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Prefeito de Ivaté assume da 
cadeia e vice é quem comanda

CHEFIA DA PREFEITURA É PROVISÓRIA ATÉ RETORNO DE PREVITAL

O vice-prefeito eleito de Ivaté, Mizael Alves da Silva, administra o Município após decisão da Câmara de Vereadores. Isso 
porque o prefeito eleito, Denilson Prevital, foi empossado virtualmente e pediu afastamento de 120 dias, sem remuneração, 
enquanto aguarda, na carceragem da Polícia Federal, decisão judicial que o libere. Ele foi preso pela PF em dezembro durante 
a Operação Zephyros, que cumpriu 17 mandados judiciais no combate ao contrabando de cigarros. l 2

Vandalismo
Guardas municipais vão procurar, por câmeras 

de monitoramento, quem destruiu o interior 
de um banheiro da Praça Miguel Rossafa, no 
Centro de Umuarama. O logradouro é um dos 
pontos mais frequentados da cidade e recebe 

famílias que fazem piqueniques. l 5

Escolas do PR 
recebem kit 

prevenção para
início das aulas

l 4

IFPR oferta 
120 vagas de 

cursos técnicos 
gratuitos

l 6

Produtores se reuniram com o prefeito Celso Pozzobom e com o diretor de Agricultura para reforçar parceria e definir ações para 
a melhoria das feiras realizadas semanalmente em Umuarama. Deram sugestões e fizeram pedidos à administração. 

Crack

GM prende 
dupla com 
drogas na
PR-323 

l 5

Reunião com feirantes
l 8
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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 +1,03% 29,45 
Vale ON +1,64% 97,80 
ItauUnibanco PN +2,97% 32,59 
Bradesco PN +3,07% 27,50 
Embraer ON +8,48% 9,98 
Azul PN +7,26% 38,57

IBOVESPA: +1,27% 123.480 pontos

Iene 103,85
Libra est 0,73
Euro 0,82
Peso arg. 85,39

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,9% 5,2090 5,2100 +0,4%

PTAX  (BC) -0,9% 5,2611 5,2617 +1,3%

PARALELO -1,6% 5,0400 5,5000 +0,5%

TURISMO -1,6% 5,0400 5,4800 +0,6%

EURO -1,0% 6,3838 6,3867 -0,1%

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 14/01

Iene R$ 0,0507
Libra est. R$ 7,20
Peso arg. R$ 0,06
R$1: 1.302,42 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 14/01 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 1.436,50 25,50 22,8%
FARELO jan/21 464,90 2,50 22,1%
MILHO mar/21 534,25 9,75 26,0%
TRIGO mar/21 670,00 9,50 12,3%

SOJA 156,25 0,1% 17,1% 156,00
MILHO 74,82 0,7% 20,7% 75,00
TRIGO 71,54 0,0% 6,6% 73,00
BOI GORDO 269,26 0,9% 2,8% 270,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 14/01 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 14/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 14/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 165,00 6,5% 16,2%
SOJA Paranaguá 170,00 3,7% 10,4%
MILHO Cascavel 82,00 5,1% 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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PREVISÃO DO TEMPO

Prefeito de Ivaté assumiu da cadeia 
e vice administra temporariamente

O vice-prefeito eleito de Iva-
té (48 quilômetros de Umuara-
ma), Mizael Alves da Silva está 
administrando temporariamen-
te o município que tem pouco 
mais de 8 mil habitantes, após 
uma decisão da Câmara Muni-
cipal de Vereadores.

Através de um projeto 
aprovado em plenário, Mizael 
permanece à frente da admi-
nistração pública durante um 
período de 120 dias, conta-
dos do dia 1º de janeiro e que 
seguem também até a saída 
da cadeia do prefeito eleito, 
Denilson Prevital, afastado 
depois que foi detido pela Po-
lícia Federal ao ter sido citado 
com um dos envolvidos com 
organização criminosa investi-
gada por contrabandear cigar-
ros paraguaios.

Mizael informou ontem à 
reportagem do Jornal tribuna 
Hoje News, que Prevital to-
mou posse virtualmente no 
dia 1º de janeiro e logo em 
seguida a Câmara Municipal 
decidiu pela sua manuten-
ção temporária na chefia do 
Poder Executivo.

De acordo com a Procura-
doria Jurídica da Prefeitura de 
Ivaté, foi através de um De-
creto Legislativo, que os vere-
adores concederam a licença, 
sem remuneração, ao pre-
feito eleito Denilson Prevital, 
pelo período de 120 deias. 
A licença foi feita a pedido 
de Prevital. Aind conforme a 
Procuradoria, o vice Mizael foi 

Operação Zephyros
O prefeito eleito de Ivaté, Denilson Vaglieri Prevital, do 

MDB, foi preso na terça-feira, 1º de dezembro de 2020, durante 
o cumprimento de mandados judiciais pela Polícia Federal de 

Maringá. A Operação Zephyros foi desencadeada para cumprir 
14 mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva 

em Umuarama, Ivaté, Icaraíma, Nova Olímpia, Maringá e Foz 
do Iguaçu. A investigação apurou a ação de três organizações 

criminosas que agiam de forma autônoma, mas compartilhavam 
informações e equipamentos, com base nas cidades de Ivaté e 
Umuarama. Eram responsáveis por transportar (através de rios 
e estradas) cigarros e agrotóxicos do Paraguai para cidades da 

Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e também para outros 
estados. Segundo a PF, com o dinheiro adquirido das ações 

criminosas, o grupo comprava propriedades rurais e gado, que 
foram bloqueados por ordens judiciais. “Foi um ano de investiga-
ção, período em que foram apreendidas 1.200 caixas de cigarros 
contrabandeados, 900 quilos de agrotóxicos de origem estran-

geira e de 3.529 quilos de maconha. A droga foi apreendida num 
porto clandestino utilizado pela organização criminosa”, revelou 
o delegado chefe da Polícia Federal de Maringá, Luiz César Bus-

to, à época das prisões.

empossado e por enquanto é 
o prefeito do município.

Mizael ressaltou que 
que está administrando a 
cidade, seguindo o que foi 
prometido em campanha e 
procura tranquilizar a popu-
lação. “Estou trabalhando 
com os ‘pés no chão’ tran-
quilo e dando sequência aos 
projetos que estavam em 
andamento. Novos convê-
nios estão sendo firmados 
e alguns antigos, mantidos. 
O importante é que a cida-
de está sendo administrada 
de maneira tranquila e corre-
ta, até que o prefeito eleito 
retorno á cadeia e venha a 
assumir definitivamente os 
trabalhos”, salientou.

VACINAÇÃO
Como existe a possibili-

dade de os municípios do 
Paraná receberem em breve 
as vacinas para a campanha 
de imunização da covid-19, 
Mizael revelou que hoje (sex-
ta-feira), participa de uma 
reunião com o Secretário de 
Saúde, para tratar sobre os 
detalhes e do andamento 
do processo. “Inicialmente 
vamos seguir as metas defi-
nidas pelas equipes da 12ª 
Regional de Saúde. Hoje te-
nho reunião com a equipe de 
Saúde do município e esta-
mos aguardando um posicio-
namento do Governo do Pa-
raná para darmos início ao 
processo”, explica.
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Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Nublado com 
pancadas de chuva 

CRESCENTE
20/01 - 18h03

CHEIA
28/1 - 16h18

Sexta 15/1/2021

MINGUANTE
4/02 - 14h38

NOVA
13/01- 02h02

Paranaguá
max 30
min 22

max 28
min 22

Cascavel
max 29
min 18

Foz do Iguaçu
max 32
min 21

max 28
min 21

Curitiba
max 26
min 19

FASES 
DA LUA

Nublado com 
pancadas de chuva 

Sábado 16/1/2021

Chuva 
Domingo 17/1/2021
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 Londres - O governo do 
Reino Unido decidiu proibir 
a chegada de viajantes pro-
venientes de Brasil, Portu-
gal, Argentina, Bolívia, Cabo 
Verde, Chile, Colômbia, Equa-
dor, Panamá, Paraguai, Peru, 
Uruguai, Guiana, Guiana Fran-
cesa, Suriname e Venezuela. 
A medida foi anunciada pelo 
Ministério dos Transportes 
nessa quinta-feira (14) e passa 
a valer a partir desta sexta.

A decisão era esperada e 
busca conter a nova variante 
do coronavírus identificada 

no Brasil. Na quarta, o premiê 
britânico, Boris Johnson, disse 
que implementaria “medidas 
extras para garantir que as pes-
soas que vêm do Brasil sejam 
verificadas” e deu indícios que 
impediria viajantes do País. 

O ministro dos Transpor-
tes britânico, Grant Shapps, 
escreveu no Twitter que a 
decisão de barrar voos de Por-
tugal tem a ver com “os fortes 
laços de viagem com o Brasil”. 
“É uma outra forma de reduzir 
o risco de infecções importa-
das. No entanto, existe uma 

isenção para os transportado-
res que viajam a partir de Por-
tugal [apenas], para permitir 
o transporte de mercadorias 
essenciais”, ressaltou.

A medida não se aplica a 
cidadãos britânicos, irlande-
ses e moradores que tenham 
direito de residência no Reino 
Unido. “Mas os passageiros 
que retornam desses destinos 
devem se isolar por dez dias 
junto com suas famílias”, des-
tacou Shapps. 

O Ministério da Saúde do 
Japão disse no domingo (10) 

que detectou uma nova cepa 
de covid-19 em quatro viajan-
tes do Estado do Amazonas 
que apresentava 12 mutações, 
incluindo uma também encon-
trada em variantes altamente 
infectantes descobertas no 
Reino Unido e na África do Sul. 

Patrick Vallance - o prin-
cipal consultor científico do 
Reino Unido - disse que a 
mutação brasileira tinha algu-
mas das características das 
outras variantes do coronaví-
rus. “O que estamos vendo é 
que mutações estão surgindo 

em todo o mundo bastante 
semelhantes em termos de 
mudanças”, disse ele ao pro-
grama Peston, da ITV, dizendo 
que a cepa brasileira parecia 
semelhante à sul-africana.

Ele disse que não há evi-
dências de que qualquer uma 
delas torne a doença mais 
grave: “As mudanças que esta-
mos vendo com as variantes 
são em grande parte em torno 
do aumento da transmissão. 
Isso torna mais fácil passar de 
uma pessoa para outra, torna 
mais fácil pegar”, disse.  

Brasília - O Ministério da 
Saúde informou que o avião da 
companhia aérea Azul pre-
visto para decolar ontem em 
direção à Índia para buscar 2 
milhões de doses da vacina 
contra a covid-19 só sairá 
de solo brasileiro na noite 
desta sexta-feira.

Em nota, a pasta disse 
que o voo foi reprogramado 
“em algumas horas” devido a 
questões logísticas internacio-
nais. Com a reprogramação, a 
aeronave saiu de Viracopos em 

direção a Recife ontem à tarde, mas 
a partida para Mumbai, na Índia, foi 
adiada para as 23h de hoje. 

A volta da aeronave ao 
Brasil estava marcada para o 
sábado (16), pelo Aeroporto 
do Galeão, no Rio de Janeiro. 
Mas, com a alteração no 
voo, ainda não há informa-
ções sobre a data e hora do 
retorno da aeronave. “A data 
de retorno do avião ao Brasil, 
com a carga de vacinas esti-
mada em 15 toneladas, ainda 
está sendo avaliada de acordo 

com o andamento dos trâmites 
da operação de logística feita 
pelo governo federal em par-
ceria com a Azul”, diz a nota do 
Ministério da Saúde. 

Ao chegar ao País, a vacina 
ainda precisa aguardar o aval 
da Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) para que 
as doses comecem a ser apli-
cadas. Essas vacinas são espe-
radas para o início da vacina-
ção, até então previsto para o 
dia 19 no Palácio do Planalto 
e dia 20 nos municípios.  

Reino Unido barra voos do Brasil e 
15 países para conter nova variante

 Brasília - A Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) 
informou nessa quinta-feira (14) que 
voltou a cobrar a apresentação de 
documentos necessários para libe-
rar o uso emergencial da vacina de 
Oxford/AstraZeneca e da Coronavac. 
Os imunizantes serão distribuídos 
no Brasil, respectivamente, pela 
Fiocruz e pelo Instituto Butantã.

A Anvisa fará no domingo 
(17) uma reunião de diretoria 
colegiada para liberar ou não o 
uso dessas vacinas. O Ministério 
da Saúde afirma que, se houver 
aval da agência, a vacinação em 
todo o País começa na próxima 
quarta-feira (20), às 10h.

A Anvisa informou aos labo-
ratórios que os dados pendentes 
são “essenciais e condicionantes 
à análise e decisão técnica sobre 
as vacinas”. Além disso, a agência 
afirma que o prazo de dez dias 
para a aprovação do uso emer-
gencial pode ser comprome-
tido pela falta de documentos. 
Esse prazo é interrompido no 
momento em que a agência faz 
exigências às empresas.

A ideia do governo federal é 
ter, em janeiro, 8 milhões de doses 
disponíveis, sendo 2 milhões do 
modelo distribuído pela Fiocruz, 
que está sendo importado da 
Índia, e 6 milhões da Coronavac. 

Avião que buscará vacinas na Índia 
parte amanhã à noite do Recife

Fiocruz e Butantã ainda não 
enviaram todos os documentos



3Sexta-feira, 15 de janeiro de 2021  POLÍTICA

O prefeito de Curitiba, Ra-
fael Greca (DEM), disse on-
tem (quinta-feira, 14), que a 
campanha de vacinação con-
tra a covid-19 começa em 20 
de janeiro, às 10 horas.

“Em Curitiba, vamos vaci-
nar primeiro os grupos prio-
ritários. Os 70 mil profissio-
nais de saúde, e todos os 
idosos de Curitiba, que são 
perto de 300 mil pessoas”, 
destacou o prefeito.

O anúncio de Greca foi 
feito logo após uma reunião 
entre o Ministério da Saúde 
(MS) e as prefeituras para 
tratar do calendário nacio-
nal de vacinação. A expec-
tativa é de que 8 milhões 
de doses sejam enviadas 
para todos os municípios.

“Será em 20 de janeiro. 
Com imensa alegria anuncio 
o início da vacinação no Pavi-

Parceria do BRDE e Ministério
do Turismo traz recursos ao PR

O Banco Regional de De-
senvolvimento Do Extremo 
Sul (BRDE) assinou um aditi-
vo contratual em sua parceria 
com o Ministério do Turismo 
para administrar o Fundo Ge-
ral de Turismo, o Fungetur. 
Com o aditivo, foram adiciona-
dos mais R$ 100 milhões em 
investimentos no turismo da 
Região Sul do país, chegando 
ao total de R$ 646 milhões. 
Desses, R$ 293 milhões já fo-
ram aplicados em operações 
aprovadas até 30 de novem-
bro do ano passado.

Para o Paraná, foram di-
recionados agora R$ 102 
milhões, que estão disponí-
veis, para investir em proje-
tos relacionados ao turismo, 
como implantação, amplia-
ção, modernização ou refor-
ma de empreendimentos. 
“Esses investimentos, além 
de ajudar os empresários a 
desenvolver seus negócios, 
ajudam a gerar mais em-
pregos e atrair renda para o 
estado”, afirma o vice-presi-
dente e diretor de Operações 
do BRDE, Wilson Bley.

Essa parceria entre o 
BRDE e o Ministério do Tu-
rismo começou em 2017 e 
nos últimos três anos foram 
investidos R$ 121,9 milhões 
na construção e revitalização 
do turismo no Paraná.

Regulamentação
Um projeto de lei 
complementar 
de autoria do 
deputado federal 
Rubens Bueno 
(Cidadania-PR) 
regulamenta a 
divulgação de 
informações 
pelas empresas 
de seguros 
de vida para 
assegurar que os 
herdeiros e beneficiários de um segurado falecido tenham 
acesso às apólices que lhes beneficiem. “Atualmente, não 
há essa comunicação tão transparente quanto desejável por 
parte das seguradoras”, afirma o parlamentar paranaense.
O deputado ressalta que, apesar de as sociedades 
seguradoras já terem o dever de identificar os 
beneficiários dos seguros que contratam, de forma 
a realizar o pagamento nos termos contratados, não 
existe um dever legal de os seguradores informarem os 
beneficiários quando da morte do segurado.

Prazo de comunicação
Segundo o projeto, 
em caso de morte do 
segurado, a sociedade 
seguradora terá prazo de 
até 30 dias para informar o 
beneficiário, por escrito, da 
existência do seguro e do 
seu direito às importâncias 
devidas. O prazo começa 
a contar após a data do 
conhecimento da morte. As 
regras do projeto também 
serão aplicadas aos seguros 
de acidentes pessoais e às 
operações de capitalização 
com beneficiários em caso 
de morte do segurado ou 
do subscritor.

 Identificação
O projeto determina 
que a apólice contenha 
elementos que permitam 
identificar o beneficiário, 
caso não seja o herdeiro 
legal, devendo constar 
seu nome e qualificação, 
o endereço de domicílio 
e números de registro de 

identificação civil e CPF. 
Os dados deverão ser 
informados em caso de 
alteração do beneficiário, 
que deverá ser 
comunicada por escrito 
pelo contratante do 
seguro. A seguradora que 
descumprir as regras será 
advertida e multada.

Registro central
A proposta também prevê 
a criação de uma entidade 
privada de registro central 
dos contratos. “A criação 
de um registro central, que 
será supervisionado pela 
Susep [Superintendência 
de Seguros Privados], 
contribuirá sobremaneira 
para o controle, 
centralização e divulgação 
de dados relativos a essas 
apólices, inclusive podendo 
manter comunicação 
diária, via eletrônica, 
com os bancos de dados 
de cartórios em todo o 
território nacional”, explica 
Rubens Bueno.

MEDIDAS NA PANDEMIA
O setor de turismo foi um 

dos mais afetados com a 
pandemia e, em resposta a 
isso, foram tomadas diver-
sas medidas para ajudar a 
aliviar os impactos financei-
ros nesse setor. Entre elas, 
houve redução do teto de 
encargos financeiros para 
projetos (obras civis) e ca-
pital de giro isolado, bai-
xando de 6% e 7% para até 
5% a.a. + Selic. Houve, tam-
bém, aumento da carência 
para capital de giro isolado, 
passando de 6 para até 12 
meses, com a suspensão do 
pagamento de juros por até 
6 meses durante o período 
de carência, devendo o sal-
do ser capitalizado.

Também foram tomadas 

medidas para ajudar a eco-
nomia durante a pandemia. 
Com isso, foi aumentado o 
prazo de financiamento para 
capital de giro isolado de 48 
para 60 meses; Extensão das 
linhas de crédito para todos 
os portes: Empresário indivi-
dual (MEI), micro, pequenas, 
médias e grandes empresas. 
Suspensão dos limites impos-
tos à aplicação dos recursos 
do Fundo, permitindo a apli-
cação de 100% no capital de 
giro, entre outros.

O Fundo Geral de Turis-
mo foi criado para promover 
a melhoria da infraestrutura 
do setor, a partir do aprimo-
ramento de serviços presta-
dos a visitantes e da dinami-
zação da vocação turística 
de todas as regiões do país. 

lhão da Cura, no Parque Ba-
rigui. Em vez de fazer hospi-
tal de campanha, Deus nos 
permitiu fazer ali um grande 
centro de vacinação, o maior 
e mais eficiente do Brasil. 
Estamos mobilizados para 

isso”, declarou o prefeito. 
“São perto de 500 milhões 
de pessoas que precisam 
ser vacinadas, todos os bra-
sileiros duas vezes, 500 mi-
lhões de doses que são ne-
cessárias”, encerrou.

GRECA fez o anúncio logo após uma reunião entre o Ministério da Saúde (MS) e as prefei-
turas para tratar do calendário nacional de vacinação

DIVULGAÇÃO

SEGUNDO Wilson Bley, investimentos ajudam empresários a desenvolver seus negócios, 
gerar empregos e atrair renda para o estado

DIVULGAÇÃO

Vacinação começa dia 20 
às 10 horas em Curitiba

Crise de imagem
Estudo feito pela equipe do ministro do STF Edson Fachin, 

que também é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) concluiu que a Justiça Eleitoral brasileira vive uma 

crise de imagem, “em razão do crescimento do desinteresse 
da população pela política, dos altos índices de alienação 

eleitoral e da fragilidade do apego coletivo à democracia”. 
O resultado preocupou o atual vice-presidente do TSE, 
que assumirá o comando da corte em agosto. “Suscita-
se desordem para armar o restabelecimento da ordem. 
É possível, ainda que para muitos seja improvável, que 
advenha disso tudo a dissolução geral da sociedade e 

do Estado. Ainda não tocaram os sinos em sinal de luto, 
porém a corrosão é intolerável. É imprescindível sair da 
crise sem sair da democracia”, escreveu o ministro no 

prefácio da publicação do estudo.

DIVULGAÇÃO
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95% das escolas receberam 
materiais para prevenção

A Secretaria de Estado 
da Educação e do Esporte 
investiu R$ 5,9 milhões na 
compra de materiais de pro-
teção para os mais de 2 mil 
colégios da rede estadual 
que se preparam para ini-
ciar o ano letivo com segu-
rança. Até esta quarta-feira 
(13) cerca de 95% das es-
colas do Estado já tinham 
recebido os itens.

Entre os materiais adqui-
ridos estão 21,8 mil galões 
de 5 litros de álcool em gel, 
25,1 mil galões de 5 litros 
de álcool líquido 70%, 6,9 
mil termômetros, 31,7 mil 
dispensers e 16,3 mil maca-
cões para equipes de limpe-
za. Além disso, 2,1 milhões 
de máscaras de tecido serão 
entregues aos estudantes 
(duas para cada). 

OUTROS ITENS
Produtos de limpeza, 

luvas e botas para profis-
sionais de limpeza e fitas 
adesivas para orientar o dis-
tanciamento em salas de 
aula e espaços comuns, es-
tão sendo adquiridos pelas 
próprias escolas. Os recur-
sos para essas compras são 
do fundo rotativo, verba libe-
rada mensalmente para as 
escolas, destinada à aquisi-
ção de materiais e à execu-
ção de pequenos reparos.

Os diretores de cada 
escola têm liberdade para 
implementar medidas adi-
cionais de segurança e 
ampliar os cuidados para 
prevenção da Covid-19. É 

Educar para prevenir
O ano letivo de 2021 contará com o programa Educar para 

Prevenir. Parceria entre as secretarias da Educação e da Saúde, 
o projeto vai levar orientações sobre doenças, como prevenção 
e cuidados, para dentro da grade escolar dos alunos. De acordo 
com o planejamento, entre 10% e 15% do conteúdo de Ciências 
para alunos do Ensino Fundamental nos anos finais e de Biologia 

no Ensino Médio abordarão o tema.
A ação se dará uma vez por semana, com objetivo de tornar 

a escola um agente de disseminação de informação sobre pre-
venção de doenças, inicialmente com foco na pandemia do novo 
coronavírus e depois expandindo para outras doenças endêmi-

cas e doenças crônicas não degenerativas.

Ano letivo 2021
Com início previsto para 18 de fevereiro, o ano letivo nos 

colégios estaduais terá formato híbrido, com parte dos alunos 
assistindo às aulas de forma presencial nas escolas, enquanto o 
restante dos estudantes acompanha a mesma aula de maneira 

remota, simultaneamente.
A intenção é que haja um revezamento semanal entre os 

estudantes (uma semana em aula remota e uma semana em 
aula presencial). Aqueles que não têm acesso à internet ou 

a aparelhos eletrônicos, e que tiveram que buscar atividades 
impressas nas escolas ao longo de 2020, têm preferência para a 
aula presencial. Os demais participarão do revezamento, desde 

que haja autorização dos pais ou responsáveis legais.
Ao chegar à escola, todos os alunos terão suas temperatu-

ras verificadas. O uso de máscara é obrigatório, assim como a 
disponibilização de álcool em gel e o distanciamento mínimo de 
1,5 metro dentro das salas. A capacidade de cada sala de aula 

será limitada ao máximo de 50% de ocupação (o percentual vai 
depender do tamanho da sala).

o caso de José Marcos de 
Paula, diretor do Colégio 
Estadual Pedro Macedo, 
em Curitiba. Ele comprou 
totens para álcool em gel e 
está construindo 15 novos 
lavatórios em áreas exter-
nas para que os estudantes 
possam higienizar as mãos 
com água e sabão em am-
bientes abertos.

“Já estamos preparados 
para receber nossos alu-

nos com toda a seguran-
ça. Eles, assim como os 
professores, sentem muita 
falta do cotidiano na esco-
la”, afirma José Carlos. “Os 
alunos estão conscientes 
de todo o cuidado que pre-
cisam ter e sabem que não 
é só na escola. Precisam 
se prevenir onde quer que 
eles forem e também levar 
essa conscientização para 
dentro de casa”.

FORAM investidos R$ 5,9 mi-
lhões em materiais de proteção 
para os mais de 2 mil colégios 
que se preparam para iniciar o 
ano letivo

AEN

Data marcada
O prefeito de Curitiba, Rafael 
Greca (DEM), disse que a 
campanha de vacinação contra 
a covid-19 começa em 20 de 
janeiro, às 10h, na capital. O 
anúncio foi feito logo após uma 
reunião entre o Ministério da 
Saúde (MS) e prefeituras para 
tratar do calendário nacional de 
vacinação. As vacinas que serão 
destinadas ao Paraná devem ser 
distribuídas em 1.850 pontos 
de vacinação, segundo a Sesa 
(Secretaria Estadual de Saúde 
do Paraná).

Sesc Paraná
O Sesc Paraná completou 73 
anos no último dia 10. Desde 
1948, o Sesc faz parte da vida dos 
paranaenses representados por 
comerciários, empresários do 
comércio e população em geral. 
O Sesc participou dessa história 
ao construir uma rede com forte 
capilaridade no estado, capaz de 
atender a população de todos 
os seus municípios. Apoiando no 
desenvolvimento do comerciário, 
empresário e da comunidade.

Reforma tributária
Equipe econômica do governo 
federal está analisando o 
substitutivo apresentado pelo 
relator da proposta da reforma 
tributária, o deputado Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB). A aprovação da 
reforma tributária na Câmara 
está prevista para março. A 
reforma pretende simplificar 
e tornar mais eficiente a 
arrecadação tributária, 
unificando impostos que 
incidem sobre o consumo, como 
o ICMS e a Cofins.

Greve nacional
Em reunião on-line na noite 
de quarta-feira (13), cerca de 
50 líderes dos caminhoneiros 
autônomos de todo o País 
levantaram as principais 
reivindicações em prol da nova 
greve nacional, que vem sendo 
articulada pela categoria para 
o dia 1º de fevereiro. Os líderes 
afirmam que a manifestação 
será contra o projeto BR do Mar, 

Rodovias
O governo do Paraná está investindo mais de R$ 23,2 milhões 

em rodovias que farão a ligação do Centro-Sul ao Centro-Oeste 
e ao Norte do Estado. “Vamos transformar a região central do 

Paraná com essa iniciativa, trazendo desenvolvimento, emprego 
e oportunidades para a população local. Essas rodovias serão 

ótimas alternativas para transporte de carga entre as regiões norte, 
noroeste, oeste e para Curitiba e litoral”, afirma o secretário de 

Infraestrutura, Sandro Alex.     

o piso mínimo do frete e o preço 
dos combustíveis.

Sem possibilidade
Dois dos líderes da greve dos 
caminhoneiros de 2018, Aldacir 
Cadore e Ivair Schmidt afirmaram 
que não há possibilidade de 
nova paralisação, que está 
sendo marcada por um grupo 
com menor influência sobre 
os transportadores. Já Walace 
Landim, que comanda a 
Abrava (Associação Brasileira 
dos Condutores de Veículos 
Automotores), disse que avalia a 
possibilidade.

Demissões voluntárias
Jair Bolsonaro deve anunciar em 
breve a troca do comando do 
Banco do Brasil. André Brandão, 
que preside a instituição desde 
setembro de 2020, deve ser 
realocado para outra função. 
O principal motivo para a 
mudança foi a repercussão do 
fechamento de agências do 
banco e do plano de demissões 
voluntárias anunciado nesta 
semana. O mercado não reagiu 
bem à notícia e as ações do BB 
fecharam em queda de 4,94%.

Sputnik V
O Brasil deve receber até março 
10 milhões de doses da Sputnik 
V, vacina contra a covid-19 
desenvolvida pelo Instituto 
Gamaleya, na Rússia. O acordo foi 
formalizado entre a farmacêutica 
brasileira União Química e o 
Fundo Russo de Investimento 
Direto. As primeiras entregas 
ocorrerão ainda em janeiro.

Variante do 
coronavírus
O primeiro-ministro britânico, 
Boris Johnson, demonstrou 
preocupação com uma nova 
variante do coronavírus 
descoberta no Brasil. O Reino 
Unido decidiu suspender voos 
do Brasil e de outros 15 países. 
Nesta semana, cientistas 
da Fundação Oswaldo Cruz 
Amazônia (Fiocruz Amazônia) 
identificaram uma nova variante 
do coronavírus no Amazonas.
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WALMOR PARENTE (INTERINO)

Vândalos destruíram o 
interior do banheiro mascu-
lino da Praça Miguel Rossafa, 
centro de Umuarama. Atual-
mente esta é a praça mais 
movimentada da cidade, 
onde famílias inteiras e gru-
pos de amigos costumam 
até fazer pic-nics aos finais 
de semana, além de ser um 
dos pontos escolhido por pra-
ticantes de atividades físicas 
(caminhadas e corrida).

A Prefeitura divulgou 
ontem, (quinta-feira, 14) à 
tarde que o autor ou auto-
res do crime, ainda não 
haviam sido identificados. 
Foram arrancadas as lou-
ças do vaso sanitário e da 
pia, que foram quebrados 
e deixados no local.

Ainda de acordo com a 
Secretaria de Comunica-
ção (Secom), uma equipe 
da Secretaria Municipal de 
Obras providenciou os repa-
ros e a substituição dos 
itens danificados – o traba-
lho já foi concluído.

A Secom também infor-
mou que, além do prejuízo, 
a depredação do patr i -
mônio municipal é crime 
e deve ser denunciada. 
Quem tiver qualquer infor-
mação pode ligar para a 
Guarda Municipal através 
do telefone 153.

Na postagem feita pela 
Prefeitura em redes sociais, 
muitos internautas escreve-
ram suas opiniões. Vários 
sugeriram que o ato de 
vandalismo pode ter sido 

causado por andarilhos 
que estão com frequência 
naquela praça – no entanto, 
conforme divulgou a adminis-
tração municipal, ainda não 
há identificação da autoria.

Para a identif icação, 
alguns internautas suge-
riram conferir câmeras de 
monitoramento. E houve 
aqueles que destacaram 
a impor tância da contra-
tação de um zelador para 
os espaços públicos – que 
são alvos com frequência 
de vândalos, tais como a 
rodoviária, os lagos muni-
cipais e outras praças.

“Acho que poderia ter 
um zelador nesses locais 
onde tem banheiro. Aqui 
em Umuarama todo local 
público com banheiro é a 
nojeira”, disse uma pessoa. 
“Quem sabe agora não faz 
um banheiro digno de uso 
e outra acho que o mínimo 
do investimento que deveria 
ser feito é contratar uma 
zeladora para cuidar des-
ses banheiros de praça... 
porque eles não têm con-
dições nenhuma de uso... 
muito nojento sujo...”, 
escreveu outra. (Colabora-
ção – Obemdito)

A Guarda Muni-
cipal de Umuarama 
apreendeu ontem 
(quinta-feira, 14), ao 
final da manhã, mais 
de 100 pedras de 
crack e prendeu dois 
homens. Conforme 
nota enviada pela 
GM, uma das equi-
pes realizava patrulha-
mento pela marginal 
da rodovia PR-323, 
trecho urbano, pouco 
antes do meio-dia 
quando avistaram a 
dupla suspeita. Os 
dois homens foram 
abordados e, com 
eles, os guardas 
municipais encontraram 
106 pedras de crack 

divididas em três embalagens, além de um rolo de papel alumínio e uma 
faca de serra. A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a 
Delegacia de Polícia Civil onde foram entregues à autoridade policial.

DIVULGAÇÃO

INTERIOR do banheiro masculino foi completamente danificado. Prefeitura providenciou reforma

THIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Banheiro na Miguel  
Rossafa é destruído

Clientes 
Detalhe: Vinicius também foi 
conselheiro-mor e ex-ministro-
chefe da Secretaria Geral dos 
Governos Lula e Dilma e continua 
agindo para atender os interesses 
de seus eternos aliados, agora 
clientes. Em Brasília, comenta-se 
ainda que tem muita coisa 
para emergir nessa atuação do 
petista no Cade e em outros 
órgãos do Executivo.  

Proeza
Ao estilo “PT de agir”, ele 
conseguiu que um conselheiro, 
indicado pelo próprio Governo 
Bolsonaro, fizesse a avocação de 
um processo após o decurso do 
prazo previsto em lei, tomando 
a decisão no apagar das luzes 
do expediente, às 19h20, do dia 
04/01/2021.

Outro lado 
À Coluna, o escritório VMCA 
posiciona que seus profissionais 
representam clientes no Cade em 
alguns processos e as reuniões 
com conselheiros estão nas 
agendas públicas das autoridades. 
O Cade afirma não ter esse 
tipo de levantamento (agenda 
com conselheiros e empresas 
atendidas pelo advogado em 
processos no órgão).

Inquéritos Ford
O MP do Trabalho instaurou 
três inquéritos civis para mitigar 
os impactos do encerramento 
das atividades nas três fábricas 
da Ford. Ao MPT, advogados 
da multinacional repetiram 
as alegações para justificar a 
saída da empresa no Brasil. 
Também se comprometeram 
em encaminhar os dados que 
serão requisitados no âmbito 
dos três inquéritos.

Terceirização 
O Ministério Público do 
Trabalho e a Ford travaram, 
durante oito anos, um processo 
no qual a montadora respondeu 
por irregularidades na 
terceirização de atividades. Em 
2019, chegaram a um acordo. 
À Coluna, o MPT confirmou 
que, ao longo do ano passado, 
a multinacional quitou R$ 10 
milhões a título de indenização 
por danos morais coletivos. 

PT a mil no Cade
Filiado ao PT por anos e ex-presidente do Cade, o advogado Vinícius 

Marques Carvalho continua a dar as cartas no órgão de defesa 
concorrencial. Graças à sua influência, um conselheiro do Cade fez uma 

manobra que beneficiou uma gigante do segmento de combustíveis que 
contrata os serviços de Carvalho. O que ninguém entende é como o PT 

ainda exerce poder no governo de Jair Bolsonaro. 

Renda e emprego 
A Câmara de Consumidor do 
Ministério Público Federal 
também instaurou procedimento 
para acompanhar os impactos 
do fechamento das fábricas. Na 
portaria, o subprocurador-geral, 
Luiz Augusto Santos, menciona 
“possíveis impactos prejudiciais 
capazes de provocar a redução 
dos níveis de renda e emprego 
nacionais, afetando negativamente 
a economia do País”. 

Pedido 
No encontro com o ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello, e 
secretários da pasta, prefeitos de 
cidades do Nordeste pediram para 
que profissionais da educação 
entrassem no grupo prioritário da 
vacinação contra a covid-19. 

Prementes 
O pedido, no entanto, foi negado pela 
pasta. O secretário de Vigilância em 
Saúde, Arnaldo Medeiros, disse 
aos prefeitos que há grupos 
“muito mais prementes”.

Alinhados
Com o apoio do PDT, o bloco de 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), por 
quem o presidente Jair Bolsonaro 
diz ter “simpatia”, já soma 44 
senadores. Além do PDT (com três 
parlamentares), outra bancada 
de oposição ao Planalto, o PT, já 
declarou voto em Pacheco.     
 

Apelo 
Em apelo para que a população 
brasileira se vacine, a Associação 
Médica Brasileira (AMB) critica 
as fake news - “desinformação 
e desserviço” - e lembra da 
“importância fundamental das 
vacinas para controle das mais 
diversas doenças infecciosas, entre 
as quais a covid-19”. 

Consumo 
A Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF), medida pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), cresceu pela quinta 
vez seguida em janeiro de 2021 
(+0,7%) e subiu a 73,6 pontos. 
Contudo, mesmo com as recentes 
altas, o indicador registrou o pior 
desempenho para um mês de 
janeiro desde o início da série 
histórica, em 2010. 
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IFPR oferta 120 vagas em
cursos técnicos presenciais

Foi lançado o edital do 
Processo Seletivo IFPR 
2021 para ingresso em cur-
sos técnicos de nível médio 
na modalidade presencial. 
A inscrições, que custam 
R$ 25, podem ser feitas 
até o dia 8 de fevereiro. A 
seleção será realizada por 
sorteio público, que será 
realizado de 1 a 3 de mar-
ço. Serão ofer tadas 120 va-

gas no IFPR Campus Umua-
rama, sendo 40 vagas para 
Técnico em Edificações; 40 
vagas para o Técnico em In-
formática e 40 vagas para 
o Técnico em Química.  

FORMAS DE OFERTA
Os cursos técnicos de 

nível médio, na modalidade 
presencial, são ofer tados 
nas formas Integrada (ofe-

Inclusão social
Assim como em anos anteriores, o Processo Seletivo do 

IFPR destina 80% das vagas à inclusão social, sendo que que 
60% do total das vagas são reservadas aos candidatos que 
tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental em 
escolas públicas. Destas, 50% serão destinadas aos can-
didatos que possuam renda familiar bruta mensal igual 
ou inferior a 1,5 salário mínimo nacional per capita (R$ 
1.567,50) e 50% serão destinados aos candidatos que 

possuam renda familiar bruta mensal superior a 1,5 salário 
mínimo nacional per capita, havendo reserva de vagas para 
candidatos: autodeclarados pretos, pardos e indígenas, com 
deficiência; autodeclarados pretos, pardos e indígenas; pes-

soas com deficiência; e demais candidatos.

recida a quem já tenha con-
cluído o Ensino Fundamen-
tal). Eles são organizados 
de modo que o estudante, 
a partir de única matrícula 
na Instituição, conclua o 
Ensino Médio juntamente a 
uma habilitação profissio-
nal técnica de nível médio). 

 
DIVULGAÇÃO

40 vagas para Técnico em 
Edificações; 40 vagas para o 
Técnico em Informática e 40 

vagas para o Técnico 
em Química
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COMPRE SEU
CHEVROLET ONIX
E COMECE A PAGAR
SÓ EM 2022!

CHEVROLET CRUZE 
E NOVA TRACKER
COM TAXA ZERO!

WWW.UVEL.COM.BR

Brusque
     47 3251-6000

Tijucas
     48 3263-8500

Jaraguá do Sul
     47 3274-4400

São Bento do Sul
     47 3203-3999

Umuarama
     44 3621-3000

Faça contato com nosso atendimento online via Whatsapp.

Minha escolha faz a diferença. Imagem meramente ilustrativa. Consulte condições. Ofertas válidas enquanto durarem os estoques.
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Empreendedores da 
Castelo
Ofícios encaminhados pela Aciu 
ao Executivo municipal traduzem 
os anseios de setenta empresas 
da avenida Presidente Castelo 
Branco, entre a Parigot de Souza e 
a Tiradentes. O grupo denominado 
‘Empreendedores da Castelo’ é 
responsável pela geração de cerca 
de 500 empregos diretos e almeja a 
inclusão do trecho no próximo ciclo 
do estacionamento rotativo, bem 
como outras melhorias.

Pleitos
O empresariado ressalta a importância 
da via como um dos principais acessos 
do município e os benefícios de 
pleitos como sinalizações vertical e 
horizontal, ampliação do número de 
vagas, instalação de duas câmeras de 
longo alcance - para que integrem o 
sistema público de monitoramento - e 
paisagismo.

Simples Nacional
As microempresas e empresas de 
pequeno porte que desejam optar 
pelo regime tributário do Simples 
Nacional podem solicitar a mudança 
até o dia 29. A solicitação somente 
pode ser realizada neste período 
pela internet, por meio do Portal 
do Simples Nacional. Ao optar por 
esse modelo, o empresário tem a 
oportunidade de pagar oito tributos 
(ICMS, IPI, IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, 
ISS E INSS patronal), de uma única 
vez, o que reduz custos e facilita o 
pagamento das obrigações.

Sem exclusões
Atendendo a um pedido do 
Sebrae, o governo federal decidiu 
não excluir do Simples Nacional 
as micro e pequenas empresas 
inadimplentes em 2020. Dessa 
forma, a ME ou EPP já optante pelo 
Simples Nacional não precisa fazer 
nova opção neste ano, uma vez 
que a empresa somente sairá do 
regime quando excluída, seja por 
comunicação do empresário ou de 
ofício, por decisão do governo.

Novo mínimo regional
O Conselho Estadual do Trabalho, 
Emprego e Renda aprovou a 
definição dos valores do novo salário 
mínimo regional. Os salários variam 
de R$ 1.467,40 a R$ 1.696,20, 
conforme a categoria, mantendo o 
Paraná como estado com o maior 
mínimo regional do País. Os pisos 
reajustados serão aplicados até 31 
de dezembro. Os valores do Paraná 
são de 33,4% a 54,42% superiores 
ao salário mínimo nacional aprovado 
no ano passado, que passou de R$ 
1.045,00 para R$ 1.100,00.

Serviços
O volume do setor de serviços cresceu 
2,1% no Paraná em novembro de 2020, 
espelhando a evolução nacional nesse 
recorte, de 2,6%. É a quarta variação 
mensal positiva no setor depois do 
começo da pandemia. Também houve 
crescimento em julho (1,7%), agosto 
(1,6%) e setembro (2,9%). O Paraná 
registrou um segundo semestre 
de recuperação econômica. Houve 
crescimento na produção industrial, 
no comércio, nos empregos 
e começaram a aparecer 
indicadores mais positivos 
também no setor de serviços.

Avanço gradual
No recorte mais ampliado, os números 
do setor no Paraná ainda sentem 
os impactos da pandemia do novo 
coronavírus e as medidas restritivas de 
circulação. As perdas foram de 8,6% na 
comparação com novembro de 2019, 
10% no acumulado do ano e 9,5% no 
acumulado dos últimos doze meses. 
Os indicadores espelham, mais uma 
vez, os dados nacionais.

Carnaval cancelado
A prefeitura de Umuarama 
divulgou uma nota informando 
que não haverá carnaval popular 
na cidade neste ano. Assim como 
outras cidades, as festividades 
estão sendo canceladas devido 
à pandemia de coronavírus. Nos 
últimos dois anos o carnaval popular 
em Umuarama aconteceu no Lago 
Aratimbó. A orientação é para que 
as pessoas fiquem em casa e evitem 
aglomerações no período.

Trânsito
Umuarama possui aproximadamente 
90 mil carros e mais de 16 mil motos 
e ainda convivemos com uma 
expressiva frota oriunda de cidades 
da região. A infração de trânsito mais 
comum, segundo a Umutrans, é o 
avanço do sinal vermelho. Somente 
no ano passado foram anotadas 25 
mil ocorrências do gênero. Com a 
ampliação dos pontos de fiscalização, a 
expectativa do órgão é que o número 
aumente 30% nos próximos meses.

Senac
O Senac Umuarama abriu processo 
seletivo para cadastro de reserva 
(futuras vagas) para duas áreas: 
enfermagem e radiologia. Serão 
contratados instrutores de educação 
profissional para atuar nos cursos 
ofertados na unidade local. Os 
interessados devem acessar o site do 
Senac (www.senac.br) e procurar o link 
Trabalhe Conosco. A orientação é para 
o candidato verificar os pré-requisitos 
da vaga e cadastrar seu currículo.

Dengue preocupa
O primeiro Levantamento de Índice 
Rápido do Aedes aegypti (Liraa) 
de 2021 alerta para o aumento na 
infestação do mosquito da dengue, 
também responsável pela transmissão 
do vírus zica e da febre chikungunya, 
em Umuarama. Conforme Índice 
de Infestação Predial (IIP), foram 
encontradas larvas do inseto em 
2,5% dos imóveis visitados entre os 
dias 4 e 8 de janeiro pelos agentes 
de combate a endemias.

Bairros críticos
A situação mais crítica é a do Jardim 
São Cristóvão, onde a infestação 
supera 13% dos imóveis. Altos 
índices também foram registrados 
na região da Escola Municipal Malba 
Tahan (12%), Alto São Francisco 
(11,1%), Jardim Independência 
(10,3%) e Jardim Arco-Íris (9,3%). 
Outras 23 localidades apresentaram 
índice entre 1,6% e 8%. Por outro 
lado, em 33 bairros de Umuarama 
não foram localizadas larvas do 
mosquito (índice 0,0%).

“De nada servimos se formos bons 
apenas para nós mesmos” - Voltaire

Excelente semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

Representantes das fei-
ras locais se reuniram com 
o prefeito Celso Pozzobom e 
com o diretor de Agricultura 
e Pecuária do município, 
José Guilherme de Oliveira 
Júnior, na manhã de ontem 
(quinta-feira, 14), para 
reforçar a parceria e definir 
ações para a melhoria das 
feiras realizadas semanal-
mente em Umuarama.

Os fe i rantes deram 

sugestões e fizeram pedi-
dos à administração muni-
cipal, que abordou questões 
relacionadas à fiscalização, 
obser vação das normas, 
par ticipação de comercian-
tes de fora e dos produ-
tores, a necessidade de 
atualização cadastral e o 
acompanhamento constante 
do município, valorizando 
os agricultores e desenvol-
vendo a atividade.

A reunião foi um primeiro 
contato neste ano para dis-
cutir os problemas enfrenta-
dos atualmente, as neces-
sidades e o ordenamento 
das feiras, que são pontos 
de encontro da população e 
também a principal fonte de 
renda de muitos produtores. 
“Por sua impor tância eco-
nômica e social, as feiras 
precisam ser bem estrutu-
radas, valorizadas e atrati-
vas para o consumidor, pois 
favorecem uma alimentação 
saudável com produtos fres-
cos, variados e preço justo”, 
disse Celso Pozzobom.

Um dos pedidos dos 
feirantes foi uma fiscali-
zação mais intensa sobre 
comerciantes de fora das 
feiras, que se estabelecem 
nas proximidades e ofere-
cem produtos semelhan-
tes, ‘dividindo’ as vendas 
e impactando os lucros da 
atividade sem a mesma 
garantia de qualidade e 
procedência dos alimentos 
comercializados.

“Vamos cuidar desse e 
de outros problemas apon-
tados com uma atuação 
mais presente da fiscaliza-
ção e mais apoio da Secre-
taria de Agricultura aos pro-
dutores. Inclusive temos 
novidades para anunciar 
nos próximos dias que 
serão muito favoráveis aos 
nossos pequenos agriculto-
res”, comentou o prefeito.

Estrutura e distribuição

O diretor de Agricultura e Pecuária informou que a 
equipe de assistência técnica do município está sendo 

reestruturada e que a distribuição de insumos pelo muni-
cípio (como adubo, fertilizantes e calcário) terão conti-
nuidade, para que os agricultores possam aumentar a 

produção. “Além disso, vamos estimular a fruticultura dire-
cionada para a merenda escolar, com aquisição garantida 

pelo município”, explicou José Guilherme Júnior.
Além do prefeito e do diretor, participaram da reunião 

a diretora de Arrecadação e Fiscalização da Prefeitura, Gis-
laine Alves Vieira, o presidente da Feira do Produtor (rea-
lizada às quartas-feiras, ao lado do Estádio Lúcio Pipino), 

Edson Geraldo Contieiro, o presidente da Aprofeuma 
(Associação Profissional do Comércio Varejista dos Fei-

rantes de Umuarama), realizada aos domingos na Avenida 
Parigot de Souza, José Carlos Konio Shimizu, e represen-

tantes das feiras de terça-feira (no Lago Aratimbó) e sexta-
-feira (nas imediações da Guarda Municipal/ Umutrans).

OS feirantes deram sugestões e fizeram pedidos à administração municipal, que abordou várias questões

THIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Prefeitura reforça parceria 
e estuda melhoras nas feiras
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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

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 aprovados com os 
melhores desempenhos 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 
na universidade, 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. 

Há opções para cursos de graduação presencial, 
semipresenciais e a distância

Vestibular gratuito oferta bolsas de estudo 
em diversos cursos de graduação

Batalhão de fronteira fez maior
apreensão de maconha da história

O Batalhão de Polícia de 
Fronteira (BPFron) realizou 
ontem a maior apreensão 
de drogas de sua história 
em uma propriedade rural 
de Toledo (130 quilômetros 
de Umuarama). A operação 
foi desenvolvida na última 
quar ta-feira (13) e retirou 
de circulação 12,7 tone-
ladas de maconha. Cinco 
pessoas foram presas.

O BPFron destacou que a 
apreensão é a maior desde 
a criação da unidade, em 
2012. O prejuízo ao narcotrá-
fico com a apreensão é de 
cerca de R$ 13 milhões

Os policiais militares 
do batalhão contaram com 
apoio de um helicóptero da 
Casa Militar. A aeronave, 
que atende o governador 
Ratinho Jr, foi aplicada 
para transpor te de tropa e 
sobrevoo no local. Além de 
maconha, foram apreendi-
dos carregadores para fuzil 

Preso depois de ameaçar
ex-esposa com simulacro

Um homem de 35 anos 
foi preso, na noite da quar-
ta-feira (13), em Umuarama, 
depois que ameaçou a ex-es-
posa com uma arma falsa. 
Ele chegou a apontar a arma 
para os policiais militares 
durante a abordagem. O 
acusado violou uma medida 
protetiva contra a ex-compa-
nheira, de 32 anos, e depois 
fugiu em direção ao distrito 
de Lovat, onde moram os 
pais da vítima. Lá ele foi à 
procura dos filhos do casal.

A Polícia Militar foi acio-
nada, mas quando chegou à 
residência da mulher, no Con-
junto Sonho Meu, não encon-
trou mais o homem acusado.

Minutos depois que dei-
xaram o local, os policiais 
receberam um novo pedido 
de socorro feito novamente 
pela ex-companheira do 
agressor. Ela relatou que o 
homem teria se deslocado 
até o distrito e retornou ao 
Sonho Meu.

A equipe fez um novo des-
locamento, quando encontrou 
o suspeito na garupa de uma 
moto na rodovia PR-323. A 
abordagem foi feita perto do 

e R$ 3.500 em dinheiro.
De acordo com o BPFron, 

as equipes estavam em 
patrulhamento quando viram 
a propriedade e suspeitaram 
de uma carreta. Policiais mili-
tares do Pelotão de Opera-
ções com Cães colaboraram 
com a vistoria no veículo 
e na sequência com uma 
varredura na propriedade. 
Durante a ação foi locali-
zado o galpão que escondia 
dezenas de fardos de droga.

Ainda segundo informa-
ções do batalhão, um dos 
suspeitos que estava na 
propriedade tentou subornar 
os policiais militares para 
evitar a apreensão da droga, 
mas acabou preso. Ele e 
os demais envolvidos serão 
denunciados por associação 
criminosa e tráfico de drogas.

A ação fez parte da Ope-
ração Hórus, coordenada 
pela Secretaria de Opera-
ções Integradas (Seopi) do 

trevo da saída para Maringá.
Quando os PMs deram 

ordem de parada, o acusado 
sacou o simulacro, quando 
um dos PMs efetuou um dis-
paro que não atingiu o crimi-
noso. Foi quando ele soltou a 
pistola falsa e se entregou. O 

piloto da moto era um moto-
taxista que tinha sido contra-
tado para a corrida.

O autor foi preso em fla-
grante, a arma falsa apreen-
dida e o caso será inves-
tigado pela 7ª Subdivisão 
Policial (7ª SDP).

Ministério da Justiça, e con-
tou com o apoio de órgãos 
federais e estaduais no 
combate a crimes transfron-
teiriços. Além do Batalhão 
de Polícia de Fronteira par-
ticipam da Hórus a Polícia 
Federal, Receita Federal, 
Companhia de Comandos e 
Operações Especiais (COE) 

No início da tarde de 
ontem )14), denúncias 
anônimas levaram PMs 
de Umuarama até o 
bairro Sonho Meu, onde 
estaria acontecendo o 
tráfico de drogas. Foram 
abordadas duas mulheres 
com idades de 23 e 30 
anos, uma delas grávida 
e, com o apoio de uma 
policial feminina a dupla foi 
revistada. Elas escondiam 
algumas pedras de crack 
na boca. O restante da 
droga estava escondido no 
tronco de uma árvore nas 
proximidades do local da 
abordagem. No total foram 
retiradas de circulação 32 
pedras de crack. Também 
foi apreendida a quantia 
de R$ 145,00. As 
mulheres foram conduzidas 
à Delegacia de Polícia.

DIVULGAÇÃO

do Batalhão de Operações 
Especiais (BOPE), ambos da 
Polícia Militar do Paraná; o 
grupo Tigre da Polícia Civil 

do Paraná; o Bope da Polícia 
Militar do Mato Grosso do 
Sul; a Força Nacional; e o 
Exército Brasileiro.

DROGA era armazenada 
em galpão de uma proprie-
dade rural que servia como 
depósito do entorpecente

DIVULGAÇÃO
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EXTRAVIO DE ALVARÁ 
ROGERIO DE ANDRADE, 
i nsc r i t a  sob  n º  CPF 
054.825.299-83, esta-
belecido na Avenida Rio de 
Janeiro, 4480, CEP 87.501-
370, cidade de Umuarama 
Estado do Paraná, comunica 
para os devidos fins o extra-
vio de seu alvará municipal 
nº 27.306/2008. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
V. A. ANUTO & CIA Ltda, 
inscrita sob nº CNPJ 
82.211.483/0001-38, estabe-
lecido na Rua Arapongas, 4323, 
Zona II, CEP 87.506-030, cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos 
fins o extravio de seu alvará 
municipal nº 28.594. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial. 

15/16

19/19

18/19

18/19

12/13

17/18

PRETO

PRETO

BRANCO

BRANCO

PRATA

BRANCO

R$ 64.900,00

R$ 97.900,00

R$ 44.900,00

R$ 48.900,00

R$ 36.900,00

R$ 169.900,00

COMPLETO
AUT, COURO

COMPLETO
AUT, COURO

COMPLETO

COMPLETO

COMPLETO

COMPLETO
AUT, COURO
7 LUGARES

CRUZE 1.8
LT

CRUZE 1.4
TURBO LTZ

ONIX 1.0 
LT

ONIX 1.0 
LT

SPIN 1.8 
LT

TRAILERBLAZER
2.8 LTZ

Produção de carnes no Paraná
tem ano de recordes em 2020

O ano de 2020 foi mar-
cado por números positivos 
de produção e expor tação 
na cadeia de carnes e pro-
teínas de origem animal. As 
projeções da Secretaria de 
Estado da Agricultura e do 
Abastecimento e os dados 
já consolidados indicam que 
foi o melhor ano da história 
nas indústrias do setor e que 
houve salto no volume de 
exportações, com quase 2 
milhões de toneladas comer-
cializadas com outros países.

Esse movimento foi impul-
sionado pelo crescimento orgâ-
nico das cooperativas e agroin-
dústrias, mesmo diante das 
incertezas da pandemia, e da 
demanda no mercado interno, 
turbinado pelo auxílio emer-
gencial, e no mercado externo, 
com a Peste Suína Africana. O 
setor também foi positivamente 
impactado por programas esta-
duais como o Trator Solidário, 
Seguro Rural, Cartão Comida 
Boa, Descomplica Rural e o 
acesso a crédito.

Com as variações posi-
tivas, o Paraná se firma, 
cada vez  mais ,  como 

maior produtor de frangos, 
segundo em suínos, ovos e 
no mercado leiteiro e entre 
os dez principais produto-
res de carne bovina, além 
de um dos maiores expor-
tadores do País. O balanço 
dos números consolidados 
foi feito pela Secretaria da 
Agricultura e pela Federação 
da Agricultura do Estado do 
Paraná (Faep).

“O Paraná é um celeiro de 
grãos, se mantém forte no 
mercado de carnes e valoriza 
a agricultura familiar. O ano foi 
desafiador em diversos seg-
mentos, mas o agronegócio 
mais uma vez respondeu com 
aumento de produção, quali-
dade sanitária e tecnologia, o 
que garantiu a segurança ali-
mentar da nossa população e 
de boa parte do mundo”, disse 
o governador Ratinho Jr.

Ele destacou que as pers-
pectivas são ainda mais 
otimistas para 2021 com o 
reconhecimento, pela Orga-
nização Mundial de Saúde 
Animal (OIE), de zona livre 
de febre aftosa sem vacina-
ção, previsto para maio. O 

selo facilitará a abertura de 
novos mercados internacio-
nais, impulsionando o setor 
produtivo interno. O governa-
dor também citou a consoli-
dação do Descomplica Rural. 
Apenas em 2020 foram emiti-
das 20.021 licenças ambien-
tais, crescimento de 13,5% 
em relação a 2019.

COM as variações positivas, o 
Paraná se firma, cada vez mais, como 

maior produtor de frangos e um dos 
maiores exportadores do País

AEN
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Palavras cruzadas

Dia bastante favorável para reuniões profissio-
nais e para trabalho em equipe. Para vencer 
adversidades profissionais ou conflitos afe-
tivos mantenha a determinação. A dois, um 
assunto que está se arrastando há muito tempo 
deve ser enfrentando o quanto antes. 

Se você trabalha com algo ligado a meio 
ambiente, sustentabilidade ou terceiro setor, 
espere sorte. Assuntos ligados a dinheiro 
devem ocupar seus pensamentos. Na intimi-
dade, romance ou paquera tem proteção.

Terá muita vontade de implementar algo novo no 
seu emprego, para crescer na profissão, ganhar 
especialização ou ampliar clientela. Na paixão, 
espere muito carinho. Ouça o que ele(a) tem a 
lhe dizer sem fazer  cobranças.

Uma conexão maior com seus projetos 
profissionais fará ter muita disposição para 
implantar seus planos. A noite será per-
feita para curtir a tranquilidade do seu lar 
e a companhia do amor. Que tal aprovei-
tar o momento e preparar um jantarzinho 
romântico?

Você precisa pensar na sua saúde que pode 
balançar em função da quantidade de traba-
lho que vem assumindo isso pode prejudicar 
especificamente o seu sistema cardiovascu-
lar. Pode iniciar uma atividade do tipo yoga, 
para se reequilibrar. Momento de definições 
no romance.

Preocupações podem afetar sua disposição 
e será preciso agir com mais firmeza para 
espantar os pensamentos negativos. Ale-
grias vão rolar e seu poder de sedução estará 
tinindo com sinal verde para a conquista. 

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 manifestam alguma forma de idolatria ou outra fixação por heróis 
em sua infância, sejam figuras reais ou fantasiosas. Podem ou não ser sociáveis. Sen-
tem-se atraídos por figuras que os ajudam em seu processo de autodescoberta que 
exercem profunda influência em sua carreira. Precisam ter cuidado para não se entre-
garem demais aos prazeres sensuais, pelos quais têm um fraco.  São donos da frase: 
“me faça de bobo uma vez, será uma vergonha para você, me faça de bobo outra vez, 
e será uma vergonha para mim”.

Horóscopo nascido em 15 de janeiro

Apesar de ter “sextado”, sua cabeça vai estar na 
profissão. Os desafios começam a ganhar forma. 
A vida a dois pede mais dedicação da sua parte. 
Quem estiver só pode paquerar à vontade nas 
redes sociais ou aplicativos.

O melhor é manter o foco e não se deixar abater 
pelas adversidades. Necessidade de ser corajo-
sa(o) hoje para enfrentar um problema. Cuidado 
para sua saúde não se fragilizar. No romance, 
assuntos que vêm se arrastando há muito tempo 
precisam ser enfrentados. 

Mesmo que a ousadia não faça parte do seu 
temperamento, pode tentar uma mudança no 
campo profissional ou de endereço. Hoje, 
você vai se concentrar na sua situação finan-
ceira. Para fechar o dia, que tal uma reu-
nião com os amigos, mesmo que seja por 
videoconferência.

Pode ter convite ou proposta para participar de 
um negócio ou assumir novos compromissos 
profissionais. No campo pessoal, aproveite para 
um happy hour com os amigos, isso vai tornar a 
sua sexta feira mais gostosa. Não é um bom dia 
para discutir a relação com o amor.

Não se esqueça de pensar na sua saúde: 
sobrecarga de atividades pode minar sua 
resistência física. No campo financeiro e 
talvez você precise se desdobrar para man-
ter as contas em equilíbrio. Uma conversa 
sincera com a pessoa amada vai ser útil para 
te tranquilizar.

Você pode ter dificuldade para se concen-
trar no trabalho. Converse com a sua turma 
de amigos pela internet para trocar ideia. Na 
intimidade conjugal, a dica é pensar numa 
surpresa para animar a união. 

Dez incensos naturais para limpar, energizar e proteger os ambientes
Gosta de incensos? Eles são ótimas 

opções para mudar as energias dos 
ambientes, purificar energeticamente 
objetos mágicos e amuletos, melho-
rando até mesmo a nossa vibração. 
Por isso, confira a lista de 10 incensos 
que trarão mais amor, paz, proteção e 
muito mais para a sua vida!

ALECRIM: Proporciona proteção 
a todos os setores da sua vida. Além 
disso, melhora a disposição física e 
a autoconfiança. Também combate 
a solidão. 

CÂNFORA: Usado para a limpeza 
energética, atrai vibrações positivas 
e cria um ambiente ideal para a prece 
e a meditação. 

CRAVO: Tem o poder de aumentar a 
vitalidade das pessoas, além de comba-
ter a estafa mental. Também atrai pros-
peridade e ganhos materiais. 

EUCALIPTO: Excelente estimu-
lante da mente, esse aroma aumenta 
a concentração, favorece o raciocínio 
e desenvolve o otimismo. 

LAVANDA: relaxa e acalma a mente, 
além de atrair vibrações favoráveis aos 
negócios financeiros e relacionamentos 
em geral. O aroma da alfazema tem o 
mesmo efeito.

LÍRIO: com o poder de elevar os 
pensamentos, cria um clima propício à 
meditação. É indicado para quem quer 
desenvolver a espiritualidade. 

MUSK:  de ação afrodisíaca, é 
indicado para situações de sedução. 
As essências de almíscar e âmbar 

têm as mesmas propriedades. 

PATCHULI: proporciona paz de espí-
rito em meio a crises. Use-o para meditar 
ou quando precisar recorrer à sua intuição. 

ROSAS: atrai oportunidades de 
sucesso, prazer e riqueza, além de pro-
porcionar harmonia aos ambientes. Tam-
bém estimula o amor e a alegria de viver. 

SÂNDALO: favorece a meditação e todo 
o tipo de prática espiritual. Nos momentos 
de intimidade, desperta a sexualidade. 

Solução

@editorapetra/editorapetra

Há uma muralha
entre você e
a felicidade?
Pois Deus quer 
derrubá-la. 

TAMBÉM EM E-BOOK
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GDCD
BATALHADOAVAI

ERALEMP
NISABALL

MUMIFICAÇÃO
APLOGOM
NOZAREA
TAIMMDCC
EGAAEI

ASPASTISNA
RALECS

FMISUNDANCE

PAVÃOAERR
GARRAFOME
IDPARIOT

INCOMPETENCIA

Ajuste da 
inclinação
da roda

de carros

Destino
daqueles
que "se
foram"

(?)-16,
fuzil do
Exército
dos EUA

Medida
equiva-
lente a
100 m2

Alcoólicos
Anônimos

(sigla)

A filha
favorita
de Zeus
(Mit.)

Antigo cre-
dor inter-
nacional
do Brasil

Mágico,
em inglês 

Feitio 
dos gan-
chos do
açougue

ONG que
ampara 

os excep-
cionais

Uma das
causas do

serviço
malfeito

Ondas
Tropicais

(sigla)

Título do tibetano
Tenzin Gyatso
"(?) Tempos",

sucesso do Legião

Liga da estrutura 
de contêineres 

Sufixo de
"vinhedo"
Bola, em

inglês 

Com a maior
brevidade
O sistema 

defensivo (fut.)

Rocha, em
francês 

1.700, em
romanos

Processo
pelo qual
passou o
cadáver
de Lênin

Fruto 
da ceia
natalina
Formato
do ben-
jamim
Sinais

gráficos
usados
em ci-
tações

Mira, em
inglês
O setor

não con-
trolado

pelo
Estado
(Econ.)

Tosta;
requeima
Lutécio

(símbolo)

A primeira letra 
do índice remissivo

Falta de 
vergonha

Stephen
(?), ator
irlandês
Tritura

Significa
"Impren-
sa", na

sigla ABI

Um dos
cavalei-
ros do A-
pocalipse

Símbolo 
da vaidade

Unha 
(p. ext.)

Pecado,
em inglês
O antigo

"ph"

Pronome
feminino
Fixa; es-
tabelece

Festival
de Cine-

ma 
fundado
nos EUA
em 1978

A letra
da vitória

Próton
(símbolo)

Atividade decisiva
na solução da Crise 

dos Mísseis de
Cuba (1962)

Quadro 
de Pedro
Américo

que
retrata a
Guerra do
Paraguai

Diminuem a gravi-
dade de um crime

Mineração de
aluvião

(?) de Ouro, 
escola de samba

paulistana
Dei à luz

3/aim — rea — roc — sin. 4/ball. 5/magic — tisna. 8/sundance.
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não con-
trolado

pelo
Estado
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requeima
Lutécio
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A primeira letra 
do índice remissivo

Falta de 
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Stephen
(?), ator
irlandês
Tritura
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sigla ABI

Um dos
cavalei-
ros do A-
pocalipse

Símbolo 
da vaidade

Unha 
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Pecado,
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O antigo

"ph"
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Fixa; es-
tabelece

Festival
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ma 
fundado
nos EUA
em 1978

A letra
da vitória

Próton
(símbolo)

Atividade decisiva
na solução da Crise 

dos Mísseis de
Cuba (1962)

Quadro 
de Pedro
Américo

que
retrata a
Guerra do
Paraguai

Diminuem a gravi-
dade de um crime

Mineração de
aluvião
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3/aim — rea — roc — sin. 4/ball. 5/magic — tisna. 8/sundance.
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A P M
B E R N A R D I N H O

L T U O R E I S
O R A F ME P Q

DO G E D I R I G I U
I N D O L E C I

V O O A E X A TO

D S U T I L T
B A L E I O R A R

L I R I C A E T NA

O I M O L A D O S
F U N G O A V A GE

C U G U Y N
U N E S C O U A I
R L A P A S V C

C A B A L I S T I C O

Tolo;
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 

(?)
Laroche,
estilista
francês

New (?),
gênero
musical
de Kitaro

Matéria
verde do

queijo
roquefort

Tempero
que já te-
ve valor

pecuniário 

É instau-
rada pelo 

Legis-
lativo 

Grave con-
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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CEREJA
A coluna destaca parabéns 
aos  leitores do Jornal Tri-
buna Hoje News que come-
moram aniversário. Nesta 

sexta (15)  vivas para Salem 
Abou Rahal , Sebaldo João 

Figueiredo , Anderson Marco-
ni, Newton Colcetta Filho e 

Ronald Rogério Smarzaro. No 
sábado (16) vivas para Ray-
ne Zafanelli, Marcela Frede-
rico, Loide Emevick Louback 
, Benedito José Perboni e 

Roberto Carlos Struckel. No 
domingo  (17) vivas para 
Guilherme Soares Guerra, 
Leandro Marchiani Paião, 

Paloma Menossi, Ana Flávia 
Proscholdt,  e Nayane Dileli. 

Na segunda (18) parabéns 
para Sebastião Bandeira e 

Milton Jose Belezze. Da colu-
na: felicidades!

PORTRAIT
Aline Ruge e Jean Carlo Ruge no portrait de hoje com os filhos -, Benjamin Ruge  (10 
anos), Samuel Ruge (7 anos) e Dalilah Ruge (4 anos). Empresários da Rádio Aline FM. 

OPEN 
Muita expectativa para a chegada da vacina no Brasil e também alegria pela inauguração da nova rodoviária, em Março e 
do Shopping Palladium que marcou inauguração para dia 29 de Abril. 

ARQUIVO PESSOAL A.R. 

ENTRE NÓS
Estamos sempre em compasso de espera. 

Quase que marchando e num  pé ante 
pé diante desta pandemia. Neste ‘janei-
ro’ estamos ansiosamente esperando a 

vacina chegar. Já esperamos o Ano Novo 
uns vinte dias atrás,  como que o 2021 

fosse mágico.  E neste intervalo me vejo 
cantarolando a música de Chico Buarque 
(Pedro Pedreiro), onde ele diz: “Esperan-
do, esperando, esperando / Esperando 
o sol / Esperando o trem / Esperando 
o aumento / Para o mês que vem / 

Esperando a festa / Esperando a sorte 
/ E a mulher de Pedro /Esperando um 

filho /Pra esperar também”, lembram? E 
estamos nesse impasse e... nem pode-
mos esperar o carnaval passar porque 

este ano ele não vem. Estamos marcan-
do o passo? Desesperançados, irritados, 
confinados?  Só resta esperar para ver 
no que vai dar. Mas o esperar sentado 

não faz parte do nosso perfil -, e ansio-
sos vamos de lá pra cá. Mil ideias, muita 
decisão a tomar, muita indecisão. Se há 
um consolo, o mundo inteiro está assim. 
Um turbilhão dentro do peito e sussurra-

mos juntos: Logo, logo vai passar!

VINHOS & Cia!
A noite é para ser relembrada como uma das mais 

agradáveis no Rancho do Cavalo -  Jane Bittencourt 
e seus convidados na confraria Parceiros do Vinho.

THIAGO CASONI

“O homem livre, no que pensa menos é na 
morte, e a sua sabedoria é uma medita-

ção, não da morte, mas da vida”. 
(Baruch Espinoza)
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