
12ª RS receberá 3.120 doses 
para vacinar em 22 cidades

CAMPANHA DE VACINAÇÃO COMEÇA AINDA ESTA SEMANA 

A Secretaria de Saúde do Paraná começou a distribuir a CoronaVac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria 
com o Butantan contra o novo coronavírus. Os 22 municípios da 12ª Regional de Saúde vão receber 3.120 doses da vacina. 
O Paraná recebeu 265.600 doses, que serão divididas em 22.720 para a população indígena e 242.880 para profissionais de 
saúde, idosos e cuidadores e pessoas com deficiência. l 4
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Cemil fecha 
pronto-socorro 
para pacientes 

de covid-19
l 6

Receita Estadual 
prorroga o prazo 
de pagamento 

do IPVA
l 8

Na reunião de governadores com o ministro da Saúde, governador Ratinho Jr afirmou que a vacinação contra a covid-19 começou ontem 
no Paraná. Após o encontro, foram distribuídas aos estados as doses do imunizante CoronaVac, que foram carregadas no avião da FAB.

Obras

Empresa executa 
mais uma etapa 

na Avenida 
Frei Orlando 

l 5

THIAGO BOING/ASSESSORIA-PMURodovia da morte
Um acidente no fim da tarde de ontem envolveu 
uma carreta e dois carros e matou duas pessoas, 

deixando outras duas feridas, na PR-323, perto da 
Estância Paris. Testemunhas disseram que um Celta 

de Umuarama fazia uma ultrapassagem quando bateu 
contra um VW Polo, de Altônia, e ambos atingiram na 

carreta, que tombou.
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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

15/12 a 15/1 0,5000 0,1159 0,0000
16/12 a 16/1 0,5000 0,1159 0,0000
17/12 a 17/1 0,5000 0,1159 0,0000
18/12 a 18/1 0,5000 0,1159 0,0000
19/12 a 19/1 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -0,18% 28,07 
Vale ON +0,81% 94,31 
ItauUnibanco PN -0,51% 31,20 
Bradesco PN +0,34% 26,83 
Weg ON +7,02% 92,21 
Natura ON +5,16% 51,94 

IBOVESPA: +0,74% 121.241 pontos

Iene 103,71
Libra est. 0,74
Euro 0,83
Peso arg. 86,08

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL 0,0% 5,3040 5,3050 +2,2%

PTAX  (BC) +0,1% 5,2782 5,2788 +1,6%

PARALELO 0,0% 5,1400 5,5800 +2,0%

TURISMO 0,0% 5,1400 5,5600 +2,0%

EURO 0,0% 6,3724 6,3747 -0,3%

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 18/01

Iene R$ 0,0509
Libra est. R$ 7,17
Peso arg. R$ 0,06
R$1: 1.299,71 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 18/01 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 mar/21 1.416,75 -13,75 19,2%
FARELO mar/21 463,20 -1,70 19,1%
MILHO mar/21 531,50 -2,75 25,1%
* Ontem (18/01) foi feriado nos EUA

SOJA 157,04 0,6% 17,8% 156,00
MILHO 74,96 0,0% 19,1% 75,00
TRIGO 72,13 0,9% 6,8% 74,00
BOI GORDO 269,64 0,4% 4,5% 270,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 18/01 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 18/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 18/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 165,00 4,4% 16,2%
SOJA Paranaguá 170,00 1,8% 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

PREVISÃO DO TEMPO
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Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

03 05 09 08 02 05 03

Super Sete concurso: 044
C O L U N A S

1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2144

11 13 16 19 22 25 29 31 33 35 
37 47 50 64 66 83 86 87 93 97

Lotomania

74.610
34.111
54.014
52.041
62.427

03 15 17 25 27 72 75
SPORT/PE

10 14 29 63 72

FEVEREIRO

04 05 12 13 16 25 26

concurso: 5469

09 18 23 42 47 49

Eleição da nova Mesa da Câmara
será presencial no dia 1º de fevereiro

A Mesa Diretora decidiu 
ontem (18) que a eleição 
para o comando da Casa 
será presencial para todos 
os deputados – sem possi-
bilidade de votação remota 
para os deputados do grupo 
de risco – e acontecerá no 
dia 1º de fevereiro, provavel-
mente à noite.

A informação foi dada pelo 
presidente da Casa, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), que foi voto 
vencido na reunião. Ele de-
fendeu a possibilidade de os 
deputados do grupo de risco 
votarem remotamente. Maia 
também queria que a eleição 
fosse realizada no dia 2.

O relator dessa ques-
tão, deputado Mario He-
ringer (PDT-MG), havia pro-
posto flexibilizar a votação 
para os deputados e depu-
tadas que se encontram 
no grupo de risco, mas a 
maioria dos integrantes da 
Mesa foi contra.

Segundo Maia, no dia da 
eleição, está prevista a cir-
culação de aproximadamen-
te 3 mil pessoas no prédio 
da Câmara, em um momen-
to de aumento da segunda 
onda. “Os prédios são de 
pouca circulação. Quanto 
menor a circulação de ar, 
maior o risco de contamina-
ção. Por isso, defendemos a 
votação remota para prote-
ger deputados e deputadas 

Convocação
Maia também cobrou mais uma vez uma decisão do senador Davi 

Alcolumbre, para convocar a Comissão Representativa do Congresso 
Nacional. Segundo Rodrigo Maia, os parlamentares estariam cumprin-
do o seu papel de legislar e fiscalizar o Executivo. “Um bom ambiente, 
menor, sem o viés político. O importante era o Parlamento estar traba-

lhando, convidando ministros, especialistas, técnicos”, disse.

Impeachment e CPI
Questionado sobre os pedidos de impeachment do presidente 

Jair Bolsonaro, que dependem do despacho de Maia para prosse-
guir, foram descartados pelo parlamentar, afirmando que o mo-

mento atual não é de discussão do impeachment e que o foco do 
Parlamento precisa ser o combate à pandemia e seus efeitos sociais 
e econômicos. Mas ressaltou que essa pode ser uma pauta futura. 
Ele destacou que não há como fugir da investigação, por meio de 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), sobre a desorgani-
zação na gestão da saúde no período da pandemia. “É inevitável 

que tenhamos uma CPI da Câmara ou do Congresso, mais à frente. 
Certamente, essa investigação vai chegar aos responsáveis por toda 

essa desorganização, falta de logística”, disse o presidente.

e os funcionários da Casa, 
já que fizemos eleição de um 
integrante da Mesa de forma 
remota e entendíamos que 
não tinha problema, mas a 

Mesa é soberana. Eu que-
ria registrar meu voto para a 
opinião pública. Quando tra-
tamos de vidas, temos que 
ter cuidados”, afirmou Maia.

MAIA disse que está prevista a circulação de 3 mil pessoas em ambiente com pouca circu-
lação de ar, por isso defendeu a votação remota para o grupo de risco

ASSESSORIA
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Insumos para a imunização
chegaram domingo à cidade

A 12ª Regional de Saú-
de, que atende Umuarama 
e outros 20 municípios do 
Noroeste recebeu no final 
da manhã do domingo (17), 
a primeira parte dos insu-
mos para a vacinação con-
tra a doença do novo coro-
navírus. Foram entregues 
30 mil seringas e agulhas, 
além de aventais, másca-
ras e outros equipamentos 
de proteção. O material veio 
escoltado por um destaca-
mento da Polícia Militar.

Inicialmente serão aplica-
das 6 mil doses na Regional 
de Umuarama, em 5.572 
profissionais de saúde e 
428 idosos abrigados em 
instituições de longa perma-
nência. A vacinação deverá 
ser gradual e simultânea nos 
399 municípios.

“Quem é profissional de 
saúde, sabe o que passa-
mos nesses meses. Ver a 
chegada desses insumos 
é uma esperança”, disse 
a chefe da 12ª RS, Viviane 
Herrera durante a entrega 
dos materiais. Viviane des-
tacou a organização logística 
do Estado do Paraná para a 
vacinação contra covid-19.

O Plano Estadual prevê a 
vacinação de todos os para-
naenses acima de 18 anos 
ainda em 2021. O Estado 
deve receber inicialmente 
100 mil doses da vacina de-
senvolvida pela Universidade 
de Oxford/AstraZeneca, ad-
quiridas pelo Ministério da 
Saúde.

Contando com a 12ª, 20 

Treinamento
Os profissionais que atuarão na aplicação das doses das vacinas 

passaram por treinamento para registro de dados dos vacinados no 
sistema de informação do Ministério da Saúde, registro de notifica-
ções de eventos adversos, acompanhamento entre outras informa-
ções. O primeiro treinamento realizado pela Sesa aconteceu no dia 

7 de janeiro de 2021 com técnicos das áreas de imunobiologia e 
epidemiologia das 22 Regionais de Saúde.

Repasse ao município
O prefeito Celso 

Pozzobom e a secretária 
da Saúde, Cecília Cividini, 
receberam ontem (18), na 
sede da 12ª Regional de 
Saúde, um lote de insu-
mos que serão utilizados 
na vacinação contra a 
covid-19 em Umuarama. 
Seringas, agulhas, aven-
tais, máscaras e carteiras 
de vacinação que serão 
repassadas às UBSs e de-
mais pontos de vacinação.

Pozzobom lembrou que 
Estado e governo federal 
têm apoiado os municípios 
nas ações de enfrentamen-
to à pandemia. “A vacina 
ainda não chegou, mas 
ainda esta semana estará 
à disposição para imunizar os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Será um passo 
importante no combate à covid-19”.

das 22 Regionais de Saúde 
do Paraná já receberam os 
insumos para a vacinação. 
As Regionais Metropolitana/
Curitiba e de Paranaguá re-
ceberão os insumos na se-
gunda-feira (18).

O envio da remessa co-
meçou no sábado (16) e 
percorreu as Regionais de 
Saúde de Ponta Grossa, 
Maringá, Telêmaco Borba, 

Pato Branco, Ivaiporã, Fran-
cisco Beltrão, Paranavaí e 
Jacarezinho.

Neste domingo (17) os 
caminhões levando os insu-
mos estiveram nas regionais 
de Guarapuava, Cascavel, 
Cianorte, Toledo, Cornélio 
Procópio, Londrina, Umua-
rama, Irati, Foz do Iguaçu, 
Apucarana, Campo Mourão e 
União da Vitória.

Valores do IPTU
Oficio protocolado 
semana passada 
na Prefeitura 
Municipal de 
Umuarama, a 
vereadora Ana 
Novaes solicitou ao 
Poder Executivo, 
que faça uma 
revisão no aumento 
do valor cobrado 
do Imposto Predial 
e Territorial Urbano 
(IPTU – 2021). O reajuste foi de 4,6%, que seguindo a 
Secretaria Municipal de Fazenda, segue as variações 
do índice do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor 
amplo). Outro ponto citado pela parlamentar, foi a 
respeito do valor do no caso do pagamento do carnê à 
vista. O IPTU terá desconto de 6% em 2021, sendo que 
nos anos anteriores o desconto foi de 10%.

Contestação
No mesmo ofício 
encaminhado à Prefeitura, 
a vereadora Ana Novaes 
também contesta os 
índices, apresentando 
que na cidade de Maringá 
(município com população 
estimada em pouco mais 
de 430 mil habitantes e 
que fica localizado a cerca 
de 180 quilômetros de 
Umuarama), o reajuste foi 
de 3,52%, com um desconto 
de 10% para pagamento 
a vista. A vereadora ainda 
lembra que fez uma 
pesquisa, descobrindo que 
em outros municípios de 
outros estados, houve o 
congelamento do reajuste, 
devido a pandemia do novo 
coronavírus.
 
Pós-pandemia
“Com a pandemia, o cidadão 
teve o poder aquisitivo 
e econômico reduzido. 
Teremos um duro caminho a 
percorrer no pós-pandemia 
e a retomada da economia 
deve ser estimulada pelo 
Poder Público com ações 

THIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

CHEFE da 12ª RS conferiu o estoque enviado que será distribuído aos 22 municípios

ASSESSORIA

concretas, o cidadão 
precisa se reestruturar 
economicamente”, 
publicou Ana Novaes, em 
sua página do Facebook, 
reforçando que “Aumentar 
a cobrança num regresso 
do poder econômico 
do umuaramense, não 
seria justo. Algumas 
atividades empresarias 
não conseguiram retornar, 
outras ainda trabalham de 
forma restrita.

Resposta
Segundo a Secretaria de 
Comunicação do Poder 
Executivo Municipal, 
o departamento de 
protocolo da Prefeitura 
recebeu o ofício que foi 
protocolado no final da 
tarde da última sexta-
feira (15). O documento, 
que foi endereçado ao 
Gabinete, deverá ser 
analisado ainda nesta 
semana e uma resposta 
será repassada diretamente 
à parlamentar que fez o 
pedido de tais informações 
e esclarecimentos.

É do Brasil
Ontem (18) pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro 

rompeu o silêncio sobre a aprovação de vacinas contra 
a covid-19 pela Anvisa, dizendo aos apoiadores que a 

vacina é do Brasil e não de “nenhum governador”, numa 
crítica ao governador de São Paulo, João Dória, que 

iniciou no domingo (17) o processo de vacinação contra a 
doença no Brasil. Com o rosto inchado, Bolsonaro disse: 

“Pessoal, uma notícia. Apesar da vacina… Apesar não, né? 
A Anvisa aprovou, não tem o que discutir mais. Agora, 

havendo disponibilidade no mercado, a gente vai comprar 
e vai atrás de contratos que fizemos também, que era 
para ter chegado a vacina aqui. Então está liberada a 

aplicação no Brasil. E a vacina é do Brasil”.

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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12ª RS receberá mais de  
3 mil doses na 1ª etapa

O governador Ratinho Jr 
afirmou que a vacinação con-
tra a covid-19 começou ontem 
(segunda-feira, 18) no Para-
ná. Ele esteve em São Pau-
lo no início da manhã com o 
ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, e governadores das 
demais unidades federativas 
na cerimônia de distribuição 
do imunizante CoronaVac, pro-
duzido pelo laboratório chinês 
Sinovac em parceria com o 
Instituto Butantan. As doses 
da vacina foram carregadas 
no avião da FAB.

Está previsto que para a 
12ª Regional de Saúde, com 
sede em Umuarama, o gover-
no encaminhe para esta que 
é a primeira etapa de vacina-
ção, 3.120 doses da vacina.

O Estado do Paraná rece-
be 265.600 doses da vaci-
na. Dessas, 22.720 foram 
reservadas para a popu-
lação indígena e 242.880 
para profissionais de saúde 
que atuam diretamente na 
pandemia, idosos que vivem 
em asilos e seus cuidadores 
e pessoas com deficiência.

“Declaro aberta a campa-
nha de vacinação contra o 
coronavírus no Estado do Pa-
raná. A partir de hoje (segun-
da), escreveremos um novo 
futuro. Parabenizo e agrade-
ço, em nome dos paranaen-

Imunização
O Governo do Estado pretende imunizar aproximadamente 4 

milhões de pessoas no Paraná até o fim de maio. O processo esta-
dual vai seguir o Plano Nacional de Imunização (PNI) elaborado pelo 

Governo Federal, abrindo os trabalhos pelos grupos considerados 
prioritários. A expectativa do Governo do Paraná é expandir a longo 
prazo a estratégia de vacinação para a população acima de 18 anos 

de idade ainda não vacinada totalizando 8.736.014 pessoas, de 
acordo com projeções do IBGE 2020 no Paraná, que estima um total 

de 11.516.840 pessoas residentes no Estado.

Veja abaixo a previsão 
de distribuição das
primeiras doses para 
as regionais:
Curitiba – 24.440
RMC – 14.840
Paranaguá – 2.240
Ponta Grossa – 5.960
Irati – 1.480
Guarapuava – 5.920
União da Vitória – 1.540
Pato Branco – 4.600
Francisco Beltrão – 2.880
Foz do Iguaçu – 5.120
Cascavel – 8.160
Campo Mourão – 3.440
Umuarama – 3.120
Cianorte – 1.240
Paranavaí – 3.040
Maringá – 9.360
Apucarana – 3.960
Londrina – 13.960
Cornélio Procópio – 3.600
Jacarezinho – 3.400
Toledo – 5.360
Telêmaco Borba – 1.880
Ivaiporã – 2.760

ses, a absolutamente todos 
os envolvidos do Ministério 
da Saúde, do Instituto Bu-
tantan, da Fundação Osvaldo 
Cruz, mas, sobretudo, aos 
técnicos da saúde do Estado 
do Paraná e suas famílias, 
que têm nos ajudado diaria-
mente nesta batalha”, disse 
ontem o governador.

DUAS ETAPAS
As 265.600 doses des-

tinadas ao Paraná serão 
aplicadas em duas etapas e 
imunizarão 126 mil pessoas, 
sendo a maior parte profis-
sionais da saúde: 102.959. 
As doses também serão 
destinadas à população indí-
gena e idosos que vivem em 
asilos e seus cuidadores e 
pessoas com deficiência.

“O Paraná está preparado 
para iniciar uma grande cam-
panha de imunização contra o 
coronavírus. Distribuiremos as 
doses nas regionais e elas 
chegarão a todos os muni-
cípios. Vamos começar com 
mais de 100 mil pessoas e 
aos poucos alcançaremos 
toda a população prioritária 
e aquela acima de 18 anos”, 
afirmou o governador Ratinho 
Junior. “É um dia histórico para 
o Paraná e para o Brasil”.

A distribuição das vaci-
nas utilizará a estrutura do 

Governo do Estado e será 
feita com três aviões, um 
helicóptero e caminhões baú 
refrigerados, se necessário. 
Segundo a Secretaria de 
Saúde, foram distribuídas, 
por exemplo, 24.440 doses 
para Curitiba, 13.960 para 
Londrina, 9.360 para Marin-
gá e 8.160 para Cascavel.

INSUMOS
A Secretaria de Estado da 

Saúde já distribuiu 1,7 milhão 
de insumos nas 22 regionais 
de Saúde. Foram seringas 25 
x 0,6, seringas 25 x 0,7, más-
caras descartáveis, face shiel-
ds, aventais e carteirinhas 
de vacinação. O Paraná tem 
1.850 salas de vacinação.

VACINAS chegaram ao Paraná e primeira etapa da imunização já foi iniciada

PAULO GUERETA/AEN“Dia D”
O governador Ratinho Júnior 
(PSD) declarou aberta a 
campanha de vacinação contra 
o coronavírus no Estado do 
Paraná. A informação foi 
confirmada pelo governador 
após o encontro com o ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello, 
em São Paulo. A expectativa é de começar a imunização em 126 mil 
pessoas. “A partir de hoje, escreveremos um novo futuro”.

Eleição AMP
O prefeito de Santa Cecília do 
Pavão, Edimar Santos, do PTB, 
vai lançar nos próximos dias sua 
candidatura à presidência da AMP 
(Associação dos Municípios do 
Paraná). Edimar foi vereador por 
duas vezes, reeleito ao quarto 
mandato à frente do executivo 
de Santa Cecília do Pavão e eleito 
presidente do Cisnop (Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Norte 
do Paraná).

Eleição AMP II
Fundada em 20 de agosto 
de 1964, a Associação dos 
Municípios do Paraná congrega 
os 399 municípios do Estado, 
é filiada à CNM (Confederação 
Nacional dos Municípios) 
e lidera o movimento 
municipalista estadual. A eleição 
da AMP, pelo seu estatuto, está 
marcada para abril, mas pode 
ser antecipada porque o atual 
presidente, Darlan Scalco, não é 
mais prefeito de Pérola.

Eleição da Câmara
Subiu para nove o número 
de candidatos à presidência 
da Câmara dos Deputados. 
O deputado federal General 
Peternelli (PSL-SP) é o nono 
a anunciar que vai concorrer 
ao cargo. “O motivo principal 
é propiciar a participação 
de todos os deputados e da 
população na elaboração 
da pauta dos projetos que 
serão analisados nas sessões 
legislativas”, destacou. A eleição 
está marcada para o dia 1º de 
fevereiro e será presencial.

Recorde de ausência
O Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio) de 2020, ocorrido 
domingo (17), teve taxa recorde 
de ausência entre todas as 
edições da avaliação, de 51,5%. 
O chefe do MEC, Milton Ribeiro, 
atribui o não comparecimento 
ao medo da contaminação pelo 
novo coronavírus e também a 
um trabalho da “mídia” contra o 
exame que é a porta de entrada 
para o ensino superior no Brasil.

Convencer Jair
Com a aprovação da Anvisa para 
uso emergencial de duas vacinas 
contra a covid-19, ministros 
militares do governo querem 
convencer Jair Bolsonaro a se 
imunizar diante das câmeras. 
Entre os envolvidos nessa missão 
estão os generais da reserva Braga 
Netto, chefe da Casa Civil, e Luiz 
Eduardo Ramos, da Secretaria de 
Governo.

Uso aprovado!
Após a aprovação para uso 
emergencial dada pela Anvisa, 
Eduardo Pazuello prometeu 
que as 2 milhões de unidades 
do imunizante de Oxford que 
seriam exportadas da Índia serão 
buscadas esta semana. O país 
asiático iniciou a campanha de 
vacinação nacional no fim de 
semana, o que pode facilitar a 
exportação, segundo o ministro. 
Já em relação à produção nacional 
do fármaco, o problema está na 
importação de insumos da China.

Nova autorização
O diretor do Instituto Butantan, 
Dimas Covas, solicitou uma nova 
autorização de uso emergencial 
para 4 milhões de doses da 
CoronaVac produzidas no País. O 
novo pedido é necessário porque 
a autorização já concedida diz 
respeito às cerca de seis milhões 
de unidades importadas da China 
e que foram entregues ao governo 
federal. Até abril, o Butantan deve 
fornecer 46 milhões de doses de 
seu imunizante.

Mutações
Depois do Reino Unido, a Itália 
anunciou no fim de semana a 
suspensão de todos os voos vindos 
do Brasil, devido à identificação de 
uma nova variante do coronavírus 
em Manaus. O Ministério da 
Saúde italiano também proibiu 
a entrada de qualquer pessoa 
que tenha estado no Brasil nos 
14 dias anteriores. Cientistas já 
listaram cerca de 800 mutações do 
vírus no mundo, mas apenas três 
preocupam: a do Reino Unido, da 
África do Sul e do Brasil.

ASSESSORIA
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colunaEmpresa executa nova  
etapa na Av. Frei Orlando

Operários da construtora 
responsável pela implanta-
ção da Avenida Frei Orlando 
Busato (antiga Av. Malta), 
entre o Jardim Firenze e o 
Parque Dom Bosco, iniciaram 
a preparação do solo para o 
último trecho de pavimenta-
ção, ligando a parte já execu-
tada à Estrada Bonfim (rodo-
via entre as rodovias PR-323 
e PR-482, na saída para 
Maria Helena). A maior parte 
da avenida já recebeu gale-
rias pluviais, pavimentação 
e uma ponte foi construída 
sobre o córrego Figueira.

Uma frente de trabalho 
está executando o calça-
mento nas laterais da ave-
nida e o plantio de faixas de 
grama. O trecho final já tem 
galerias pluviais e bocas de 
lobo. Agora vem a preparação 
do solo e, por fim, pavimen-
tação asfáltica, sinalização 
e serviços complementares, 
com estimativa de 60 dias 
de trabalho. O município 

também implantará ilumina-
ção de LED em toda a exten-
são da avenida.

O prefeito Celso Pozzobom 
lembra que o investimento é 
de mais de R$ 2,7 milhões. “A 
finalidade dessa obra é apro-
ximar do centro os moradores 
do Parque Bonfim, Campo 
Belo, Campo Novo e Jardim 
Firenze, além de abrir caminho 
para a implantação de creche 
e unidade de saúde no futuro 
e levar qualidade de vida e 
desenvolvimento para mais uma 
região da cidade”, apontou.

No projeto inicial, a ave-
nida seria estendida até a 
Rua Filipinas, no Parque Bon-
fim. “Após novos estudos, 
vimos que com praticamente 
os mesmos recursos con-
seguiremos levar a avenida 
até a Estrada Bonfim”, disse 
o secretário municipal de 
Obras, Planejamento Urbano, 
Projetos Técnicos e Habita-
ção, Isamu Oshima. O valor 
inicial era R$ 2.521.040,10 

e com a mudança passou 
para R$ 2.773.958,06.

O diretor de Obras da Pre-
feitura, Renato Caobianco, 
disse que a avenida seguirá 
em pista dupla até a Rua Tur-
quia, no Parque Campo Belo, 
e depois em via simples até 
a rodovia. A metragem deve 
ficar próxima do projeto ini-
cial – 10,6 mil m² de asfalto 
novo e 4,5 mil m² de recapea-
mento. A avenida terá 2 km 
de extensão, entre a rodovia 
e a Rua Josias Antunes de 
Souza, no Dom Bosco.

“Em pouco tempo a popu-
lação daquela região não pre-
cisará mais passar por rodo-
via para se deslocar ao centro 
da cidade. Com a ponte e a 
pavimentação da Frei Orlando 
Busato, o trajeto será rápido 
e seguro. Em poucos minutos 
os moradores poderão chegar 
à Avenida Tiradentes e de lá 
acessar qualquer par te da 
cidade”, apontou o prefeito 
Celso Pozzobom.

Os trabalhos começaram na terça-feira, 12, na 
Avenida Presidente Castelo Branco e estão em 
ritmo acelerado. As obras de ampliação e reforço 
na drenagem pluvial vão eliminar um dos mais anti-
gos pontos de alagamento da cidade, na entrada 
do Bosque dos Xetá. Foi necessário bloquear 
o tráfego de veículos em um dos sentidos da 
avenida, pois foi removida a capa asfáltica onde 
a tubulação será instalada, escavado o trecho 
inicial e construído a primeira caixa de conexão 
entre a nova rede de galerias e o ramal existente 
no bosque, implantado durante as obras de 
construção do canal aberto de drenagem pluvial. 
A nova rede é parte de um contrato que prevê o 
investimento de R$ 3 milhões no recapeamento e 
melhorias no sistema de drenagem.

THIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

O trecho final já tem galerias pluviais, bocas de lobo e é preparado para pavimentação, sinalização e serviços complementares

THIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Alerta
No Planalto, a avaliação é de 
que, por ora, não há ameaça de 
impeachment, mas Bolsonaro e a 
cúpula do governo estão em alerta 
para eventuais desdobramentos 
após a definição, em fevereiro, 
dos novos comandos da 
Câmara e do Senado.

Recorde
Bolsonaro é o presidente recordista 
em pedidos de impeachment. 
Já são 60 protocolados e, nesta 
semana, será alvo de mais um - 
por suposta responsabilidade no 
colapso da saúde em Manaus.

Carta
Candidato de Rodrigo Maia, o 
deputado Baleia Rossi (MDB-SP) 
angariou o apoio da oposição 
após concordar com a carta de 
compromisso que prevê, no item 3.6: 
“Dar resposta a crimes do Executivo, 
incluindo analisar denúncias de 
crimes do presidente da República”.

Cadastro
Previsto no Plano Nacional de 
Imunização entregue ao STF 
(Supremo Tribunal Federal), 
o cadastro do Ministério da 
Saúde para identificar cidadãos 
que já se vacinaram contra o 
novo coronavírus ainda não foi 
implementado.

Vacina Já
O cadastro do governo de 
São Paulo, Vacina Já, foi 
disponibilizado logo pós a 
aprovação do uso emergencial 
da CoronaVac pela Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária). Nos municípios, como 
em Uberlândia (MG), o cadastro, 
pelo site da prefeitura, também 
começou no domingo.

Bancada de risco
Dos 513 atuais deputados da 
Câmara, cerca de 140 têm mais 
de 60 anos e são propensos 
a ter mais complicações 
entre os infectados pelo 
novo coronavírus. Em meio 
à escalada da pandemia, a 
bancada de risco terá que estar 
presente à votação que vai 

Operação Lira
Acossado pela ameaça de impeachment, o presidente Jair Bolsonaro 

(sem partido) intensifica as articulações para evitar reveses no 
Congresso, principalmente na Câmara, onde processos por crime de 
responsabilidade contra presidentes começam a tramitar. Bolsonaro 
tem recebido deputados do Centrão em seu gabinete diariamente. 
A agenda privilegia bancadas que, apesar de terem declarado apoio 

ao candidato do Planalto, Arthur Lira (PP-AL), ainda estão divididas. A 
ordem é afinar o discurso e ampliar os votos para evitar que o grupo 

de Rodrigo Maia (DEM-RJ) vença a disputa.

eleger o novo presidente da 
Casa, em 1º de fevereiro.

Aglomeração
Pela controversa decisão da Mesa 
Diretora da Câmara, a votação se 
dará por meio de urnas que serão 
instaladas no Salão Verde e salas 
de comissões - locais abafados e 
com pouca ventilação.  

Traições
Em ampla desvantagem frente 
ao bloco de Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), a senadora Simone 
Tebet (MDB-MS) tenta engrenar 
sua candidatura e busca 
individualmente senadores de 
partidos que já declararam apoio 
ao democrata. A votação, no dia 
1º de fevereiro, é secreta - o que 
abre possibilidade de traições 
e dissidências à orientação das 
cúpulas dos partidos.

Clima
Com o apoio de nove bancadas, 
além de senadores avulsos de 
partidos que estão com Tebet 
- como Podemos e PSDB -, 
Pacheco já soma 44 votos, três a 
mais que o necessário para levar 
a presidência do Senado. O clima, 
discreto no bloco, é de “já ganhou”.

Ford
O fechamento das três unidades 
da Ford - Bahia, Ceará e São 
Paulo - resultará em uma perda 
potencial de 118.864 postos 
de trabalho diretos e indiretos. 
Já a queda de arrecadação de 
tributos e contribuições ficará na 
ordem de R$ 3 bilhões ao ano, 
segundo estimativas do Dieese 
(Departamento Intersindical 
de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos).

Abrace a Vacina
Organizações da sociedade civil, 
como a CNBB, e especialistas em 
saúde pública do Brasil lançaram 
a campanha “Abrace a Vacina”. 
Para dom Walmor Oliveira, 
presidente da CNBB, a cura da 
pandemia “exige compromisso 
com a verdade e a verdade 
que precisa ser afirmada agora 
é que a vacina é a arma mais 
eficaz no combate à covid”.
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Umuarama registrou 70 mortes 
por coronavírus e 50 novos casos

Com a morte de um mé-
dico de 73 anos bem conhe-
cido na cidade que estava 
internado no Hospital Cemil, 
atribuída a complicações em 
decorrência da covid-19, no 
final de semana, Umuarama 
atingiu a triste marca de 70 
vítimas da doença desde 
o primeiro caso registrado 
em 27 de março de 2020. 

O primeiro óbito ocorreu em 
29 de abril do ano passado. 
Nesta segunda-feira, 18, a 
Secretaria Municipal de Saú-
de anunciou mais 50 casos 
positivos, sendo 28 mulhe-
res e 22 homens.

Com isso, a cidade tem 
agora 6.273 diagnósticos 
positivos para a doença. 
Desse total, 2.637 pesso-

as seguem em isolamento 
domiciliar e 30 estão hos-
pitalizadas, 12 delas em 
unidades de terapia inten-
siva e 18 em enfermarias. 
Por conta da regulação de 
leitos feita pelo Estado, 
também há pacientes de 
Umuarama em hospitais de 
Cianorte e Goioerê. Outras 
3.548 pessoas que tiveram 

Sanepar parcela em até 60 meses dívidas de particulares
A Sanepar iniciou ontem 

(18) o Programa de Recu-
peração de Crédito Cliente 
Particular (RECLIP) que pre-
vê o parcelamento em até 
60 meses para as dívidas 
acumuladas até dezembro 
do ano passado. O programa 
traz uma série de benefícios 
como a dispensa do valor de 
entrada, a retirada da multa 
de 2% e a redução da taxa 
de juros do parcelamen-
to que caiu de 0,46% para 
0,1% ao mês.

As vantagens para o clien-
te disposto a liquidar a sua 
dívida incluem também a fa-
cilidade de acesso ao progra-
ma que pode ser feito direto 
nas agências de atendimen-
to presencial, de acordo com 
a programação de horário de 
cada regional, pelo site da 
Sanepar, pelo telefone 0800 
200 0115, pelo e-mail das 
regionais que também está 

disponível no site da Com-
panhia, e ainda por técnicos 
que farão as negociações 
presenciais em campo. De-
pois de negociada a dívida, 
o parcelamento será incluído 
nas faturas subsequentes. A 
Sanepar destaca que não ha-
verá pagamento em dinheiro 
em nenhuma das modalida-
des e antecipa o alerta para 
que nenhum cliente realize o 
pagamento em espécie. To-
das as parcelas serão lança-
das diretamente nas faturas 
conforme a negociação.

Outro diferencial previsto 
no programa é que não have-
rá exigência de taxa mínima. 
Independente do valor do dé-
bito, da categoria do cliente 
(residencial, comercial ou 
industrial), da sua faixa de 
consumo e do valor final da 
parcela após a negociação, 
a dívida poderá ser paga em 
até 60 meses.

O prazo para aderir ao RE-
CLIP é até 30 de abril deste 
ano e todos os clientes parti-
culares, incluindo consumido-
res comerciais e industriais, 
poderão negociar suas dívi-
das. O presidente da Sane-
par, Claudio Stabile, destaca 
a importância social da medi-
da inédita: “É claro que tem o 
viés de recuperação dos crédi-
tos, mas combinado com um 
apurado senso social. A Sane-
par não realiza corte no forne-
cimento por falta de pagamen-
to desde o início da pandemia 
do coronavírus. Agora, esta-
mos oferecendo condições 
muito favoráveis para que os 
clientes devedores liquidem 
os seus débitos. O parcela-
mento em um prazo amplo, a 
retirada da multa e os juros à 
taxa mínima refletem a preo-
cupação da nossa Companhia 
em ajudar os nossos clientes 
em um momento tão sensí-

vel, o da pandemia, pelo qual 
estamos passando.”

O RECLIP vale exclusiva-
mente para os débitos acu-
mulados e referentes até o 
período de 31 de dezembro 
do ano passado. Débitos que 

forem gerados a partir do 
exercício deste ano de 2021 
poderão ser negociados, de 
acordo com as regras gerais 
da Sanepar. Não serão inclu-
sos no programa os débitos 
em discussão judicial.

Cemil fecha pronto socorro para pacientes de covid-19
A Associação Beneficente 

São Francisco de Assis – Hospi-
tal Cemil – anunciou na manhã 
de ontem (18), o fechamento 
do Pronto Socorro para o aten-
dimento de pacientes com sin-
tomas de covid-19, tendo em 
vista a saturação de leitos.

A direção da instituição 
comunicou que está com 
130% de ocupação de leitos 
para covid-19, incluindo Sus, 
particular e convênios e que, 
a partir de agora, só poderá 
receber pacientes via Cen-
tral de Regulação de Leitos 
da Macrorregião.

“Chegamos ao momento 
que todos temiam, de não 
ter mais como receber pa-
cientes. Estamos sofrendo 
os reflexos das comemora-
ções do Natal e do Ano Novo, 
com pacientes chegando 

com quadros cada vez mais 
graves da doença”, disse o 
médico pneumologista e in-
tensivista, Ronaldo de Sou-
za, chefe da Ala Covid-19.

O profissional lamenta e 
pede as pessoas cautela até 
a chegada da vacina para a 
maioria das pessoas.

“Já estamos vivendo si-
tuações dramáticas de não 
ter como receber mais pa-
cientes. Se não houver uma 
contenção no índice de con-
taminação, logo não haverá 
leitos em nenhum hospital 
da Macrorregião e vamos ver 
as pessoas morrerem sem 
ter como ajudar. Pedimos 
cautela a população e ação 
do poder público, até que 
uma parcela significativa da 
população esteja vacinada”, 
desabafou o médico.

HOSPITAL sofre reflexos das comemorações de final de ano e está com a capacidade de atendimento esgotada para pacientes com 
sintomas de covid-19

ASSESSORIA
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covid-19 se recuperaram 
e há ainda 1.959 umuara-
menses com suspeita de 
infecção pelo coronavírus, 
dois deles internados e os 
demais em isolamento.

Dos 26 leitos autoriza-
dos pelo Sistema Único de 
Saúde para pacientes de 
Umuarama e região, nos 
hospitais locais, 25 estavam 

ocupados nesta segunda-fei-
ra (96,15%). Já nas enferma-
rias, a taxa de ocupação era 
de 76,3%, com pacientes 
internados em 29 dos 38 lei-
tos ofertados pelo SUS. As 
notificações de síndromes 
gripais somam 16.795 des-
de o início da pandemia, das 
quais 8.563 foram descarta-
das para coronavírus.

DEPOIS de negociada a dívida, o parcelamento será incluído nas faturas subsequentes
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Eleito por unanimidade, Pozzobom 
presidirá Samu Noroeste por 2 anos

O prefeito Celso Pozzo-
bom é o novo presidente 
do Consórcio Intermunici-
pal de Urgência e Emergên-
cia do Noroeste do Paraná 
(Ciuenp), responsável pela 
gestão do Samu Noroeste. 
A votação foi por aclamação 
– já que o prefeito de Umu-
arama foi o único a montar 
chapa e colocar o nome à 
disposição – e Pozzobom foi 
eleito por unanimidade, em 
assembleia realizada de for-
ma online na manhã desta 
segunda-feira, 18.

Além do presidente, per-
tencente à Regional de Saú-
de de Umuarama, a nova 
diretoria terá o prefeito de 
Nova Londrina, Otávio Hen-
rique Grendene Bono, como 
vice (da Regional de Saúde 
de Paranavaí) e Marco An-
tônio Franzato (Cianor te) 
como diretor financeiro, 
representando a Regional 
de Saúde de Cianor te, 
além do conselho delibe-
rativo com sete membros 
e o conselho fiscal com 
cinco membros titulares.

Após a eleição, Pozzo-
bom agradeceu aos prefei-
tos que aceitaram integrar 
a sua chapa a todos que 
votaram favoravelmente – a 
votação foi unânime. “Nos 
próximos dois anos vamos 
passar por essa experiên-

Participação 
dos membros

O novo presidente do Ciuenp 
disse que a participação dos 

prefeitos membros é fundamen-
tal para resolver pendências, 
administrar as dificuldades e 

contribuir para o avanço do con-
sórcio e a eficiência do Samu. 
“Para nós aqui, participar hoje 
dessa assembleia com chapa 

única é um prazer, resultado da 
confiança com que a nossa di-

retoria foi recebida”, emendou, 
agradecendo ao atual presiden-
te Almir de Almeida pelo bom 
trabalho realizado até agora.
“Vamos ouvir as opiniões e 

conhecer melhor toda a estru-
tura existente e as situações 

que hoje nós temos no Samu, 
e vamos em frente. Temos um 
grupo de prefeitos dispostos a 

participar, trabalhar junto, e hoje 
é gratificante contar com uma 
equipe tão valorosa. Os novos 

prefeitos também estão dispostos 
a ajudar. Obrigado a todos pela 

confiança”, completou.

Estrutura
O Samu presta socorro à 

população nas residências, no 
trabalho e em vias públicas. A 
equipe é formada por condu-
tores, socorristas, técnicos em 

enfermagem, enfermeiros e 
médicos, capacitados em aten-
dimento de urgência nas áreas 
de trauma, clínica, pediatria, 
obstetrícia e psiquiatria. O 
serviço é responsável ainda 
pela regulação de todos os 

atendimentos de urgência via 
telefone, pelos atendimentos 
móveis (que dispensam viatu-
ras) e pelas transferências de 

pacientes aos hospitais.
O Samu Noroeste tem uma 

Central de Regulação e 22 bases 
descentralizadas, 25 ambulân-
cias do tipo USB (Unidade de 

Suporte Básico), sete unidades 
de suporte avançado (UTIs 

móveis) e mais de 400 profis-
sionais, atendendo em média 

220 ligações por dia solicitando 
orientações e socorro, sendo 

responsável por 101 municípios 
e uma população superior a 1,2 

milhão de paranaenses.

Diretoria
Presidente: Celso Luiz Pozzobom 
(Umuarama)
Vice-presidente: Otávio 
Henrique Grendene Bono (Nova 
Londrina)
Diretor Financeiro: Marco 
Antônio Franzato (Cianorte)

Conselho Deliberativo
Claudenir Gervasone (Altônia)
Océlio César Ferreira Leite (São 
Tomé)
Tauillo Tezelli (Campo Mourão)
Rafael Brito do Prado (Moreira 
Sales)

Francisco Antônio Boni (Santa 
Cruz Monte Castelo)
Clodoaldo Fernandes dos Santos 
(Nova Tebas)
Luiz Carlos Gil (Ivaiporã)

Conselho fiscal
Coordenador: Júlio César da 
Silva Leite (Terra Rica)
Vice-coordenador: Adriana 
Cristina Polizer (Japurá)
Valdete Carlos Oliveira 
Gonçalves da Cunha (Pérola)
Roberto dos Reis de Lima, o 
Betinho (Goioerê)
Reinaldo Grola (Lunardelli)

cia importante que é dirigir 
o Samu Noroeste, um dos 
maiores do Paraná e do 
Brasil. É um trabalho muito 
relevante para toda a região. 
Hoje não podemos mais fi-
car sem o Samu. O trabalho 
é bem árduo e depende da 
participação efetiva de cada 
prefeito, de cada cidade in-
tegrante, para que tenhamos 
um consórcio estável, finan-
ceiramente, e também pos-
sam contribuir no campo 
das ideias”, disse.

Cruzeiro do Oeste e Altônia terão Parques Urbanos em 2021
O ano de 2021 será de-

cisivo para acelerar a cons-
trução de novos espaços de 
lazer e áreas de conservação 
ambiental nas 46 cidades do 
Paraná selecionadas no Pro-
grama Parques Urbanos. A 
iniciativa começou a despon-
tar no ano passado em 38 
municípios com investimento 
de R$ 9.255.602,45, mas a 
previsão para 2021 é de R$ 
32.330.343,87, três vezes 
superior a 2020. Os recur-

sos possibilitarão o início das 
obras nos oito municípios que 
faltam e o andamento mais 
célere das demais.

Esses 46 parques são par-
te de um programa pioneiro da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo, em 
parceria com o Instituto Água e 
Terra (IAT), para ocupação res-
ponsável nos municípios.

A expectativa da Secreta-
ria de Desenvolvimento Sus-
tentável e Turismo é de ini-

ciar as obras dos parques de 
Corumbataí do Sul, Formosa 
do Oeste, Cidade Gaúcha, 
Campina da Lagoa, Rondon, 
Altônia, Cruzeiro do Oeste e 
Quatro Barras ainda neste 
primeiro semestre e concluir 
os projetos que estão em 
execução nos 38 municípios 
até o final do ano, restando 
apenas R$ 4.632.816,33 
para ser quitado em 2022.

Para a criação de um par-

que urbano, os municípios 
devem identificar as áreas 
com características de fundo 
de vale ou com ações ero-
sivas e apresentar um pré-
-projeto ao IAT. Após a apro-
vação do projeto é firmado 
um convênio para o repasse 
financeiro. É necessário que 
o município obtenha a licen-
ça ambiental e a outorga ou 
dispensa de outorga, emiti-
das pelo mesmo órgão.

EM vídeo chamada, Celso Pozzobom agradeceu os prefeitos que aceitaram integrar a sua chapa e a todos que votaram favoravelmente

THIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

PARA ajudar os municípios, o IAT chegou a fazer um documento com orientações técnicas 
sobre a construção dos parques

A
E

N
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Receita Estadual prorroga o
prazo de pagamento do IPVA

A Receita Estadual poster-
gou em uma semana o prazo 
de vencimento da primeira 
parcela do IPVA 2021 ou do 
pagamento integral à vista 
com desconto de 3%.

Uma instabilidade no site 
da Secretaria estadual da 
Fazenda causou lentidão no 
sistema nesta segunda-feira 
(18), em alguns casos impos-
sibilitando a emissão da guia 
de pagamento. Técnicos da 
Celepar, empresa responsá-
vel pelo sistema, estão tra-
balhando desde as primeiras 
horas do dia para solucionar 
o problema. Mas, para que 
não haja prejuízo a nenhum 
contribuinte, a Receita optou 
por conceder mais uma 
semana de prazo.

As datas de vencimento 
das demais parcelas, de 

PRAZO
À VISTA (bonificação de 3%)
FINAL DE PLACA .......................................................................... PRAZO DE PAGAMENTO
1 e 2 .........................................................................................................................25/01
3 e 4 ...........................................................................................................................6/01
5 e 6 .........................................................................................................................27/01
7 e 8 .........................................................................................................................28/01
9 e 0  ........................................................................................................................29/01
PARCELADO (sem bonificação)
5 parcelas - janeiro a maio de 2021
FINAL DE PLACA ...1º PARCELA ....2º PARCELA ... 3º PARCELA ..  4º PARCELA ... 5º PARCELA
1 e 2  ...................... 25/01 ............ 18/0 ................ 18/03 ............9/04 ................18/05
3 e  .........................26/01 .............  19/02 ............. 19/03 ............ 20/04 .............19/05
5 e 6  ......................27/01 ............. 22/02  ............. 22/03 ............22/04 ..............20/05
7 e 8 .......................28/01 ............. 23/02 .............. 23/03 ............23/04 ..............21/05
9 e  .........................29/01 ............. 24/02  ............. 24/03 ............26/04 ..............24/05

PM apreende meia tonelada de maconha em duas ações na região
Em duas abordagens 

distintas, no último final 
de semana, policiais mili-
tares que atuam na região 
noroeste apreende cerca de 
meia tonelada de maconha. 
Uma das operações policiais 
que terminou na localização 
do entorpecente, aconteceu 
em Cidade Gaúcha (município 
localizado a 70 quilômetros 
de Umuarama).

Lá, os policiais militares 
que fazem parte do quadro 
funcional do 7º Batalhão de 
Cruzeiro do Oeste, realizavam 
um patrulhamento de rotina 
quando avistaram dois veícu-
los que trafegavam de forma 
suspeita pela cidade de Nova 
Olímpia. Um deles tratava-se 
de um Fiat/Uno e outro era 
um Chevrolet/Cruze, ambos 
de cor branca. Os veícu-
los seguiram em direção à 
Cidade Gaúcha.

Naquele momento os poli-
ciais receberam a informa-
ção de que aqueles veículos 
poderiam estar transportando 
produtos ilícitos. Uma perse-
guição foi iniciada.

Depois de alguns quilôme-
tros de biscas, um dos carros 
foi encontrado no estaciona-
mento de uma empresa e em 
seu interior a polícia foram 
localizados diversos fardos 
de maconha.

Durante a abordagem ao 
Cruze, o condutor informou 
que o outro carro, envolvido 
estava “batendo” a carga, e 
que receberiam a quantia de 
R$ 5 mil pelo transporte do 
entorpecente de Guaíra até a 
cidade de Campo Mourão.

Em seguida, o segundo 
veículo foi avistado e abor-
dado. O condutor demonstrou 
nervosismo durante os proce-
dimentos e relatou informa-
ções desencontradas. Com 
ele foram encontrados R$300 

fevereiro a maio, conti -
nuam as mesmas.

Para emitir a guia de paga-
mento ou consultar valores, 
acesse o site da Secretaria 
da Fazenda. É preciso ter em 
mãos o número do Renavam, 
que consta no Certificado de 
Registro e Licenciamento 

de Veículos (CRLV).
Apenas com o número do 

Renavam também é possível 
pagar o imposto diretamente 
nos caixas ou canais de atendi-
mento de sete bancos creden-
ciados: Banco do Brasil, Itaú, 
Santander, Bradesco, Sicredi, 
Banco Rendimento e Bancoop.

PARA emitir a guia ou consultar valores, acesse o site da Secretaria da Fazenda com o número 
do Renavam, que consta no CRLV

ALEX MIRANDA

A Polícia 
Rodoviária 
Federal (PRF) 
apreendeu na 
manhã de ontem 
(segunda-feira, 
18), 209 qui-
los de maconha 
em Francisco 
Alves (município 
situado a 70 
quilômetros de 
Umuarama). 
Os patrulheiros 

abordaram uma caminhonete Chevrolet S-10 na rodovia BR-272, e ao fiscali-
zarem o veículo, localizaram um fundo falso sob a carroceria onde se encontravam 
os tabletes de maconha. O condutor de 39 anos, negou saber o que havia 
no local, e que teria apenas sido contratado para levar a droga até a cidade de 
Maringá. Contudo, a caminhonete estava registrada em seu nome.
Ele responderá pelo crime de tráfico de drogas, com pena de 5 a 
15 anos de prisão. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia 
de Polícia Federal em Guaíra.

Apreensão em Douradina

A segunda apreensão de drogas feita pela PM aconte-
ceu em Douradina (município situado a 57 quilômetros 

de Umuarama). PMs que fazem parte do quadro funcional 
do 25º Batalhão de Umuarama flagraram um veículo que 
apresentou problemas mecânicos na rodovia PR-082. A 
abordagem aconteceu na tarde do domingo (17). Uma 

mulher estava conduzindo o carro e levando dentro dele 
277 quilos de maconha.

DROGA apreendida foi adquirida em Guaíra e seria levada para Campo Mourão

DIVULGAÇÃO

e no interior do veículo havia 
a quantia de R$1.200.

Os veículos e seus con-
dutores foram encaminha-
dos ao Destacamento de 
Polícia Militar de Cidade 
Gaúcha para os procedi-
mentos, onde foi realizada 
a retirada do entorpecente, 
que pesou 270 quilos, divi-
dida em diversos tabletes. 
Os envolvidos foram encami-
nhados para o órgão compe-
tente pelo crime de tráfico 
de drogas.

DIVULGAÇÃO
DIVULGAÇÃO
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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

Continuam abertas as 
inscrições para o Vestibular TOP 
50 da Universidade Paranaense. 
Com vagas em cursos presenciais 
(exceto Medicina), semipresenciais 
e a distância, é a oportunidade 
para quem deseja começar uma 
graduação na Unipar em 2021.

O processo seletivo traz uma 
novidade: a concessão de 50 bolsas 
de estudos, de 30%, 50% e 100%, 
para os candidatos mais bem 
classificados nas provas, nas sete 
Unidades da Instituição [Umuarama, 
Cascavel, Cianorte, Guaíra, Francisco 
Beltrão, Paranavaí e Toledo. ] As 
inscrições são gratuitas e devem ser 
feitas pelo site www.unipar.br.

Com 50 anos de existência, a 
Unipar é referência quando o 
assunto é ensino superior. Além de 
uma excelente estrutura predial 
(em todos os câmpus) há diversos 

investimentos em tecnologia com 
clínicas, laboratórios e ambientes 
especiais para atividades práticas, 
todos montados com equipamentos 
de ponta.

Iniciativas que colocam a Unipar 
como uma das Instituições de ensino 
superior mais bem avaliadas no 
Brasil, pelo Ministério da Educação, 
com conceito 5 [a nota máxima].

Curso de Direito

A Unipar tem orgulho de ofertar 
um dos melhores Cursos de Direito 
do Brasil e esse destaque está ligado 
às excelentes notas obtidas nas 
avaliações do MEC. O corpo docente 
é formado por doutores, mestres 
e especialistas que possuem uma 
ampla experiência profissional.

Além do conhecimento teórico, 
disponibilizado pelos professores, 
os acadêmicos podem contar com 
diversas atividades, projetos que 
são desenvolvidos ao longo curso e 
locais que possibilitam colocar em 
prática o que aprendem em sala de 
aula e, assim, vivenciar a rotina de 
trabalho do profissional de Direito.

O aluno tem à disposição o 
cartório experimental, as salas de 
audiência, o Tribunal do Júri, os 
auditórios, os núcleos de informática 
e o SAJUG (Serviço de Assistência 
Judiciária Gratuita). 

Há bolsas de estudo disponíveis para o curso de Direito, 
em Umuarama

Inscrições abertas para o Vestibular TOP 50 
da Unipar

Agricultura inicia novos projetos
voltados a pequenos produtores

A Secretaria Estadual da 
Agricultura e Abastecimento 
inicia o ano com a inclusão 
de novos projetos de investi-
mentos, a maioria destinada 
a obras de conser vação, 
adequação e melhorias de 
estradas rurais.  Há também 
um projeto de custeio para 
reforma da Ceasa do Pinhei-
rinho, em Curitiba. O total 
chega a R$ 89 milhões.

Os recursos são oriundos 
de emendas parlamentares 
junto ao governo federal e 
foram captados no fim de 
2020, na segunda quinzena 
de dezembro. A estimativa é 
beneficiar mais de 15.700 
agricultores famil iares, 
com a estruturação das 
cadeias produtivas e for-
talecimento da atividade.

Entre as emendas já 
estabelecidas, uma delas no 
valor de R$ 5,4 milhões, foi 
firmada com o Ministério do 
Desenvolvimento Regional, 
para adquirir máquinas e veí-
culos necessários em obras 
de melhorias, conservação 
e manutenção de estradas 
rurais. Essas obras serão 
executadas de acordo com 
os princípios conservacio-
nistas de gestão de solo e 
água e na estruturação das 
cadeias produtivas.

EQUIPAMENTOS
Está prevista a compra 

de dois caminhões bascu-
lantes, quatro motonivela-
doras, duas escavadeiras 
hidráulicas e uma retroes-
cavadeira. A emenda prevê 
atender nove municípios e 
beneficiar cerca de 2.000 
produtores com facilidades 
para o escoamento da produ-
ção e de acesso a serviços 
fundamentais no meio urbano 
como Saúde e Educação.

Outra emenda, no valor 

Conservação de estradas vão
beneficiar 13.500 produtores

Uma outra emenda, bem 
maior, no valor de R$ 79,3 
milhões está em fase de 
assinatura. Também será 
firmada com o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e se destina 

a obras de melhorias e con-
servação de estradas rurais, 
devendo atender nove muni-
cípios e beneficiar cerca de 
13.500 produtores rurais.

Serão comprados 21 
caminhões basculantes, 14 

motoniveladoras, 12 escava-
deiras hidráulicas, 23 três pás 
carregadeiras, 60 retroescava-
deiras, sete rolos compacta-
dores, 11 minicarregadeiras e 
107 tratores agrícolas de 100 
cavalos de potência cada um.

de R$ 2,43 milhões, foi fir-
mada com o ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento e visa a aquisição 
de veículos, máquinas, trato-
res e equipamentos a serem 
utilizados nas ações de fis-
calização e monitoramento 
da Secretaria da Agricultura 
com a logística do Programa 
Leite das Crianças (PLC) e na 
estruturação da cadeia produ-
tiva da sericicultura.

Serão adquiridos dois 
conjuntos de equipamentos 
compostos por um trator 
agrícola, um distribuidor de 
calcário, um distribuidor de 
adubo, uma carreta agrícola, 

88 metros de corrente de 
aço, uma máquina para 
tirar casulos e duas máqui-
nas peladeiras de casulos. 
Esses conjuntos serão alo-
cados para dois municí-
pios produtores de seda 
que serão indicados pela 
Câmara Técnica da Seda. A 
estimativa é beneficiar em 
torno de 200 produtores.

Desse convênio ainda 
serão compradas nove 
caminhonetes de por te 
grande para a fiscalização 
e acompanhamento dos 
convênios, que f icarão 
alojados nas regionais da 
Secretaria da Agricultura.

Ceasa
O projeto de custeio corresponde a uma emenda firmada 

com o Ministério da Agricultura, no valor de R$ 2,05 milhões, 
recursos que serão aplicados para obras de melhorias da infraes-

trutura do Mercado do Produtor, na Ceasa, em Curitiba.
Serão contratadas empresas especializadas para obras de 

pavimentação asfáltica, ampliação da rede de esgoto, amplia-
ção do sistema de coleta e reuso de água pluvial, ampliação 

do sistema de drenagem e implantação de banheiro anti-
-vandalismo. O objetivo é oferecer melhores condições para 

comercialização de alimentos produzidos por agricultores 
familiares na Região Metropolitana de Curitiba.

JÁ foram convênios assinados de R$ 131,37 milhões. Deste, R$ 66,8 milhões foram gastos em 2020, restando para aplicação este ano R$ 64,57 milhões

AEN
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15/16

19/19

16/17

18/19

17/18

PRETO

PRETO

VERMELHO

BRANCO

BRANCO

R$ 64.900,00

R$ 97.900,00

R$ 41.900,00

R$ 46.900,00

R$ 119.900,00

COMPLETO
AUT, COURO

COMPLETO
AUT, COURO

COMPLETO

COMPLETO

COMPLETO
AUT, COURO

CRUZE 1.8
LT

CRUZE 1.4
TURBO LTZ

FORD KA 
1.0 SE

ONIX 1.0 
LT

S10 2.5
LTZ 4X4

 

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. 
 

 

FPFS define data para o início
do Futsal Série Ouro de 2021

A Federação Paranaense 
de Futebol de Salão (FPFS) 
confirmou semana passada, 
o planejamento para a Série 
Ouro do Campeonato Esta-
dual de 2021. Foi num ofício 
encaminhado aos 16 clubes 
que integram o certame, que 
a entidade informou que o 
arbitral acontecerá no dia 
18 de fevereiro. A 1ª rodada 
deve ocorrer em 13 de mar-

ço e a previsão é de que o 
campeonato termine somen-
te no dia 11 de dezembro.

Em 2021, a Série Ouro 
terá dois clubes a mais em 
relação às edições passa-
das. Na temporada anterior, 
em razão da pandemia, a 
Federação optou por cance-
lar o rebaixamento. Além de 
Operário Laranjeiras e Coro-
nel – promovidos da Série 

Prata –, disputam a elite os 
seguintes clubes: Cascavel 
(atual campeão), Ampére, 
Campo Mourão, Chopinzi-
nho, Dois Vizinhos, Foz Ca-
taratas, Marechal, Marreco, 
Palmas, Pato, São José dos 
Pinhais, Siqueira Campos, 
Toledo e Umuarama. 

A 1ª rodada deve ocorrer em 13 
de março e a previsão é de que o 
campeonato termine somente no 

dia 11 de dezembro

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Leonardo despista sobre Messi e
não implora por Neymar e Mbappé

Nos últimos anos, o PSG 
se consolidou como um dos 
protagonistas no mercado de 
transferências. Agora, com a 
possibilidade de contratar Lio-
nel Messi, enquanto discute 
as renovações de Neymar e 
Mbappé, o clube certamente 
terá seus bastidores movi-
mentados até a próxima jane-
la. Mesmo assim, Leonardo, 
diretor esportivo da equipe, 
despistou sobre a contrata-
ção do craque do Barcelona 
e avisou que não irá implorar 
para que sua dupla de ataque 
permaneça em Paris. Com 
término do contrato previsto 
para junho de 2022, Neymar 
e Mbappé são duas figuras 
importantíssimas para os 
planos do PSG, que giram 
em torno da tão sonhada con-

quista da Liga dos Campeões. 
Obviamente, o clube pretende 
que a dupla de atacantes siga 
em Paris, mas, Leonardo, que 
teve alguns atritos com o ex-
-treinador Thomas Tuchel e 
também está cuidando das 
conversas para renovar com 
os craques, afirmou que não 
irá implorar para que eles con-
tinuem na equipe.

DIRETOR esportivo tem a possibilidade 
de contratar Messi ao mesmo tempo que 
discute as renovações de Neymar e Mbappé
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O chá mais indicado para cada seu signo
Gosta de chá? É possível esco-

lher qual se encaixa melhor às suas 
necessidades de acordo com seu 
signo! Veja as alternativas místicas 
que podem contribuir para que você 
tenha uma vida melhor. 

Áries
Chá indicado: capim-limão (contra 

ansiedade). Coloque uma colher (sopa) 
de folhas frescas de capim-limão pica-
das em um recipiente e amasse-o com 
o cabo de uma colher. Ferva a água 
(250ml) e despeje-a sobre a erva. 

Abafe por cinco minutos. Coe, adoce 
com mel a gosto e beba em seguida.

Touro
Chá indicado: malva (contra prisão 

de ventre). Ferva um litro de água e 
uma colher (sopa) de folhas picadas 
de malva. Desligue, espere amornar, 
coe e adoce a gosto.

Gêmeos
Chá indicado: alecrim (diminui a 

ansiedade). Ferva uma xícara (chá) de 
água e em seguida coloque um punhado 

de folhas de alecrim secas ou verdes. 
Tampe e deixe em infusão durante alguns 
minutos. Coe e adoce com mel quando 
amornar. O chá pode ser consumido uma 
ou duas vezes por dia.

Câncer
Chá indicado: salsa (contra reten-

ção de líquidos). Em um recipiente, 
amasse duas colheres (sopa) de 
salsa fresca com o cabo de uma 
colher. Ferva 1/2 litro de água e des-
peje-a sobre a erva. Abafe por dez 
minutos, coe, adoce a gosto e beba 

uma xícara (chá) 30 minutos após as 
principais refeições.

Leão
Chá indicado: gengibre (contra o 

cansaço). Leve uma xícara (chá) de 
água ao fogo até começar a ferver. 
Desligue, misture 1/2 colher (sopa) 
de gengibre fresco ralado; 1/2 colher 
(sopa) de raspas de cascas de laranja 
e deixe abafado por cinco minutos. Coe 
e adoce com uma colher (sopa) de mel

*Confira mais dicas na próxima edição.

Palavras cruzadas

A pressa é inimiga da perfeição, mas hoje você 
terá dificuldade de assimilar isso, que pode ser 
um pouco estressante para a sua saúde, provo-
cando dores de garganta ou cabeça. Se tiver algo 
engasgado no romance, a dica é conversar numa 
boa para esclarecer tudo direitinho!

Pode ter ocupações além do normal e você 
precisará de muito jogo de cintura para dar 
conta de tudo no trabalho. Na saúde, que tal 
começar desde já um tratamento para se livrar 
definitivamente de um problema? 

Deve ter um dia de muitos imprevistos e 
reviravoltas no seu orçamento e talvez, bro-
tem contas ou despesas de repente, cau-
sando irritação e impaciência. Esses desa-
fios podem ser bem estressantes e ainda 
aumentar sua ansiedade. Para aliviar, que 
tal um jantar com o amor?

Podem ocorrer grandes remanejamentos 
no trabalho, obrigando a adaptar planos ou 
modificar estratégias, tudo para preservar 
sua segurança e estabilidade. Aproveite 
esse momento para encontrar novas abor-
dagens e novas estratégias para contornar 
os obstáculos. 

Pode alcançar conquistas dignas de comemo-
ração. No trabalho, é hora de valorizar a coope-
ração e lembrar que a união faz a força. Talvez 
tenha que resolver um assunto com seu amor, 
mas tudo indica que vão entrar em acordo e 
curtir momentos felizes juntos. 

Terá mais disposição e ousadia para agir e 
correr atrás dos seus interesses profissionais e 
financeiros. Poderá concluir um acordo finan-
ceiro ou resolver uma pendência jurídica e 
também receber uma notícia inesperada ou 
receber um convite que te deixará feliz. 

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 podem ser indivíduos extremamente difíceis que levam vidas muito 
atribuladas, no entanto, conseguem funcionar dinamicamente. Devem aprender a con-
trolar e equilibrar sua energia e intensidade. Muitas vezes estabelecer um vínculo 
com alguém compreensivo e mais estável é importante para que possam colocar os 
pés no chão.

Horóscopo nascido em 19 de janeiro

Oportunidade de ouro para os seus negó-
cios e talvez, você consiga concluir um 
assunto jurídico que parecia parado. É 
possível que receba visita inesperada ou 
notícia de pessoa próxima. Ótimo astral para 
trocar ideias com seu par sobre seus planos.

Talvez, uma proposta profissional seja ofe-
recida: se estiver sem emprego, agarre a 
chance. Em família, não perca a oportu-
nidade de compartilhar seus projetos : é 
quase certo que receberá apoio e incentivo. 
No romance, a atitude solidária da pessoa 
amada será muito importante.

Hoje pode não ser tão favorável para a saúde. 
Pode ter crises emocionais e explosões de 
raiva no ambiente profissional. A meditação 
pode ser uma ótima solução, mas pode buscar 
proximidade com a natureza. Tente não explo-
dir também em casa.

É possível que a crise financeira atrapalhe o 
andamento de seus projetos, cuidado com gas-
tos desnecessários. Na saúde, é bem possível 
que consiga solucionar uma questão que vem 
se arrastando há um bom tempo. Um novo tra-
tamento médico é uma boa alternativa. 

Os desafios profissionais não são poucos, 
mas não adianta tentar forçar as situações 
para que se resolvam mais rapidamente. O 
melhor é ser paciente. Na vida a dois, é pos-
sível que discuta com a pessoa amada por 
questões econômicas. 

Cuidado com a afobação.  Antes de colocar 
suas ideias em prática, analise o terreno 
e recorra à prudência para não pecar pela 
ansiedade. Dia positivo para o resgate de 
um assunto importante no seu romance.

Solução
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Reunião
noturna 
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literários

Madeira
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República
Árabe 

do Egito
(sigla)

(?) 
Tatum,

pianista
de jazz 

Cidade da
entrega
do Nobel
da Paz

Digno de
glorifi-
cação

(?)-luz, u-
nidade de 
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corre-
deiras
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de "Gente
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Diz-se de
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de caipira
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ção do
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ao verbo

Habitaram
a Penín-
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Yucatán

Romance
de Jorge
Amado
(1934)

Localiza-
ção de
Bonito
(sigla)

Mover-
se de um
lugar para

outro
"(?)

Ching",
livro

oracular

Tipo de
diabetes
menos
danosa

Letra 
maçônica
Multidão

(pop.)

Caridoso Estudo
que visa 

ao equilíbrio físico
e mental de atletas

Agente natural 
de polinização
Registro Geral

(abrev.)
Prefixo de
"eclipse"
Atração
de Gizé

Níquel
(símbolo)
Extrajurí-

dicos
Falto de

instrução
Vitamina
antigripal

Relativo
ao fogo 
Saída, 

em inglês
Polícia secreta do
regime hitlerista

Clássico do 
Cinema japonês

Cobalto
(símbolo)
Gato, em

inglês

Hospeda-
ria, em
inglês

Prendedor
de brincos
Sentimen-
to pessi-
mista em
relação 
a uma

situação
(bras.)

11, em
romanos
Vexame
(gíria)

Melodia;
cantiga
Otto Dix,

pintor

Palavras ou
expressões novas

março 
de 2006

 Adeptos
da

doutrina
que

afirma a 
impossibi-
lidade de
conhecer

Deus

Lazer

viajou para o espaço em 
O 1º astronauta brasileiro, 

3/cat — inn. 4/exit — suor. 5/seixo. 6/ignaro. 10/sinistrose.

Solução
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VO B M C
F L E U M A T I C O
E P L N S A M

A T I N E N T E S P
I O R I U
C O N T R A P O S TA

H E A M A ÇÃ

M E N S A G E N S O
E F U S ÃO S Q

T E O R C R E U
G U I L H O T I N A
M E V E L D O N
O A A C A T

I N C O N T IN E N T I
T R I O D A C

A L E G O R I C A

Reci-
piente
como o

samovar 

Fórmula
sagrada
no Bu-
dismo

(?) sequi-
tur: tipo

de falácia
lógica

Tamanho
interme-
diário de
roupas

O "tio"
que sim-

boliza 
os EUA

Sufixo
nominal
de "pro-
fetisa"

(?)-A,
grupo dos
alcalinos
(Quím.)

A parte 
privilegia-
da da so-
ciedade

Vogal
marcada
no jogo
da velha

O de 
90º é 1
(Mat.)

Lino Villa-
ventura,
estilista

paraense

Sujeito
ativo do

ilícito pe-
nal (jur.)

Capital e
cidade

turística
de Gana

Midnight
(?), ban-
da aus-
traliana

Filme
com

Russell
Crowe

Abrevia-
tura de

torre, no
xadrez

Letra do 
medica-
mento

genérico

Ciência cuja unidade de
informação básica é o q-bit

Hiato de "diurno"

Órgão da ONU vol-
tado para a saúde 

CD-(?), mídia gra-
vável em micros 
Carne guisada 
com legumes

O Pintor das Ban-
deirinhas Função

da cinta-liga, na
iconografia erótica

A fruta 
da sidra
Resposta
contrária

Calor, em
inglês

Comer 
à noite
Rio do 

Paquistão

Tênue;
suave
Título

mafioso

Ponto oposto 
ao zênite (Astr.)

Vitamina que pre-
vine o escorbuto

Sem
demora

Demonstração vee-
mente de carinho

El. comp. de
"neologia": novo Tragédia 

de Goethe 
(Teat.)

Dosagem
de coles-
terol no
sangue

Interjeição que
exprime alegria

Conjunto de fatos
sucessivos

Aqui Imposto pago pelo
autônomo (sigla)

Refe-
rentes

O com-
porta-

mento ti-
do como
típico do
britânico

Antagôni-
ca

(?) subli-
minares:
podem

ser
escondi-
das nos
informes
publici-
tários

Instru-
mento de
decapita-
ções na 

Revolução
Francesa

Grupo de
três

Divindade
(?), de-

signação de perso-
nagens da Mitolo-
gia grega como a

Discórdia 

4ª nota
musical

3/non — oil. 4/heat — indo. 5/nadir. 6/egmont. 7/fetiche. 9/alegórica — atinentes.
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“A vida é como um funil, à medida 
que vamos atingindo a maturidade 
nos influenciamos cada vez menos 

pelo que brilha, o que  faz barulho ou 
pela quantidade”. (Anônimo) 

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário -,   Juliana Uliana, Ja-
ciara Rojas, Claiton Mendes, Fabiana  Pelegrinelli Cabral, Magda Sgobi, Geni Furio e Marcelo Gaiarini . 
Da coluna: felicidades.

 ENTRE NÓS
“Em seu clássico livro “O Profeta”, Khalil 
Gibran - talvez o mais conhecido escritor 
libanês contemporâneo - conta a história 
de Al-Mustafá, um homem que retorna à 
sua terra. Os habitantes da aldeia onde 

ficou todos estes anos pedem que ensine 
o que aprendeu. A seguir, destaco um  dos 
trechos (editados) deste clássico do século 
XX: O matrimônio-, Vocês nasceram juntos, 

e juntos estarão mesmo quando as asas 
brancas da morte terminem com seus dias 
porque continuarão unidos na memória 
silenciosa de Deus. Mas que haja espaço 

entre os dois. Que o vento dos céus possa 
passar entre seus corpos. Amem, mas não 
transformem o amor em uma atadura. Que 
um encha o copo do outro, mas que jamais 
bebam do mesmo copo. Cantem e dancem, 
estejam alegres, mas que cada um mante-
nha sua independência; as cordas de um 

alaúde estão sozinhas, embora vibrem com 
a mesma música. Entreguem o seu coração, 
mas não para que seu companheiro o pos-
sua – porque só a mão da Vida pode conter 
corações inteiros. Estejam juntos, mas não 
demasiado juntos - porque os pilares de 

um templo estão separados. O carvalho não 
cresce à sombra do cipreste, e o cipreste 

não consegue crescer à sombra do carvalho.

MANDA NO WHATS!
O WhatsApp está presente em 99% dos 

celulares brasileiros como uma ferramen-
ta de comunicação, mas está trazendo 

problemas para condomínios a quem usa 
nos famosos grupos.. Segundo o portal 
Statista, hoje há 2 bilhões de usuários 
do WhatsApp no mundo inteiro. Destes, 
mais de 120 milhões de pessoas usam o 
aplicativo no Brasil. O WhatsApp é uma 

ferramenta para compartilhar informações 
e se conectar com diversas pessoas. Na 
Paraíba,  um conselheiro aposentado do 

Tribunal de Contas foi condenado a pagar 
R$ 7 mil de indenização, após ter ofendido 

a síndica em um grupo de WhatsApp do 
condomínio. -,  comentários ofensivos em 
grupos do WhatsApp se caracterizam como 

danos morais. Fica a dica...  

Vire a chave com 
um novo Chevrolet!  

 A concessionária Uvel Umuarama aciona neste mês de 
janeiro, uma ação de vendas imperdível, para quem 

quiser adquirir seu carro zero. A campanha ‘Vire a chave 
com um Chevrolet’, disponibiliza  desconto para clientes 
que adquirirem o seu tão sonhado Zero Km. Os consulto-
res de venda estão de braços abertos para  informações 
e vantagens em  diversos modelos. Condições especiais 
e imperdíveis. Que tal  comprar o novo Chevrolet Ônix, 
com pagamento só no ano que vem. Desfrute 2021 de 

Ônix novo - e Vire a chave com um Chevrolet.  A Chevro-
let destaca  ar-condicionado digital automático, chave 
presencial com partida do motor por botão, assistente 
de estacionamento semi autônomo, lanternas de LED, 
rodas de 16 polegadas, piloto automático e 6 airbags. 

A lista tem ainda luz de condução diurna em LED, faróis 
automáticos, alerta de ponto cego, controles de estabi-
lidade e tração, sensores de estacionamento dianteiros, 
laterais e traseiros, câmera de ré e assistente de partida 
em rampas. O motor é o 1.0 turbo flex de até 116 cv de 

potência e o câmbio é automático de 6 marchas.  

* * * Vá na Uvel, faça  um test drive e descubra porque o 
Chevrolet Ônix é o mais vendido do Brasil há 6 anos.

 Uvel, o melhor lugar para comprar o seu carro!

BOA NOTÍCIA!
 Estão abertas as inscrições para o Ves-
tibular 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 dispo-
níveis entre parciais [de 30% e 50%] e 
integral [de 100%] Há vagas para todas 

as Unidades e as  inscrições são gratuitas 
pelo site unipar.br , de 04/01 a 30/01

DIVULGAÇÃO
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