários da empresa trabalharam 

por quase 20 horas retirando os grãos até 
chegarem ao corpo.

l 5
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Reforma na 
Praça do Japão 

esta quase 
concluída 

l 8

Deputados 
aprovam 

alterações no 
cívico-militar

l 10

Na Piracema

Polícia 
Ambiental faz 

arrastão em rios 
do noroeste  

l 8

RODRIGO FELIX LEGAL/AEN

Estrutura
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Umuarama

Empresário/empregador
Contribui 11% sobre pró-labore, en tre R$ 1.045,00
(R$ 114,95) e  R$ 6.101,06 (R$ 671,12), por GPS.
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.0459,00 (R$ 209) a R$ 6.101,06 (R$ 1.220,21). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 6.101,06  (R$ 671,12) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 6.101,06 (R$ 671,12). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 6.101,06. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.045,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.045,00
(R$ 209,00) a R$ 6.101,06 (R$ 1.220,21), por carnê.

Índice em % NOV DEZ ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,89 1,35 4,52 4,52
IGP-M (FGV) 3,28 0,96 23,14 23,14
IGP-DI (FGV) 2,64 0,76 23,08 23,08

Índice NOV DEZ JAN
IGP-M (FGV) 1,2093 1,2452 1,2314
IGP-DI (FGV) 1,2212 1,2428 1,2308
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 2,0%  | TJLP: 4,39%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2020: 8ª parcela
do IR 2020 ven ce  em 29/01, com juros Selic de 1,98%

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

12/12 a 12/1 0,5000 0,1159 0,0000
13/12 a 13/1 0,5000 0,1159 0,0000
14/12 a 14/1 0,5000 0,1159 0,0000
15/12 a 15/1 0,5000 0,1159 0,0000
16/12 a 16/1 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -4,83% 29,15 
Vale ON -2,99% 96,22 
ItauUnibanco PN -1,65% 31,65 
Usiminas PNA -6,07% 15,48 
MRV ON +4,39% 20,21 
Brasil ON -4,94% 37,55

IBOVESPA: -1,67% 121.933 pontos

Iene 103,93
Libra est. 0,73
Euro 0,82
Peso arg. 85,57

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,2% 5,3100 5,3110 +2,4%

PTAX  (BC) -2,9% 5,3064 5,3070 +2,1%

PARALELO -0,2% 5,1500 5,5900 +2,2%

TURISMO -0,2% 5,1500 5,5700 +2,2%

EURO -2,9% 6,4510 6,4528 +0,9%

R$/m2 NOV DEZ %m %ano %12m
Paraná 1.696,22 1.720,00 1,40 7,94 7,94
Norte 1.755,40 1.765,20 0,84 10,94 10,94
Oeste 1.736,45 1.758,75 1,46 9,48 9,48

DÓLAR 13/01

Iene R$ 0,0511
Libra est. R$ 7,24
Peso arg. R$ 0,06
R$1: 1.289,66 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 13/01 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. DEZEMBRO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

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

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

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)

NOV DEZ JAN
TJLP (%) 4,55 4,55 4,39
Sal. mínimo 1.045,00 1.045,00 1.100,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA jan/21 1.411,00 -11,00 21,6%
FARELO jan/21 462,40 -8,80 21,6%
MILHO mar/21 524,50 7,25 23,8%
TRIGO mar/21 660,50 -4,50 7,5%

SOJA 156,06 1,4% 16,3% 156,00
MILHO 74,33 1,2% 19,8% 74,50
TRIGO 71,51 1,3% 6,3% 73,00
BOI GORDO 266,76 0,7% 1,7% 270,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 13/01 PR DIA 30d. Casc.

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

Em 13/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 13/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 165,00 9,3% 17,9%
SOJA Paranaguá 170,00 4,9% 12,6%
MILHO Cascavel 82,00 7,9% 17,1%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.045,00 (sal. mínimo) 7,5%
Taxa entre R$ 1.045,01 e R$ 2.089,60 9%
Taxa entre R$ 2.089,61 e R$ 3.134,40 12%
Taxa entre R$ 3.134,41 e R$ 6.101,06 14%

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

Venc.: emp. 20/1 físicas 15/1,domésticos 6/1

Fases da lua
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MDB anuncia Simone Tebet
para a presidência do Senado

O MDB anunciou que a se-
nadora Simone Tebet (MS) será 
a candidata do partido na elei-
ção para a presidência do Se-
nado, no início de fevereiro.

O principal adversário da se-
nadora na disputa deve ser Rodri-
go Pacheco (DEM-MG), apoiado 
pelo atual presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Se eleita, a parlamentar 
será a primeira mulher à fren-
te do Senado.

Além de Simone, o líder 
do MDB no Senado, Eduardo 
Braga (MDB-AM); o líder do 
governo no Senado, Fernando 
Bezerra (MDB-PE); e o líder do 
governo no Congresso, Edu-
ardo Gomes (MDB-TO) eram 
cotados como possíveis can-
didatos da sigla na eleição.

A bancada emedebista, que 
já era a maior do Senado, re-
cebeu a adesão de mais dois 
senadores nesta terça – Rose 
de Freitas (ES), que estava no 
Podemos, e Veneziano Vital do 
Rêgo (PB), que era do PSB, se 
filiaram ao partido. Com isso, a 
bancada do MDB passou de 13 
para 15 senadores.

Simone disse que a candida-
tura dela não é “nem de situação 
nem de oposição ao governo”. 
“É uma candidatura de indepen-
dência harmônica entre os pode-
res e a favor do Brasil. E essa 
harmonia exige de qualquer futu-
ro presidente do Senado diálogo 
com o governo federal e, mais do 
que isso, apostar, trazer, colocar 
em pauta e votar. O plenário é 

soberano, qualquer projeto de 
qualquer presidente da Repúbli-
ca”, disse Simone.

A palavra “independência” 
também aparece na nota divul-

gada pelo MDB após a reunião. 
O partido diz que essa postura 
no comando do Legislativo é 
“de fundamental importância 
neste período de crise”.

Simpatia por Pacheco
Nos bastidores, a informação é de que Bolsonaro tem maior 

simpatia pelo nome de Rodrigo Pacheco, aproximação articulada 
por Davi Alcolumbre. “O MDB não vem para qualquer tipo de ten-
são entre as instituições e os Poderes. Este é um momento de har-

monia. Ou nós entendemos que a independência significa harmonia 
ou vamos desconstruir este país”, afirmou a emedebista, que não é 
marinheira de primeira viagem. Em 2019, Simone tentou capitanear 
a candidatura do MDB na eleição para a principal cadeira do Senado 

e disputou internamente a indicação da sigla, mas foi derrotada 
pelo ex-presidente do Senado Renan Calheiros (MDB-AL).

Partidos anunciam apoio
O Podemos, que tem nove senadores, anunciou ontem apoio à 

candidatura de Simone Tebet. A decisão foi tomada por maioria, após 
uma espécie de sabatina durante a manhã. O anúncio foi feito após 

reunião com o PSDB, com quem a sigla formou aliança. Os três senado-
res do Cidadania também decidiram apoiar Simone Tebet. Jorge Kajuru, 
com isso, abriu mão de sua candidatura. Os outros dois senadores do 
partido são Alessandro Vieira e Eliziane Gama. Vieira disse que o mais 
importante é “eleger Simone para garantir independência ao Senado”.

“O interesse público deve estar acima da disputa ideológica e política na reconstrução da 
economia e na imunização universal e gratuita contra a Covid-19”, disse a candidata

DIVULGAÇÃO
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Presidência esconde visita  
de advogados de Flávio

Com a desculpa de man-
ter a segurança de Jair 
Bolsonaro e com base na 
nova Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais, a Pre-
sidência tem negado infor-
mar visitas ao Palácio do 
Planalto de lobistas da in-
dústria das armas de fogo 
e de advogados de Flávio 
Bolsonaro.

O deputado Ivan Valen-
te (PSOL) teve rejeitado 
um pedido, apresentado 
pela Lei de Acesso à In-
formação, para saber se 
estiveram com o presi-
dente representantes das 
fabricantes CBC, Beretta, 
Glock, Walther e Girsan, 

A ditadura de Nicolas 
Maduro anunciou há pouco 
a autorização de uso emer-
gencial para a vacina russa 
Sputnik V. O registro do imu-
nizante foi feito pelo Ministé-
rio da Saúde da Venezuela.

“Recebemos com satis-
fação a decisão do Minis-
tério da Saúde de aprovar 
o uso da Sputnik V, uma 
vacina segura e eficaz para 
prevenir a propagação do 
coronavírus”, disse o dire-
tor geral do Fundo de Inves-

Venezuela aprova uso emergencial da Sputnik V

e das associações da in-
dústria, de proprietários 
e do comércio.

A revista Época também 
teve um pedido rejeitado para 
acessar registros de entrada 
no palácio dos advogados de 
Flávio (a revista revelou que 
eles obtiveram instruções 
da Abin para anular a inves-
tigação da ‘rachadinha’). Ao 
negar as informações, o GSI 
diz que os pedidos devem 
ter “propósitos legítimos, 
específicos, explícitos e in-
formados” e que os nomes 
dos visitantes não podem 
ser revelados por envolver “a 
segurança da mais alta auto-
ridade do Poder Executivo”.

timento Direto da Rússia, 
Kirill Dmitriev.

A vacina russa ainda está 
na terceira fase de testes clí-
nicos na Venezuela. Dmitriev 
garante que o imunizante 
tem 90% de eficácia e usa 
dois vetores diferentes para 
cada dose, o que proporcio-
naria uma proteção mais 
prolongada. A Sputnik V já 
foi aprovada na Rússia, na 
Argentina, na Bolívia, em Be-
larus, Sérvia, Argélia e terri-
tórios palestinos.

Boris Johnson pretende barrar 
‘variante brasileira’ da covid-19

O primeiro-ministro britâ-
nico, Boris Johnson, disse 
a um comitê parlamentar 
que o governo está buscan-
do maneiras de impedir que 
uma variante do novo coro-
navírus encontrada no Brasil 
entre no Reino Unido.

“Estamos preocupados 
com a nova variante brasi-
leira e estamos tomando 
providências. Acho que é 
justo dizer que ainda te-

GOVERNO Federal nega informações 
sobre visitas ao Planalto de lobistas da in-
dústria das armas e de advogados de Flávio 
Bolsonaro

DIVULGAÇÃO

Algaci Tulio morre de covid-19
Morreu na manhã de on-

tem (quarta-feira, 13), em 
Curitiba, aos 80 anos, o ra-
dialista, jornalista e ex-polí-
tico Algaci Tulio. Ele estava 
internado no Hospital Vita 
em tratamento contra a co-
vid-19, mas não resistiu aos 
avanços da doença. A mor-
te foi confirmada pelo filho, 
Marcelo Tulio. De acordo 

A vacina russa ainda está na terceira fase 
de testes clínicos na Venezuela

mos muitas dúvidas sobre 
essa variante”.

Johnson se refere à va-
riante encontrada no estado 
do Amazonas e que foi iden-
tificada em viajantes que 
passaram pela região e re-
tornaram ao Japão. O escri-
tório da Fiocruz na Amazônia 
diz que a nova cepa pode ter 
evoluído de uma linhagem vi-
ral que circula na região des-
de abril do ano passado.

com Marcelo, Algaci Tulio so-
freu uma parada respiratória 
por volta das 9h. Médicos 
tentaram reanimá-lo, mas 
ele não aguentou e morreu.

Radialista com passa-
gem em várias emissoras 
de Curitiba, como Clube Pa-
ranaense e Independência, 
Algaci Tulio foi vereador, 
deputado estadual e vice-

-prefeito por duas vezes, 
em uma gestão de Jaime 
Lerner (1989-1992) e outra 
de Cassio Taniguchi (1997-
2022). Como jornalista, Al-
gaci trabalhou no Diário do 
Paraná. Ficou famoso como 
repórter policial. Depois de 
aposentado, ele morou al-
guns anos em Guaratuba, 
no Litoral do Paraná.

DIVULGAÇÃO

“ESTAMOS preocupados com a nova 
variante brasileira e estamos tomando 
providências”

DIVULGAÇÃO

Chapa única
O prefeito de 
Umuarama Celso 
Pozzobom lidera a 
única chapa inscrita 
para concorrer 
à presidência 
do Consórcio 
Intermunicipal 
de Urgência e 
Emergência do 
Noroeste do 
Paraná (Ciuenp), 
responsável pela 
gestão do Samu Noroeste, que presta atendimento em 
casos de urgência e emergência em 101 municípios 
do Paraná. O atual presidente, o prefeito de Perobal, 
Almir de Almeida, publicou edital convocando os 
prefeitos membros do consórcio para a 28ª Assembleia 
Geral Ordinária, a ser realizada no formato virtual no 
próximo dia 18, às 10h.

Estrutura
Se eleito, o prefeito de Umuarama deverá acompanhar a 
administração da regulação nos atendimentos de urgência, 
gerido por 22 bases descentralizadas, com 25 ambulâncias 
de Suporte Básico, sete unidades avançadas (UTIs móveis) 
e mais de 400 profissionais, que atendem em média 
220 pedidos de socorro por dia. “Tudo isso precisa ser 
muito bem administrado para que o sistema seja rápido e 
eficiente e para que a estrutura esteja operando sempre 
com sua capacidade plena. Queremos contribuir para esse 
importante serviço, trazer novas ideias e melhorar o que for 
possível”, disse Pozzobom.

Bastidores
Almir de Almeida, ex-presidente do Ciuenp, até que tentou não 
‘largar o osso’, mas foi vencido por um pedido do Governo do 
Estado. Almeida revelou à reportagem o Jornal Tribuna Hoje 
News, que articuladores políticos de Márcio Nunes intervieram 
junto à Pozzobom, que já havia sinalizado não ter interesse 
em assumir o Consórcio, mas voltou atrás e resolveu montar 
uma chapa. “Já estávamos nos articulando com o Everton, de 
Esperança Nova, quando houve o pedido para a mudança. Foi 
então que resolvemos manter um consenso com o Governo 
do Paraná e retiramos a candidatura. Mostrando que só 
caminhando juntos é que fortaleceremos os atendimentos na 
região”, salientou Almeida.

Novo conselho
Entre outros temas de 
interesse geral na pauta, 
a assembleia elegerá 
os novos conselhos 
deliberativo e fiscal do 
Ciuenp para o biênio 
2021/2022. O prazo 
para registro de chapa 
terminou na última 
terça-feira, 12, à tarde e 
a única chapa inscrita foi 
a liderada pelo prefeito 
de Umuarama, o que 
direciona a uma eleição 
por aclamação. O link para 
participar da assembleia 
foi encaminhado aos 
prefeitos integrantes do 
consórcio ontem (quarta-
feira, 13).

Liderança esperada
Para Pozzobom, liderar 
um consórcio com 
esta envergadura 
– responsável pelo 
atendimento emergencial 
a mais de um milhão de 
habitantes – é uma grande 
responsabilidade. Ele 
lembra que o Samu presta 
socorro à população nas 
residências, no trabalho e 
em vias públicas. A equipe 
é formada por condutores, 
socorristas, técnicos em 
enfermagem, enfermeiros 
e médicos, capacitados 
em atendimento de 
urgência nas áreas de 
trauma, clínica, pediatria, 
obstetrícia e psiquiatria.

THIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Paraná suspende reajuste 
salarial dos servidores

O governador do Para-
ná, Ratinho Jr, determinou, 
em despacho encaminha-
do para a Secretaria de 
Estado da Administração 
e Previdência (Seap), a 
suspensão do reajuste sa-
larial dos servidores públi-
cos paranaenses, previsto 
para ser pago neste mês 
de janeiro. No despacho, 
o governador argumenta 
que, segundo informação 

Reajustes anteriores foram parcelados até 2022
Em 2019, o Governo do 

Paraná propôs reajuste de 
5,08% para os servidores, 
parcelado em três vezes. 
Em janeiro de 2020, foram 
pagos 2%. Outras duas 
parcelas de 1,5% estavam 
previstas para serem pa-
gas em janeiro de 2021 e 
janeiro de 2022.

Estado fecha 2020 com queda
de R$ 1,1 bi na arrecadação

O Paraná fechou o ano mais 
atípico da história com queda na 
arrecadação, mas muitos setores da 
economia conseguiram superar a 
crise e registraram incremento nas 
vendas e no faturamento em 2020.

O Boletim Conjuntural Covid-19 
elaborado pelas secretarias da Fa-
zenda e do Planejamento e Projetos 
Estruturantes apresenta os números 
consolidados do ano e revela que o 
montante de ICMS arrecadado foi R$ 
1,15 bilhão inferior a 2019 (-3,4%), 
totalizando R$ 32,6 bilhões.

A queda é inferior à prevista 
inicialmente, de -6%, especial-
mente devido ao resultado da in-

jeção de dinheiro na economia 
pelo auxílio emergencial do gov-
erno federal, boa parte revertida 
diretamente para o consumo.

Os setores de combustíveis e 
energia apresentaram as maiores 
quedas nominais de arrecadação 
de ICMS, com resultados nega-
tivos de R$ 648,6 milhões e R$ 
426,6 milhões respectivamente.

Embora os setores com maior 
participação no ICMS (com-
bustíveis, energia, bebidas, au-
tomotivo e telecomunicações) 
tenham apresentado queda de 
arrecadação, a situação poderia 
ter sido muito pior se não fosse a 

recuperação distribuída entre os 
demais setores, em que os ganhos 
do segundo semestre superaram 
com folga a queda do segundo 
trimestre e, apesar da crise e do 
fechamento de algumas unidades, 
ajudaram o Estado a obter um sal-
do positivo, com o aumento de 
aproximadamente 15.000 estabe-
lecimentos contribuintes do ICMS 
em atividade no Paraná.

O comércio atacadista, que 
representa 20% do bolo arreca-
datório, fechou o ano com alta de 
5,2% na arrecadação de ICMS, en-
quanto o comércio varejista teve 
um incremento de 10,1%.

Em agosto de 2020, chegou a 
encaminhar à Assembleia Legisla-
tiva emenda à proposta de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
para 2021, prevendo o conge-
lamento dos salários dos servi-
dores públicos paranaenses até 
dezembro de 2021. Na ocasião, o 
governo alegou que a medida era 
necessária por causa da queda de 

receita provocada pela pandemia 
da covid-19, e que a lei sancio-
nada pelo presidente Jair Bol-
sonaro de socorro aos estados 
exige a suspensão dos reajustes 
salariais dos servidores. De-
pois de críticas de servidores 
e parlamentares, o governo 
acabou retirando a proposta da 
pauta da Assembleia. 

da Diretoria de Orçamento 
Estadual, o Orçamento para 
2021 não comporta a repo-
sição salarial.

De acordo com o docu-
mento, a diretoria alega que 
“o orçamento previsto para 
o exercício de 2021 não 
comporta a totalidade dos 
gastos com pessoal, o que 
corresponde a aproximada-
mente 1,3 bilhão, tampouco 
despesas com progressões 

e promoções, que represen-
tam cerca de 350 milhões e 
revisão geral anual dos ser-
vidores do Poder Executivo, 
em torno de 237 milhões”.

“Diante do exposto e 
aliado ao fato do cenário 
da covid-19, entende-se, 
ao menos de momento, 
pela impossibilidade de 
implantação do reajuste 
do funcionalismo público”, 
conclui o governador.

GOVERNADOR argumenta que, segundo a Diretoria de Orçamento Estadual, o Orçamento para 2021 não comporta a reposição salarial

DIVULGAÇÃO

Fake news
Líder do Governo na Assembleia 
Legislativa do Paraná, Hussein 
Bakri comunicou publicamente 
que está sendo alvo de fake 
news. O parlamentar recebeu 
a informação de que circula 
em grupos de WhatsApp 
a mensagem que ele teria 
recebido auxílio emergencial, 
benefício pago pelo governo federal. “Que coisa absurda! Eu 
jamais recebi qualquer parcela do auxílio emergencial. Estou 
aqui desmentindo essa fake news e quero pedir ao cidadão 
de bem que denuncie mensagens como essa, que tentam 
denegrir a imagem de uma pessoa de bem”, disso Bakri.

Fake news II
Bakri informou que a 
Controladoria-Geral da União 
e o Ministério da Cidadania 
disponibilizaram a relação 
completa dos beneficiários 
do auxílio emergencial. “O 
auxílio emergencial foi criado 
para atender as famílias em 
vulnerabilidade e as que foram 
demasiadamente afetadas 
pela pandemia. Esse é um 
direito dessas famílias. A 
informação é uma grande 
aliada, podemos saber quem 
recebeu ou não auxílio pelo 
site portaldatransparencia.gov.
br”, finalizou Hussein Bakri.

Incubadora
O PTI (Parque Tecnológico de 
Itaipu) vai selecionar novas 
empresas para incubação 
no Programa de Inovação 
Corporativa na próxima terça-
feira (15). Até o momento, 
foram selecionadas 30 
propostas voltadas a áreas 
como agronegócio, turismo, 
e-commerce e automação de 
processos. Aquelas que forem 
aprovadas garantirão, além do 
suporte do PTI para colocar em 
prática suas ideias, R$ 32 mil 
como investimento.

Sessão extraordinária
A sessão legislativa 
extraordinária do Congresso 
Nacional prevista debater 
a prorrogação do estado 
de calamidade pública, do 
auxílio emergencial e do 
processo de vacinação no 
País está sendo apoiada 
pelos senadores. O recesso 
parlamentar termina 
no dia 1º de fevereiro, 
mas a Constituição traz a 
possibilidade de convocação 

extraordinária pela maioria 
dos membros das duas 
Casas legislativas em caso 
de urgência ou interesse 
público relevante.

Poderes
O Congresso Nacional vai 
votar dois projetos de lei 
que restringem o poder de 
governadores dos estados e 
do Distrito Federal sobre as 
polícias militares e civis. As 
propostas trazem mudanças 
na estrutura das polícias, 
como a criação da patente 
de general para as PMs, hoje 
exclusiva das Forças Armadas, 
e de um Conselho Nacional 
de Polícia Civil ligado à União.

Uso emergencial
A Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) 
informou que está prevista 
para o próximo domingo 
(17) a reunião da Diretoria 
Colegiada que decidirá sobre 
pedidos de autorização para 
uso emergencial, temporário 
e experimental das vacinas 
contra a covid-19 do Instituto 
Butantan (Sinovac) e da Fiocruz 
(Oxford/AstraZeneca).

Rivais em ascensão
O WhatsApp anunciou no início 
de janeiro mudanças em seus 
termos de uso, e uma delas é 
a de permitir que o aplicativo 
compartilhe dados com sua 
controladora, o Facebook. 
Desde então, consultorias 
especializadas estão vendo 
uma migração em massa 
de usuários para aplicativos 
rivais de mensagens 
instantâneas. O Signal e o 
Telegram são os principais 
concorrentes do WhatsApp.

ASSESSORIA
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Impacto
Conforme dados levantados pelo 
Governo da Bahia, a pedido da 
Coluna, R$ 500 milhões em salários 
eram injetados mensalmente pela 
Ford. A empresa não solicitou 
nenhum novo incentivo ao 
Estado recentemente, informa o 
governo baiano.

Prejuízo
A Prefeitura de Camaçari 
concedeu à Ford, ano passado, 
isenção de tributos municipais 
pelo prazo de cinco anos. Uma 
das contrapartidas durante o 
período, não cumprida pela 
empresa, seria investir na fábrica 
instalada no Município. Só em 
ICMS, Camaçari terá um prejuízo 
de R$ 80 milhões por ano devido 
ao fechamento da unidade.

Demitidos
O Governo da Bahia instituiu 
um grupo de trabalho para 
viabilizar a atração de uma nova 
montadora e elaborar um banco 
de dados para servir de subsídio 
para empresas que possam vir 
a empregar os trabalhadores 
demitidos pela Ford.

Má vontade
A Secretaria de Comunicação 
do governo do Maranhão 
se recusou, ano passado, a 
responder demanda sobre 
publicidade em veículos de 
imprensa locais. A Coluna 
recorreu à Lei de Acesso à 
Informação (LAI) e recebeu da 
assessoria uma desculpa pior 
ainda. De que a demanda era 
genérica e que envolveria inúmeros 
assessores para milhares de 
processos. Balela pura. 

Favorito
Com a oficialização do apoio 
da bancada do Progressistas, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
candidato de Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), desponta como 
favorito para vencer a disputa 
à presidência do Senado.

Bloco
O bloco encabeçado pelo 
democrata já soma 38 senadores 

Benefício$
A Ford recebeu nos últimos três anos, só na Bahia, mais de R$ 900 
milhões em benefícios fiscais. Foram R$ 351 milhões, em 2018; R$ 
368 milhões, em 2019 e, no ano passado, R$ 229 milhões. Sob a 

justificativa de “reestruturação na América do Sul”, a multinacional 
encerrou a produção de veículos no Brasil e fechará três fábricas 
- de Camaçari (BA); de Taubaté, no interior de São Paulo, além da 

unidade da Troller em Horizonte, no Ceará.

de oito partidos: PT, PP, Pros, 
DEM, PL, PSC, PSD, além do 
Republicanos. Para vencer a 
disputa, são necessários 41 
votos - caso os 81 senadores 
estejam presentes na sessão de 
1º de fevereiro.

Alternância
Desde a redemocratização, 
em 1985, apenas políticos do 
DEM e do MDB ocuparam a 
presidência do Senado. Além 
de Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
está na disputa a senadora 
Simone Tebet (MDB-MS).

Convocação      
Deputados e senadores não 
pretendem, por ora, interromper 
as férias e convocar o Congresso 
Nacional para deliberar sobre 
a prorrogação do estado de 
calamidade pública, do auxílio 
emergencial e debater a 
vacinação no País.

Requerimento
Apenas 20 senadores e 13 
deputados assinaram, até ontem, 
o requerimento do senador 
Alessandro Vieira (Cidadania-SE). 
Para que seja convocada a sessão 
extraordinária, são necessárias 
assinaturas de metade dos 
parlamentares de cada Casa - 41 
no Senado e 257, na Câmara.

Quando?
O ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, adiou as reuniões 
que estavam agendadas 
para esta semana com 
governadores e prefeitos. 
É que eles querem saber 
quando terá início a vacinação 
em todo o país e o general 
mantém a evasiva resposta: 
“Vamos vacinar em janeiro”.

Incerteza
O Icei (Índice de Confiança 
do Empresário Industrial), 
medido pela CNI (Confederação 
Nacional da Indústria), ficou em 
60,9 pontos em janeiro de 2021 
ante 63,1 pontos em dezembro 
de 2020. A queda demonstra a 
elevada incerteza com relação 
à evolução da pandemia e seu 
impacto na economia brasileira.

Trabalhador morre soterrado 
dentro de silo em Umuarama

Um homem de 42 anos 
de idade, morreu na noite de 
ontem dentro de um silo de 
armazenamento de grãos de 
soja da empresa C.Vale, em 
Umuarama. O homem fun-
cionário da empresa realiza-
va a limpeza interior do silo, 
quando caiu sobre os grãos 
de soja e não conseguiu mais 
sair. Colegas de trabalho ain-
da tentaram salvar o amigo, 
mas não houve tempo.

Bombeiros de Umuarama 
foram acionados e passa-
ram quase 20 horas traba-
lhando na regirada dos grãos 
até que conseguiram chegar 
perto do corpo de Alexson 
Gomes Moreira.

De acordo com o tenente 
Marçal, um dos comandan-
tes da operação desenvol-
vida pelo Corpo de Bombei-
ros, uma corda chegou a ser 
amarrada em uma das mãos 
de Alexson, mas era impos-
sível puxar o corpo sem que 
um dos membros fosse arran-
cado e por isso tiveram que 
fazer aberturas nas laterais 
inferiores do silo, e só assim 
realizar a retirada dos grãos, 
para que pudessem chegar 
até onde a vítima estava.

O acidente foi registrado 
pouco depois das 20h de 

FUNCIONÁRIO da empresa fazia a limpeza interna do silo quando caiu e morreu soterrado

ALEX MIRANDA

Polícia Ambiental apreende redes
de pesca em rios do noroeste

terça-feira e o trabalho dos 
bombeiros terminou somen-
te perto das 16h de ontem 
(13), quando o Instituto Mé-
dico Legal (IML) de Umuara-
ma foi acionado para reco-
lher o cadáver.

O tenente Marçal reforçou 
ainda durante a manhã de 
ontem, que não foram avis-
tadas amarras de segurança 
no corpo de Alexson, mas 
não soube precisar se ha-
viam outros equipamentos 
de segurança.

Em nota, a C.Vale infor-
mou que “colaborou com 
as autoridades nos traba-

lhos de resgate e continua 
acompanhado e ajudando 
na apuração dos fatos que 
resultaram na morte do tra-
balhador. A cooperativa man-
tém protocolos de segurança 
para acesso a locais de ris-
co, entre os quais o forneci-
mento de equipamentos de 
proteção, e está auxiliando 
na apuração das condições 
que resultaram no acidente. 
A C.Vale lamenta o ocorrido 
e informa que reforçará os 
procedimentos de seguran-
ça na unidade bem como 
prestará auxílio à família do 
trabalhador”.

A Polícia Ambiental de 
Umuarama realizou a apre-
ensão de redes de pesca em 
rios da região Noroeste, na 
última terça-feira (12).

As equipes realizavam 
patrulhamento aquático nos 
rios do Corvo e Paranapa-
nema, no município de Dia-
mante do Norte (180 quilô-
metros de Umuarama), com 
o intuito de prevenir, orien-
tar e coibir a prática de cri-
me de pesca, tendo em vis-
ta o período da piracema.

Durante os trabalhos, 
os policiais usaram um 
gancho que é arrastado 
pelo rio, com a finalidade 
de encontrar redes de pes-
ca. Em poucos minutos de 
busca, os policiais tiveram 
êxito na localização de 
uma rede de emalhar ma-
lha 14 cm com extensão 
de aproximadamente 500 
metros no Rio do cor vo. O 
proprietário não foi locali-

zado e nem identificado.
O material foi retirado 

e recolhido à sede do pe-

lotão de Polícia Ambiental 
de Umuarama para des-
truição futura.

GANCHO é usado pelos policiais para fisgar redes de pesca ilegais

DIVULGAÇÃO
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Umuarama já está preparada
para vacinação contra a covid

Aguardando pela chegada 
da vacina contra a covid-19 
do laboratório Serum que 
vem da Índia. Os municípios 
do noroeste do Paraná já 
estão se ajustando para re-
ceber o imunizante desenvol-
vido pela AstraZeneca, em 
parceria com a Universidade 
de Oxford.

O ministro da Saúde Edu-
ardo Pazuello informou on-
tem que as doses devem 
chegar no Brasil no dia 16 
de janeiro. “É o tempo de 
viajar, apanhar e trazer, já 
está com documento de im-
portação pronto [...]. Então 
quando nós tivermos a po-
sição da Anvisa, temos ma-
terial para distribuir e temos 
capacidade para vacinar no 
país todo”, disse.

De acordo com a Secreta-
ria de Comunicação (Secom) 
da Prefeitura de Umuarama, 
o município já está pron-
to para receber a doses da 
vacina e aplicar quando for 
autorizado. Toda a estrutura 
já existe por conta de outras 
campanhas de vacinação de-
senvolvidas pelo Estado e 
pelo Governo Federal.

Somente aqui na cidade 
são 24 Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs), todas 
com sala de vacinação e 
equipamentos. Ainda de 

Estado se alinha ao Governo 
Federal no plano de vacinação

Por sua vez, Viviane Herre-
ra, diretora da 12ª RS explica 
que o Paraná está alinhado 
com o Governo Federal e se-
guirá o plano nacional de imu-
nização. “Ao governo federal 
compete a aquisição e enca-
minhamento dos imunobioló-
gicos e o estado assumiu o 
compromisso de disponibiliza-
ção dos insumos e a logística 
para a chegada dessas vaci-
nas aos municípios”, explica.

A diretora ressalta que o 
governo já tem disponíveis 
caminhões refrigerados, ae-
ronaves e contêiner para 
fazer o transporte da vacina 
para todas as cidades. Além 
de que já existem câmaras 
frias prontas e esperando a 
chegada do imunizante.

Viviane salienta que as 
equipes que vão atuar dire-

tamente com o público já 
passam por treinamento. A 
12ª Regional de Saúde já 
está capacitando os pro-
fissionais das unidades de 
saúde no SI-PNI (Sistema 
de Informação do Programa 
Nacional de Imunização.

“Aos municípios, compe-
te a organização das campa-
nhas. Com disponibilização 
de Recursos Humanos e as 
vacinas só serão disponibi-
lizadas a partir da liberação 
da Anvisa”, completa.

A 12ª Regional tem juris-
dição em 21 municípios do 
noroeste do Estado e atende 
a 276 mil moradores. “Acre-
ditamos que somente os 
profissionais de saúde serão 
vacinados na primeira etapa! 
Ainda não temos informa-
ções oficiais!”, encerra.

acordo com a Secom, a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
já possui os insumos (se-
ringas, agulhas...) suficien-
tes para imunizar o primeiro 
grupo de pessoas.

Apesar de estar com 
toda a estrutura à disposi-
ção dos umuaramenses, a 
saúde do município aguar-
da as definições da 12ª Re-
gional de Saúde (RS) e, as-
sim que receber as doses, 

dar início ao processo.
“O município reforçar ain-

da mais a estrutura em rela-
ção aos insumos, mas para 
tanto, precisamos dos deta-
lhes sobre o plano de vacina-
ção que deverá ser repassa-
do em breve pela Regional”.

Detalhes referentes à dis-
tribuição aos municípios é 
um dos pontos. É importan-
te ressaltar que a sede da 
12ª RS fica em Umuarama.

Autorização emergencial da
vacina pode sair no domingo

A Fiocruz entregou na sex-
ta-feira (8) o pedido de uso 
emergencial da vacina à An-
visa. Na terça (12), a agên-
cia disse que a reunião para 
definir a autorização emer-
gencial das vacinas está pre-
vista para domingo (17).

De acordo com o ministro 
da Saúde, ainda em janeiro, 
a partir de liberação da Anvi-
sa, o governo terá 8 milhões 
de doses de dois tipos de va-
cina contra a covid-19 para 
vacinar a população. Serão 
6 milhões de doses da Coro-
naVac, imunizante produzido 
pelo Butantan em parceria 
com o laboratório Sinovac, 
e essas duas milhões de 
doses da vacina de Oxford 
importadas da Índia.

Pazuello afirmou ainda que 
vai levar de 3 a 4 dias para 
iniciar a distribuição do imu-
nizante aos estados após a 
aprovação da agência.

“A Anvisa vai se pronun-

ciar no dia 17. Se a Anvisa 
se alongar, para o dia 21 
ou 22, botem os números 
para frente, mas é janei-
ro [que começa a vacina-
ção]”, afirmou.

MINISTRO afirma que ainda em janeiro, a partir de liberação da Anvisa, o governo terá 8 
milhões de doses de dois tipos de vacina

DIVULGAÇÃO

SOMENTE no município, são 24 UBSs, todas com sala de vacinação, equipamentos e insumos suficientes para dar início à imunização

DIVULGAÇÃO
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“Estamos prontos”, diz Ratinho 
Jr sobre a imunização no Paraná

O governador Ratinho Jr 
vistoriou ontem (13) o esto-
que dos chamados insumos 
secos que o Paraná já tem 
disponível para iniciar o pro-
cesso de vacinação contra a 
covid-19. São agulhas, serin-
gas, máscaras, luvas, aven-
tais e algodão, entre outros 
itens, que estão centraliza-
dos em dois pontos princi-
pais em Curitiba: o Centro 
de Medicamentos do Paraná 
(Cemepar) e o Ginásio de Es-
portes do Tarumã.

Apenas entre agulhas e 
seringas, o Estado conta atu-
almente com 11 milhões de 
unidades em estoque, quan-
tidade que vai saltar para 27 
milhões nos próximos dias 
com a compra de mais 16 mi-
lhões, em fase final de aqui-
sição. O material garante as 
duas doses de vacinação de 
toda a população do Estado.

“Estamos prontos. Temos 
agulhas, seringas, mais de 
1.800 pontos de vacinação e 
uma logística pronta para os 
imunizantes chegarem nos 
municípios. A ideia desta vi-
sita foi justamente para dar 
início à distribuição deste ma-
terial aos 399 municípios do 
Paraná”, afirmou o governa-
dor. “É um planejamento que 
está sendo construído há dias 
para que possamos começar 
a imunizar os paranaenses 
assim que a Anvisa garantir a 
qualidade técnica de uma va-

Vacinação
Ele lembrou que o Paraná vai seguir o Plano Nacional de Imuni-

zação (PNI) elaborado pelo Governo Federal. O Ministério da Saúde 
espera começar ainda neste mês as imunizações dos grupos consi-
derados de risco. A estimativa é que o Estado receba 100 mil dos 2 
milhões de doses do imunizante desenvolvido pela Universidade de 
Oxford e pelo Laboratório AstraZeneca. No Paraná, de acordo com 
a Secretaria de Saúde, o grupo prioritário é formado por cerca de 
90 mil profissionais da linha de frente do combate à covid-19, 10 
mil índios acima de 18 anos mapeados em comunidades isoladas 
de 30 municípios e 10 mil idosos que vivem em asilos e casas de 

repouso. “Conforme forem chegando as vacinas, vamos imunizando 
mais pessoas. Depende da aprovação da Anvisa. Ocorrendo isso, o 
Paraná começa automaticamente a vacinar”, disse o governador.

cina”, acrescentou.
A primeira parte da visita 

foi às instalações do Centro 
de Medicamentos do Paraná 
(Cemepar), em Curitiba. É lá 
que está armazenada a maio-
ria dos insumos. O Ginásio do 
Tarumã, cedido pela Paraná 
Esporte, funciona como ponto 
de apoio. Ratinho Jr desta-
cou que a distribuição des-
te conjunto de material para 
as 22 Regionais de Saúde 
do Estado vai começar ime-
diatamente. O transporte 
será feito por meio de qua-
tro caminhões com baús 
refrigerados e monitorados 
por satélite e, se necessá-
rio, também por três aviões 

Estrutura
A estrutura paranaense 

para a vacinação contra o 
coronavírus conta ainda com 
21 câmaras frias já adquiridas 
e outras 180 em processo de 
aquisição. Mais 31 câmaras 
frias para armazenamento 

serão compradas em parceria 
com o governo federal. O Esta-
do dispõe também de freezers 
para produção de gelo, equi-

pamentos de ar-condicionado, 
contêineres refrigerados de 
40 pés para armazenamento 
de 100 mil doses de vacinas, 
caminhões refrigerados para 
distribuição de imunizantes e 
a perspectiva de implantação 
de câmaras modulares para 
armazenamento de frios nas 

22 Regionais de Saúde.
“Estamos preparados. 

Temos seringas, agulhas, 
algodão, álcool, equipamentos 
de proteção individual (EPIs). 

A rede está montada. Tão logo 
a vacina chegue ao Paraná, 

vamos colocá-la rapidamente, 
em 48 a 72 horas, em todas as 
Regionais de Saúde”, afirmou o 
secretário de Estado da Saúde, 

Beto Preto.

Postos
Outro ponto destacado 

pelo secretário é que o Paraná 
conta atualmente com 1.850 
salas de vacinação aptas para 
serem usadas, em estratégia 
com os municípios. Rede que 

pode ser ampliada, se necessá-
rio, com a adoção da chamada 
estratégia extramuros. “Quem 
vai vacinar efetivamente são 

os municípios, mas todos 
serão atendidos. Pensamos no 

Paraná imunizado como um 
todo”, ressaltou Beto Preto.

da Casa Militar do Estado.
“Hoje nós temos a capa-

cidade de aplicar a primeira 
dose em toda a população 
do Paraná no mesmo dia. 

Foi tudo pensado e planeja-
do para que o paranaense 
possa ser assistido de ma-
neira rápida e perto da sua 
casa”, ressaltou.

O material disponível no Estado garante as duas doses de vacinação de toda a população
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Sesa promete imunizar  todos os paranaenses
A equipe da Secretaria de 

Estado da Saúde tem exerci-
do papel fundamental na lo-
gística que permite a chega-
da de insumos preparatórios 
para a campanha de vacina-
ção contra a covid-19. “Sem 
esses profissionais o medi-
camento não chegaria aos 
hospitais. É o que vai acon-
tecer agora: sem eles não te-
ria como a vacina chegar aos 
399 municípios do Paraná 
para que todos os paranaen-
ses sejam imunizados”, en-
fatizou o governador.

“É um exemplo de or-
ganização e seriedade. A 
máxima no Estado é que 
precisamos fazer a melhor 
aquisição possível, seja de 
um equipamento caro ou 
de uma luva ou seringa. E 

isso vem ocorrendo aqui no 
Paraná desde o início da 
pandemia, em março”, afir-

mou. Ele também fez um 
agradecimento pela dedi-
cação dos profissionais da 

saúde envolvidos em toda a 
linha de frente do combate 
ao novo coronavírus.

“SEM os profissionais o medicamento não chegaria aos hospitais e, sem eles não teria como a vacina chegar aos 399 municípios do Paraná”, 
enfatizou o governador

RODRIGO FELIX LEAL/AEN
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

 

D I A B E T E S  
 

O diabetes é uma das doenças mais comuns no mundo 
e sua incidência tem aumentado ao longo dos anos, 
devido principalmente à má alimentação e à obesida-
de.                                                                                           
TIPOS                                                                                         
Diabetes tipo 1: O diabetes mellitus tipo 1 é 
uma doença autoimune, isto é, ocorre devido a produ-
ção equivocada de anticorpos contra as nossas pró-
prias células, neste caso específico, contra as células 
beta do pâncreas, responsáveis pela produção de insu-
lina.                                                                                   
Diabetes tipo 2: O diabetes mellitus tipo 2 é uma do-
ença que também apresenta algum grau de diminuição 
na produção de insulina, mas o principal problema é 
uma resistência do organismo à insulina produzida.  
Além da obesidade e do sedentarismo, há outros fato-
res de risco para o diabetes tipo 2: Idade acima de 45 
anos, História familiar de diabetes, Hipertensão arteri-
al, História prévia de diabetes gestacional, Glicemia de 
jejum maior que 100 mg/dl (pré-diabetes), Ovário 
policístico, Colesterol elevado, Uso prolongado de 
medicamentos, como corticoides, tacrolimo, ciclospo-
rina ou ácido nicotínico, Tabagismo e Dieta rica em 
gorduras saturadas e carboidratos e pobre em vegetais 
e     frutas.                                                                                                 
Diabetes gestacional: O diabetes gestacional é um tipo 
de diabetes que surge durante a gravidez e habitual-
mente desaparece após o parto. Este tipo de diabetes 
ocorre por uma resistência à ação da insulina.                                 
Pré-diabetes: O pré-diabetes é a situação na qual o 
organismo não consegue manter a glicemia em níveis 
normais. 

Espaço de lazer na Pça do Japão
está praticamente recuperado

A Prefeitura de Umua-
rama finalizou a maior parte 
das obras de readequação 
da Praça Juscelino Kubits-
chek – mais conhecida como 
Praça do Japão –, de acordo 
com a Secretaria Munici-
pal de Obras, Planejamento 
Urbano, Projetos Técnicos e 
Habitação, responsável pelo 
serviço, sob o olhar atento do 
prefeito Celso Pozzobom.

A readequação da praça 
atende a um termo de ajus-
tamento de conduta estabe-
lecido entre o município e o 
Tribunal de Justiça do Paraná 
(TJ-PR). A Prefeitura responde 
na Justiça ação proposta pelo 
Ministério Público (MP/PR) 
sobre a reforma realizada 
na gestão 2013/2016, com 
alegação de ilegalidades na 
obra, falta de conformidade 
com a legislação ambien-
tal e de audiência pública e 
contrariedade à finalidade de 
espaço público.

A ação questionava inclu-
sive a ausência de lei auto-
rizando a transformação 
da praça em via de asfalto 
para automóveis, estudo de 
impacto e viabilidade urba-
nística e ambiental, descum-
primento do plano diretor e 
supressão de vegetação e de 
espaço para o lazer. “Acorda-
mos com a Justiça a remoção 
da maior parte do asfalto para 
o plantio de grama. Consegui-
mos preservar parte do pavi-
mento para atividades de lazer, 
como skate, carrinho de rolimã 
e alongamentos”, informou o 
prefeito Celso Pozzobom.

Retorno do passeio
Moradores das proximidades aprovaram o trabalho e voltaram 

a passear pela praça, inclusive com animais, aproveitando a grande 
área gramada. A readequação aumentou bastante a permeabili-

dade do solo. “Instalaremos cancelas para controlar o acesso de veí-
culos. Serão permitidos apenas carros em exposições e encontros 
automotivos”, acrescentou o diretor de Obras, Renato Caobianco.

O secretário de Obras, Planejamento Urbano e Projetos Técni-
cos, Isamu Oshima, lembrou que a Prefeitura também substituiu o 
parquinho infantil por outro mais moderno e construiu um cam-

pinho de areia cercado com tela de alambrado para as crianças se 
divertirem e praticarem esportes. O prazo para cumprimento do 

TAC vai até fevereiro e o trabalho foi iniciado ainda em dezembro.

Pequenos detalhes
“Faltam pequenos detalhes para a conclusão. Implantamos 

melhoria na acessibilidade, com mais rampas para cadeirantes. A 
maior parte do serviço teve material e mão de obra própria da Pre-
feitura. Apenas o reposicionamento do meio-fio e plantio de grama 
foram terceirizados”, explicou o secretário de Obras, Planejamento 

Urbano e Projetos Técnicos, Isamu Oshima. A reforma da praça 
custou R$ 472,9 mil aos cofres públicos, entre 2015 e 2016, com 

recursos próprios e do governo federal.

A readequação da praça atende a um termo de ajustamento de conduta estabelecido entre o município e o TJ-PR

THIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

PM e bombeiros intensificam ações 
nas praias às margens do Rio Paraná

As ações da Polícia Mili-
tar e do Corpo de Bombeiros 
foram reforçadas nas praias 
de água doce às margens do 
Rio Paraná. Entre os locais 
mais procurados pelos visi-
tantes estão as prainhas 
do município de Porto Rico, 
como Santa Rosa, Carioca 
e Cabeça da Ilha Mutum, 
além de Porto de São José, 
no município de São Pedro 
do Paraná e Porto Camargo, 
em Icaraíma.

Desde o início da Opera-
ção Verão Conscientes, em 
19 de dezembro, até 10 de 

janeiro, oito pessoas foram 
detidas pela Polícia Militar 
na região. O Corpo de Bom-
beiros registrou dois afo-
gamentos sem gravidade 
e o comércio é fiscalizado 
e orientado em relação às 
normas e medidas de pre-
venção ao coronavírus.

O coordenador do Verão 
Consciente 2020/21 das 
costas Oeste e Noroeste 
pela PM, coronel Adilson 
Luiz Correa dos Santos, 
destaca que o trabalho 
conjunto entre as forças 
de segurança estaduais, 

a Prefeitura de Por to Rico 
e a Secretaria Municipal 
de Saúde é impor tante 
para atender a demanda 
da região e atuar tanto de 
forma preventiva, quanto 
ostensiva, cumprindo as 
medidas de segurança e 
protocolos sanitários.

A Polícia Militar, coordenada 
pelo 3º Comando Regional da 
Polícia Militar (3º CRPM), conta 
com efetivo de cerca de 400 
militares estaduais para atua-
ção durante a temporada na 
região de Porto Rico, Porto 
São José e Porto Maringá.
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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

Tradição e qualidade, 
elementos que fazem da 
Universidade Paranaense uma 
referência quando o assunto 
é ensino superior. Para quem 
deseja ingressar na Unipar, 
neste início de 2021, uma 
boa notícia: estão abertas as 
inscrições para o Vestibular 
TOP 50 que concederá bolsas 
de estudo para os cursos de 
graduação nas modalidades 
presencial (exceto o curso de 
Medicina), semipresencial e 
educação a distância. 

Ao todo são 50 bolsas 
disponíveis, entre parciais 
[de 30% e 50%] e integral 
[de 100%], que serão 
disponibilizadas aos candidatos 

mais bem classificados no 
processo seletivo. Há vagas para 
todas as Unidades: Umuarama, 
Toledo, Guaíra, Paranavaí, 
Cianorte, Cascavel e Francisco 
Beltrão.

As inscrições são gratuitas 
e devem ser realizadas pelo 
site unipar.br , no período 
de 04/01 a 30/01. As provas 
serão realizadas no dia 31 de 
janeiro. São mais de cem cursos 
disponíveis, nas sete Unidades, 
com opções que vão das áreas 
tradicionais às tecnológicas 
[cursos mais curtos e mais 
focados às demandas regionais].

Com estrutura física e 
laboratorial moderna, que 
permite eficácia nas aulas 
práticas e atividades de 
estágio, a Unipar possui bons 
conceitos em avaliações 
do Ministério da Educação, 
resultado dos constantes 
investimentos realizados para o 
desenvolvimento da Instituição 
e do corpo docente qualificado, 
constituído, principalmente, por 
mestres e doutores. 

Processo seletivo está com inscrições abertas e há vagas 
para as sete Unidades da Instituição

Vestibular TOP 50 Unipar: Concorra a 
bolsas de estudo de até 100%

Programas sociais transferiram mais 
de R$ 24 milhões a famílias de Umuarama

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social divulgou 
nesta semana um balanço 
dos atendimentos presta-
dos ao longo de 2020 pela 
equipe do Cadastro Único – 
Bolsa Família, responsável 
pelos beneficiários das três 
unidades do Centro de Refe-

rência da Assistência Social 
(CRAS) na cidade e também 
por moradores dos distritos 
de Umuarama. No ano pas-
sado, os programas sociais 
transferiram mais de R$ 24 
milhões para as famílias e 
trabalhadores atendidos.

A gestora do programa 

em Umuarama é a secretária 
municipal Izamara Amado de 
Moura (Assistência Social) e 
a coordenadora é Tânia de 
Souza Marques. Em 2020 
foram realizados 9.932 aten-
dimentos em ações relacio-
nadas ao Cadastro Único e 
ao Programa Bolsa Família 

Aprovados novos valores 
do salário mínimo do Paraná

O Conselho Estadual do 
Trabalho, Emprego e Ren-
da (Ceter), vinculado à Se-
cretaria de Estado da Jus-
tiça, Família e Trabalho, 
aprovou os novos valores 
do salário mínimo regio-
nal do Paraná. Os salários 
variam de R$ 1.467,40 a 
R$ 1.696,20, conforme a 
categoria. Os pisos reajus-
tados deverão entrar em 
vigor nos próximos dias e 
serão aplicados até 31 de 
dezembro de 2021.

A Lei nº 20423/20, que 
formaliza a regra de valori-

AUXÍLIO EMERGENCIAL – PÚBLICO BOLSA FAMÍLIA
MÊS ...................QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS ............... VALOR
Abril ...................... 2.635 ............................................................ 2.754.600,00
Maio ..................... 2.713 ............................................................ 2.836.200,00
Junho .................... 2.638 ............................................................ 2.763.600,00
Julho ..................... 2.550 ............................................................ 2.676.600,00
Agosto ................... 2.653 ............................................................ 2.770.800,00
Setembro .............. 57 ................................................................. 51.000,00
Outubro ................. 57 ................................................................. 51.000,00
Novembro .............. 24 ................................................................. 19.800,00
Dezembro .............. 17 ................................................................. 28.800,00
TOTAL ......................................................................................... 13.952.400,00

EXTENSÃO AUXÍLIO EMERGENCIAL – PÚBLICO BOLSA FAMÍLIA
MÊS ...................QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS ............... VALOR
Setembro .............. 2.349 ............................................................ 753.853,00
Outubro ................. 2.349 ............................................................ 753.853,00
Novembro .............. 2.277 ............................................................ 730.685,00
Dezembro .............. 2.250 ............................................................ 719.302,00
TOTAL ......................................................................................... 2.957.693,00
*Fonte: Relatório de Acompanhamento, Gestão e Efetividade
 – Gerência Executiva do Governo Curitiba/PR - GIGOV/CT

Categorias
O Paraná adota um piso regional, superior ao valor nacional, 

com quatro faixas salariais. Na categoria dos trabalhadores agro-
pecuários, florestais e da pesca, o piso sobe para R$ 1.467,40. 

Para o setor de serviços administrativos, serviços gerais, de 
reparação e manutenção e vendedores do comércio em lojas e 
mercados, o salário aumenta para R$ 1.524,60. Esta categoria 

engloba também a classe de trabalhadores domésticos. Para os 
empregados na produção de bens e serviços industriais, o piso 

vai para R$ 1.577,40. Para o último grupo, na categoria de técni-
cos de nível médio, o piso passa a ser R$ 1.696,20.

O mínimo regional não se aplica aos empregados que têm o 
piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coleti-

vo de trabalho, nem aos servidores públicos.

e a assistente social do pro-
grama realizou 141 visitas 
domiciliares.

De acordo com os da-
dos do Sistema CadÚnico, 
Umuarama tem hoje 11.701 
cadastros de domicílios na 
base Caixa e 2.868 bene-
ficiários. Conforme a folha 
de pagamento, o programa 
Bolsa Família repassou R$ 
6.911.621,00 ao público 
atendido em 2020.

No ano foram adiciona-
dos 781 novos benefícios 
e 864 benefícios bancariza-
dos, que receberam o repas-
se de R$ 173.999,00. “Já 
as famílias atendidas com 
o Benefício de Superação 
da Extrema Pobreza (BSP) 
foram 1.650, totalizando R$ 
124.876,00”, explicou a co-

ordenadora Tânia de Souza 
Marques.

Os maiores volumes de 
recursos, porém, foram li-
berados por meio do auxílio 
emergencial para o público 
do Bolsa Família, que inje-
tou R$ 13.952.400,00 na 
economia de Umuarama 
entre os meses de abril a 
dezembro de 2020, e pela 
Extensão Auxílio Emergen-
cial, que repassou mais R$ 
2.957.693,00 de setembro 
a dezembro. “Esses recur-
sos ajudaram a aquecer o 
comércio e a prestação de 
serviços, minimizando os 
impactos econômicos nos 
meses mais críticos da pan-
demia de coronavírus”, ava-
liou a secretária Izamara de 
Moura.

zação do reajuste do piso 
salarial estadual, foi san-
cionada em dezembro do 
ano passado pelo governa-
dor Ratinho Jr. Na proposta 
aprovada pelo conselho, o 
reajuste dos valores foi fei-
to pelo mesmo índice apli-
cado para reajuste do Sa-
lário Mínimo Nacional para 
2021, acrescido de 0,7%, o 
que representa 50% do re-
sultado do PIB de 2019.

Os valores do Paraná 
são de 33,4% a 54,42% 
superiores ao salário 
mínimo nacional aprova-

do no ano passado, que 
passou de R$ 1.045,00 
para R$ 1.100,00.

Reajuste na 
aposentadoria
O Ministério da Economia 
publicou ontem (13) no Diário 
Oficial da União portaria 
que oficializa o reajuste de 
5,45% das aposentadorias 
e benefícios acima de um 
salário mínimo pagos pelo 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). Com o aumento, 
a partir de 1º de janeiro, o 
teto dos benefícios pagos pelo 
INSS passa de R$ 6.101,06 
para R$ 6.433,57. O reajuste 
segue o INPC, conforme 
determina a legislação 
previdenciária. O indicador, 
calculado pelo Instituto 
Nacional de Geografia e 
Estatística (IBGE), fechou o 
ano passado em 5,45%. A 
portaria também oficializa em 
R$ 1.100 o mínimo a ser pago 
em aposentadorias, pensões 
por morte, auxílio-doença e 
auxílio reclusão, entre outros 
benefícios especiais.
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CRUZE 1.8 LT 15/16 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 64.900,00

CRUZE HATCH PREMIER2  19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS, KM 2.200 R$ 119.900,00

MONTANA 1.4 LS 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 42.900,00

ONIX 1.0 LT 18/19 BRANCO COMPLETO R$ 44.900,00

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

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

PRISMA 1.4 LT 16/17 CINZA COMPLETO R$ 48.900,00

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

TRAILBLAZER 2.8 LTZ  17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, 7LUGARES R$ 169.900,00

 

E D I T A L 
DE PRIMEIRA E SEGUNDA PRAÇA DE LEILÃO E NOTIFICAÇÃO 

 
JONEY MARCELO LOPES FERREIRA, Leiloeiro Público Oficial, matriculado na Junta Comercial do Paraná - JUCEPAR sob o nº                  
19/302-L, portador do CPF: 034.097.859-73, com endereço na Rua Marechal Deodoro, nº 3025, em Cascavel/PR, telefone (45)                 
99989-5100 ou (45) 99989-5111, e-mail: contato@jmleiloes.com.br, FAZ SABER QUE, devidamente autorizado pela COMITENTE             
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI ABCD – SICREDI VALE DO PIQUIRI, estabelecida                
na Avenida Presidente Kennedy, 2268, no município de Palotina/PR, com CNPJ nº 81.099.491/0001-71 , VENDERÁ, nos termos do Art.                  
38 do Decreto Federal nº 21.981/32, e conforme legislação complementar, em DUAS PRAÇAS, sendo a 1ª Praça no dia 02 de fevereiro                      
de 2021 às 14h, e a 2ª Praça no dia 09 de fevereiro de 2021 às 14h, exclusivamente na modalidade on-line, pelo site                       
www.jmleiloes.com.br, o bem adiante descrito, a partir do lance mínimo indicado 1ª Praça: R$ 455.000,00 e 2ª Praça: R$ 386.750,00 - ,                      
para pagamento de dívida com garantia de alienação fiduciária pelo contrato nº B91310463-1, dos executados - M C NEVES &                    
RODRIGUES LTDA,CNPJ 05.115.988/0001-58, pessoa jurídica, localizada à Rua Sete de Setembro, 2381, Bairro Jd Paraíso, Umuarama                
PR, representada pelos sócios avalistas: MARIA RODRIGUES NEVES, brasileira, casada empresário, CPF 005.359.979-90, residente e               
domiciliada à Rua Floral, 1100, Jd Paraíso, Umuarama PR, e, MANOEL DE CAIRES NEVES, brasileiro, casado, empresário, CPF                  
390.491.759-53, residente e domiciliado à Rua Voluntário da Patria, 1263, Jd Tamoio, Umuarama PR. 
 
LOTE 01 – Imóvel Urbano - Matrícula 16760 - 2° RI de Umuarama PR, Localizado na RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA -                     
1271, JARDIM CANADA, terreno com área total de 125,00m² com testada de 8,35m², com construção de sobrado em                  
alvenaria - divisas e confrontações conforme matrícula. Imóvel ocupado. 

 
● A(s) venda(s) será(ão) feita(s) mediante pagamento à vista. 
● Propostas de parcelamento ou valor diferente dos valores publicados para lance inicial, deverão ser encaminhadas ao e-mail                 

contato@jmleiloes.com.br até a realização da 2a praça ou, em caso de não venda, enquanto o imóvel estiver publicado em venda                    
direta no site. Em caso de não arrematação na realização das praças o imóvel ficará disponível em venda direta por período                     
determinado pelo Comitente. 

● As despesas relativas à Comissão de Leiloeiro (5%), Registro, FUNREJUS, IPTU, ITBI, Condomínio (se for o caso) e demais                   
Impostos e Taxas correrão por conta do arrematante. 

● O Devedor possui preferência de compra até a realização do segundo leilão ou até a arrematação em primeiro leilão, sendo que,                     
exercendo esse direito deverá pagar todas as despesas bem como a comissão do leiloeiro no montante de 5% do valor da compra. 

● O Pagamento dos valores da arrematação bem como da Comissão do Leiloeiro deverão ser realizados por meio de depósito ou                    
transferência em Conta Corrente informadas pelo Leiloeiro em até 48 horas após a realização do Leilão. 

● O Arrependimento da Arrematação obrigará o Arrematante desistente ao pagamento da Comissão do Leiloeiro (5%) mais multa de                  
20%, sobre o valor da avaliação do imóvel, e ficará sujeito a sanções legais cíveis e criminais. 

● O imóvel está OCUPADO - O arrematante adquire o imóvel, em condição “ad corpus”, no estado de conservação em que se                     
encontra, inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e/ou posseiros, bem como, regularização das benfeitorias                
junto aos órgãos competentes. A desocupação do imóvel é de responsabilidade do arrematante, nos termos do artigo 30 da Lei                    
9.514/97. 

● O Imóvel não possui ônus - Penhoras e ou Débitos não relacionados ao Contrato em Execução - Alienação Fiduciária.  
● O imóvel acima teve sua redação resumida, autorizada pela Lei Federal no 7433/85 e na forma do Código de Normas da                     

Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná. 
● O Leiloeiro, acha-se habilitado a fornecer aos interessados informações pormenorizadas sobre o imóvel, objeto deste Edital de                 

Primeiro e Segundo Público Leilão e de Notificação. 
● Caso haja arrematante a Ata de Arrematação, será firmada em até 15 dias da data do leilão. 
● ATENÇÃO: Para participar dos leilões/praças, os interessados deverão cadastrar-se com antecedência no mínimo de 2h antes, no                 

site acima mencionado, e proceder a habilitação para que participem da hasta. Informações através do Fone: 45 999895111 e/ou                   
e-mail: contato@jmleiloes.com.br. 

● Publicações no site www.jmleiloes.com.br e no Jornal Tribuna Hoje - nas datas de 12, 14 e 19 de Janeiro de 2021. 
 

Pelo presente, fica(m) intimado(s) e notificado(s) acerca das datas dos Leilões Primeira e Segunda Praça caso não tenham sido por outro                     
meio: M C NEVES & RODRIGUES LTDA,CNPJ 05.115.988/0001-58, pessoa jurídica, localizada à Rua Sete de Setembro, 2381, Bairro Jd                   
Paraíso, Umuarama PR, representada pelos sócios avalistas: MARIA RODRIGUES NEVES, brasileira, casada empresário, CPF              
005.359.979-90, residente e domiciliada à Rua Floral, 1100, Jd Paraíso, Umuarama PR, e, MANOEL DE CAIRES NEVES, brasileiro,                  
casado, empresário, CPF 390.491.759-53, residente e domiciliado à Rua Voluntário da Patria, 1263, Jd Tamoio, Umuarama PR. 
 
As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo                      
Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. 
 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA

2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI
Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - Umuarama/PR - CEP:

87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br
Processo: 0004222-15.2007.8.16.0173

Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial
Assunto Principal: Prestação de Serviços

Valor da Causa: R$ 2.061,24
Exequente(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Executado(s): SERGIO LUIZ CARDOSO DA SILVA

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
 

O DR. , MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DAMARCELO PIMENTEL BERTASSO
COMARCA DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...

 
 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem que,

através dos autos nº  de  onde é exequente 0004222-15.2007.8.16.0173 Execução de Título Extrajudicial
 e executado  vem tornarAssociação Paranaense de Ensino e Cultura Sergio Luiz Cardoso da Silva,

público e de conhecimento geral de que por este ato procede a  do(a) executado(a) INTIMAÇÃO Sergio Luiz
 inscrito(a) no CPF nº 059.685.329-71, atualmente em lugar incerto e não sabido, de queCardoso da Silva,

fora efetuada a penhora sobre os seguintes bens:
 
Penhora de dinheiro realizada via sistema bacenjud, na conta da executada da Caixa

Econômica Federal, no valor de R$ 2.144,51, em 31/05/2020.
 
Assim, fica o(a) executado(a)  da referida penhora, bem como, para que, noINTIMADO(A)

prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifeste-se requerendo o que de direito, sob pena de considerar-se
aceitos como verdadeiros os fatos contra si articulados se não o fizer.

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não

aleguem ignorância ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.
 

Umuarama, 1º de setembro de 2020.
 

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito
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Deputados aprovam alterações  
dentro do sistema cívico-militar

Com 42 votos favorá-
veis, os deputados esta-
duais aprovaram em pri-
meiro turno, ontem (13), 
em sessão extraordinária 
na Alep, o projeto do Poder 
Executivo, que promove 
alterações no programa 
Colégios Cívico-Militares. 
A proposta recebeu sete 
votos contrários. O líder 

da Oposição, deputado 
Professor Lemos (PT), vol-
tou a criticar a proposta, 
que segundo ele diminui 
a opção para o ensino 
noturno e de jovens e adul-
tos per to da residência, o 
que pode aumentar a eva-
são escolar, além do fim 
da eleição para diretores 
nesses colégios.

O l íder  do Governo, 
deputado Hussein Bakri 
(PSD), defendeu o projeto 
e citou que o programa vai 
abranger menos de 10% 
dos colégios do Estado e 
que quase 2 mil colégios 
continuarão com o sistema 
convencional de adminis-
tração e ensino. 

COM apenas 7 votos 
contrários e 42 favoráveis, 

alterações foram aprovadas 
em sessão remota

DIVULGAÇÃO



11  Quinta-feira, 14 de janeiro de 2021 VARIEDADES

Palavras cruzadas

Mudanças experimentadas recentemente 
vão estimular você a reconstruir o que 
for preciso em sua vida.  Talvez consiga 
formalizar empréstimo ou selar parceria. 
Outra possibilidade é resolver um pro-
blema de saúde que vem tirando sua paz 
há tempos. 

Imprevistos vão tentar abalar seu astral, por 
isso, seja paciente para contornar essa maré 
complicada então breque nas iniciativas. 
Aproveite o dia de hoje e marque logo uma 
consulta médica para cuidar eliminar um mal-
-estar que persiste há um tempo. 

Caso sofra de alguma doença, tenha uma 
dor crônica ou outro problema similar pode 
resolver definitivamente essa questão, espe-
cialmente se o problema tiver relação com 
articulações. Faça uma  caminhada para 
desestressar e aliviar seus pensamentos.

Hoje você se sentirá muito à vontade para 
dar os próximos passos e tomar as iniciati-
vas necessárias para atender as demandas 
do mercado de trabalho, além disso, você irá 
consolidar a sua posição e seu prestígio junto 
aos chefes. Seus relacionamentos também 
podem ficar mais estáveis.

Terá ótimas oportunidades para obter sucesso em 
suas iniciativas, mas deve continuar eliminando 
os obstáculos que atrapalham seu caminho. Na 
paixão, é melhor pegar leve, hoje há risco de se 
irritar com facilidade, mas vai encontrar o equi-
líbrio e ficar de boas com seu amor.

Há tendência de se interessar mais por ativi-
dades ligadas a serviços sociais e defesa do 
meio ambiente. Você vai conseguir o apoio 
de que necessita para os seus projetos pes-
soais ou profissionais. No amor,  por causa 
de um clima mais retraído talvez você queira 
ficar na sua, sem se expor ou dar muito 
espaço para a conversa.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos hoje tem capacidade para ver o panorama geral de várias situações. Práticos, 
não se prendem a detalhes. Estão bem conscientes das recompensas e repercussões de 
suas ações. Tem consciência de seu poder, são indivíduos dominadores e praticamente 
incapazes de mudar de ideia. Podem ser teimosos quando suas emoções ou sentimentos 
estão envolvidos por isso sua vida pessoal pode ser difícil e turbulenta.

Horóscopo nascido em 14 de janeiro

Novas oportunidades vão se abrir diante 
de você, mas analise bem o que espera do 
campo profissional. Aproveite a noite de 
hoje para conversar com seu amor  sobre 
a situação financeira conjugal ou familiar e 
ajustar o que for necessário.

Chegou a hora de começar a dar forma con-
creta aos seus projetos, mesmo que eles 
precisem de adaptação.  Não é um bom dia 
para namorar ou discutir a relação e a paquera 
estará  devagar. Você vai querer deixar os agi-
tos de lado para pensar na vida.

Pode dar início a um novo projeto pessoal, 
profissional, mas tudo irá depender de sua 
determinação, Para que essa tensão não pre-
judique sua saúde, reserve um tempo para 
fazer uma atividade física leve, como uma 
caminhada. Trocas de carinho com seu amor 
podem ajudar a relaxar.

Apesar dos seus esforços, nem tudo poderá 
ser alcançado com facilidade. Seja paciente 
e espere momentos mais favoráveis para 
dar início a uma ideia, atividade ou projeto. 
Cuide da sua saúde. Que tal fazer uma visita 
ao dentista? No amor, procure ser mais pru-
dente, seja na paquera ou no romance.

Contratempos que estiverem atrapalhando o bom 
andamento dos seus projetos pessoais devem 
servir de estímulo. Os problemas no trabalho 
estão se acumulando? Cedo ou tarde, as coisas 
vão se resolver. Trocar ideias com o amor sobre 
esse assunto pode estreitar os laços conjugais

Destaque para projetos relacionados a meio 
ambiente e educação. Procure se organizar e 
ser paciente. Solução de assuntos jurídicos e 
processos pendentes na Justiça. Se estiver pla-
nejando uma viagem para daqui a alguns meses, 
divida esse sonho com o amor.

Simpatias para os negócios: aumente a clientela e tenha mais lucro
Fazer simpatia para vender mais? 

Saiba que existem vários rituais que 
podem ajudar a aumentar o lucro do 
seu comércio, empresa ou mesmo um 
pequeno negócio. Veja alguns:

Ter mais clientes na sua loja
 Pegue alguns grãos de arroz, de soja, 

de feijão, de milho e jogue um punhado 
de cada um deles num canto de sua loja 
dizendo: “Fartura há de vir com as gra-
ças da boa-ventura. Fartura há de vir com 
o trabalho da semeadura”. Diga essas 
palavras ao abrir a loja ou seu negócio 
durante um mês. Ao sair, reze um Pai-
Nosso em agradecimento.

Aumentar freguesia
Se você tem uma loja e os clientes 

andam sumidos, escreva o seu desejo 
em um papel verde. Guarde o papel e 
um trevo-de-quatro-folhas dentro de um 
envelope também verde. Leve para o seu 
trabalho e guarde em um lugar que só 
você conheça. Todos os dias pela manhã, 
durante 15 dias, pegue o envelope nas 
mãos e esfregue bem, enquanto se con-
centra no seu pedido.

Bons negócios 
Antes de se deitar, imagine que os negó-

cios que você tem para resolver estão bem 
encaminhados com a divina luz da Rainha 

da Paz e que seus empreendimentos vão 
render bons lucros. Depois disso, bata 
três vezes o pé direito no chão, dizendo: 
“Meus negócios já estão encaminhados e 
nada impedirá que eles deem certo, minha 
querida Rainha da Paz”. Deite-se e reze sete 
Pais-Nossos e sete Ave-Marias, agrade-
cendo por tudo de bom que tem lhe acon-
tecido e o que ainda está por vir.

Mais lucros no comércio
 Coloque oito folhas de alface e oito 

moedas em uma travessa. Por cima, 
jogue um pouco de azeite e, em seguida, 
três colheres (sopa) de mel. Deixe por 
dois dias, bem coberto, em um local 

de seu estabelecimento onde ninguém 
possa ver. Depois disso, lave as moedas e 
as dê de presente para a primeira criança 
carente que você encontrar. Jogue o que 
restou na travessa no lixo e lave-a para 
que possa utilizá-la como de costume.

Sucesso no comércio
 Encha um vaso de barro com terra 

adubada e cascas de ovos. Plante nele 
um pé de arruda e coloque na janela ou na 
porta de entrada do seu estabelecimento 
comercial. Todos os dias, pela manhã, colo-
que sete gotas de água no vaso e, uma vez 
por semana, regue normalmente, para que 
a planta cresça com força. 

Solução
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DSUTILT
BALEIORAR

LIRICAETNA

OIMOLADOS
FUNGOAVAGE

CUGUYN
UNESCOUAI
RLAPASVC

CABALISTICO
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tapado
(fam.)

Rio que
banha a
Floresta
Negra

Formato 
aproxima-
do da cha-
ve inglesa

Porque,
em "in-

ternetês"

Propensão
natural; 

tempera-
mento

Feito
mítico de
Dédalo e

Ícaro

Quase
imper-
ceptível

A parte
mais 

íntima de
um ser

A arte de
Rudolf

Nureyev

Maior
vulcão

ativo da
Europa

Poesia
(?): inte-
gra o can-
cioneiro

Sacri-
ficados 
em um
altar 

(?)
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francês
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gênero
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de Kitaro
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verde do

queijo
roquefort
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que já te-
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Legis-
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sequência
da hiper-
tensão

Órgão 
da ONU
sediado
em Paris

Principal
cultivo de

Caxias 
do Sul

Místico-
esotérico
(p. ext.)

Preven-
tivo

"Disc",
em CD

101, em
romanos

Ligação
(fig.)

A serra do Pico 
da Neblina

Obra máxima do
filósofo Erasmo 

de Roterdã

Fora, em
inglês

A mim

Vale dos 
(?), necró-
pole dos
faraós

Com-
paixão
Guiou

(veículo)

Sem rumo
(p. ext.)

Vermelho,
em inglês 

Abreviatura de
"transitivo" (Gram.)

Rogar
O limite
norte de
Sergipe

Grutas

O plano 
alternativo

Vitamina
do limão
Número
(abrev.)

Fruto comum no
Nordeste, difere 
do cajá por ser

muito doce

Preciso;
rigoroso
Artigo 

feminino

Técnico da equipe Sesc
Flamengo
de vôlei
feminino 

 

Interjeição
mineira

Iodo
(símbolo)

(?)-pro-
nóbis,

cacto co-
mestível

Antigo go-
vernante

de Veneza

Clube de equitação

Recurso do combate à den-
gue que visa ao controle

biológico do Aedes aegypti

3/age — out — red. 4/doge. 5/imeri — lapas. 9/seriguela. 11/cabalístico.
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M A G E N T A L P
A M O N O I O P A

E T R A O
E S G O E L A R A M

A R G U I E P A
T E NU E M O N E T

B H T E S V A I R
P A R I U N A A A

N L I T T L E D
C H Ã O A D O N I S

O B R O N X

Indivíduo
de povo

de origem
turca

Fundador
da cidade
de Niterói

(RJ)

Clínica que
oferece

massagens
relaxantes 

Abrigos
de caça

dos
esquimós

O disco
de colecio-
nadores
(abrev.)

Condição
de Savona-
rola ante a
Inquisição

Emitir
som carac-
terístico
(o porco)

Função 
da coluna
na Arqui-

tetura
Planta a-
mazônica
cultivada
em vasos

(?)
Pascoal,
jornalista
esportivo

Conservan-
te usado 

em rações
caninas

Narcóticos
Anônimos

(sigla)

Maior
divisão do

tempo
geológico

Deu à luz
(o feto)

Pequeno,
em inglês

"Desen-
volvimen-

to", em
BNDES

Jovem be-
lo amado
por Vênus

(Mit.)
"(?) de

Estrelas",
clássico 

da seresta

(?) Gauta-
ma, fun-
dador do
Budismo

Filme de Hermano
Penna baseado em

obra de João Ubaldo 

Avião mili-
tar russo

Vermelho-
púrpura

Caipira; matuto
(bras.)

Mudança essencial ao paciente após a
cirurgia bariátrica

Filha de
Príamo
(Mit.)

Setores
de lojas

de depar-
tamento

Membro do Poder
Legislativo municipal

Escritor de 
"As Joias da Coroa" 

Arte, em inglês
Partido de direita 

de El Salvador derro-
tado no pleito 2019

Deus
cultuado
em Tebas 
Esganaram

Submete
à sabatina

Fraco;
débil

Dissipar; 
desvane-

cer

Pintor 
de "Im-

pressão, 
Sol

Nascente"

Distrito de Nova Ior-
que onde surgiu o hip-
hop na década de 70

3/apê — art — bht — éon. 5/nogai. 6/little.



12 SOCIAL  Quinta-feira, 14 de janeiro de 2021

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário -,  Roberta Ries, Roseli Becker 
Sá, Marcos José do Nascimento Gonçalves, Carlos de Marchi e Aline Suguimati Santos.  Da coluna: felicidades.

ENTRE NÓS
Como está sua energia? Estagnada? Pa-
rada? Travada? Sem forças? Pois é. Dia 
desses vi no Facebook da minha amiga 
Dirce Ruiz que este é o melhor período 
para se aprumar. Em janeiro e fevereiro 
temos este tempo. E com isso chamar a 
prosperidade diariamente, a energia boa 

pode consequentemente dar um bem estar 
danado. São pequenas coisas que nos 

transformam e apimentam a vida. Organi-
zar a casa, arrumar as gavetas e também 
olhar um pouco pra nós. Um vasinho de 
fores naquele cantinho da casa, mudar  
seus quadros de lugar, não conservar 

aparelhos danificados (parados!) em casa. 
Mude mesmo sua casa, compre uns utensí-
lios novos (troque copos e xícaras). Mude 
a energia verdadeiramente. É isso Dirce? 
Eu adorei e fiz.  Lembram quando a mãe 

da gente arrastava os sofás prá lá e 
prá cá? Elas já sabiam de tudo isso. 

A história do fogão achei espetacular 
( viu Dirce!). Fluxo do fogo. Um fogo 

forte de vida. Coisas simples que reno-
vam a alma. Mexem com as energias e 
emanam coisas boas para o Universo. 
Vale a pena? Vale -, tente neste 2021. 
Ah, para ampliar ainda mais o horizon-
te... enfrente de verdade seus problemas 

reais.  Faça terapia!

“ O homem nasceu quebrado. Ele 
vive se consertando. A graça de 

Deus é a cola”. 
(Eugene O’ Neill) 

IDEIAS
Mesmo com a pandemia, a expectativa 
é que muitas novas micro e pequenas 

empresas possam surgir em 2021, tendo 
em vista que o empreendedorismo é 

certo como fonte de trabalho e renda. 
Para apoiar os potenciais empresários, 
o Sebrae tem ideias de negócios, com 

conteúdo voltado para quem planeja abrir 
uma micro ou pequena empresa ou tor-
nar-se um microempreendedor individual 

(MEI).  Acesse o canal Ideias de Negócios. 
Escolha entre: distribuidora de bebidas, 
pet shop, escritório de consultoria, frete 
e transporte de pequenas cargas, loja de 
produtos naturais, centro de estética, loja 
de cosméticos e perfumaria, hamburgueria, 
produção de alimentos congelados, padaria 

e fornecedor de refeições em marmita.  
Boas ideias, né? 

G
en

til
ez

a

PORTRAIT 
SIMONE VALENTE na lente exclusiva 

de Luci lemes -, especialmente para a 
coluna. 

ARQUIVO PESSOAL

NOVO ESPAÇO!
Bem estilosos , Fabio da Silva  Freitas e Regiane 

Vieira da Costa Morais já abriram a “Barbearia Seu 
Domingos”, na avenida Flórida, quase ao lado do 
Abdon & Cabreli. Um lugar tranquilo, bucólico e 

que promete excelentes serviços de barba,cabelo e 
bigode. Dê uma passadinha por lá. Você vai gostar. 

Fica a dica da coluna ZC. 
THIAGO CASONI
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