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Chuva atrasou, mas a vacina 
chegou a tempo a Umuarama

LOTE COM 1.600 DOSES FOI ENTREGUE À SECRETARIA DE SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu ontem à tarde o primeiro lote da vacina Coronavac e já no início da noite deu 
início à primeira etapa da imunização contra o coronavírus. Profissionais de saúde da linha de frente são os primeiros a 
serem vacinados. As 3.120 doses que chegaram a Umuarama em um avião do governo do Estado já foram distribuídas aos 22 
municípios que integram a 12ª Regional de Saúde. l 6

Primeira dose
A técnica de enfermagem Maria da Glória Souza, 

que atua na UBS do Bairro Ouro Branco, foi a 
primeira profissional de saúde em Umuarama a 

receber a vacina contra a covid-19. O ato simbólico 
deixou marcado o dia 19 de janeiro como o dia D da 
imunização em todos os municípios que integram a 

12ª Regional de Saúde.
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Na Câmara, vereadores e seus assessores participaram de capacitação realizada pela Procuradoria Parlamentar do 
Legislativo sobre como atuarem durante o processo de tramitação de todos os tipos de proposição. l 5

ASSESSORIA

Deputados 
preparam ações 

contra novo modelo 
de pedágio no PR

l 2

Identificado 
adolescente que 

morreu em 
acidente na PR-323

l 8

Na espera

Programa estadual 
de castração de 
animais chega 

a Mariluz 
l 7

AEN

Curso parlamentar



expediente
Emails

editoria@tribunahoje.jor.br

diretor@tribunahoje.jor.br

comercial@tribunahoje.jor.br

assinaturas@tribunahoje.jor.br

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0003-06

Redação, administração, publicidade
Rua Des. Lauro Lopes, 3663 - Centro Empresarial Piemont II - Sala 07
CEP 87.501-210 - Umuarama/PR
Telefone Central (44) 3056-6050    

Direção-Geral
Clarice Roman

Editor-chefe
Alex Miranda
editoria@tribunahoje.jor.br
www.tribunahoje.jor.br

2 GERAL   Quarta-feira, 20 de janeiro de 2021

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

19/12 a 19/1 0,5000 0,1159 0,0000
20/12 a 20/1 0,5000 0,1159 0,0000
21/12 a 21/1 0,5000 0,1159 0,0000
22/12 a 22/1 0,5000 0,1159 0,0000
23/12 a 23/1 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +2,21% 28,69 
Vale ON -0,27% 94,06 
ItauUnibanco PN -1,19% 30,83 
Bradesco PN -1,60% 26,40 
Sid. Nacional ON -5,71% 33,04 
Usiminas PNA -4,38% 14,40

IBOVESPA: -0,50% 120.636 pontos

Iene 103,92
Libra est. 0,73
Euro 0,82
Peso arg. 86,20

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,8% 5,3450 5,3460 +3,0%

PTAX  (BC) +0,3% 5,2939 5,2945 +1,9%

PARALELO +0,9% 5,1800 5,6300 +2,9%

TURISMO +0,9% 5,1800 5,6100 +2,9%

EURO +0,7% 6,4204 6,4217 +0,4%

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 19/01

Iene R$ 0,0509
Libra est. R$ 7,17
Peso arg. R$ 0,06
R$1: 1.302,25 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 19/01 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 1.385,75 -31,00 13,2%
FARELO mar/21 450,50 -12,70 11,2%
MILHO mar/21 526,00 -5,50 20,2%
TRIGO mar/21 672,25 -3,25 10,5%

SOJA 157,26 0,1% 18,0% 156,00
MILHO 75,00 0,1% 19,1% 75,00
TRIGO 72,18 0,1% 6,9% 74,00
BOI GORDO 272,40 1,0% 5,5% 270,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 19/01 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 19/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 19/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 164,00 0,0% 14,7%
SOJA Paranaguá 169,00 0,0% 9,0%
MILHO Cascavel 82,00 5,1% 13,9%

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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Deputados preparam ações contra
novo modelo de pedágio no Paraná

A Frente Parlamentar so-
bre os Pedágios da Assem-
bleia Legislativa do Paraná 
(Alep) vai realizar ações 
para tentar mudar o novo 
modelo de pedágio propos-
to pelo Governo Federal 
para as estradas parana-
enses. Entre elas está a 
realização de uma série de 
audiências públicas para in-
formar a população sobre o 
modelo híbrido, o pedido de 
urgência na tramitação do 
projeto que trata da tarifa 
por menor preço, anexação 
das matérias que tratam do 
tema, além da realização 
de campanhas aler tando 
sobre o modelo em dis-
cussão. Os deputados 
se reuniram de forma re-
mota ontem (terça-feira, 
19) para debater a mode-
lagem apresentada pelo 
Executivo Federal. As atu-
ais concessões vão até 
novembro de 2021.

De acordo com a nova 
proposta, mantém-se a co-
brança de taxa de outorga 
e se limita o desconto máxi-
mo que os concorrentes po-
dem apresentar. No docu-
mento entregue à bancada 
federal do Congresso Na-
cional, o primeiro critério da 
licitação é o desconto nas 
tarifas. Esse desconto está 
fixado entre 15% a 17%, 
dependendo do lote. O es-

Menores tarifas
É consenso entre os parlamentares que este modelo não é o 

melhor para o Estado. Os deputados estaduais defendem que seja 
adotado uma modelagem de licitação que preveja as menores 

tarifas com o maior número de obras. É o que alerta o coordenador 
da Frente Parlamentar, deputado Arilson Chiorato (PT). “O modelo 

divulgado parece positivo, mas não é assim. Ele impõe um limitador 
de descontos e cria mais 15 novas praças de pedágio. Hoje, para se 
deslocar entre Maringá e Curitiba custa em torno de R$ 69. Com a 

proposta, vai para R$ 58. Um desconto de R$ 10 em 30 anos. Vamos 
juntar forças para impedir que isso aconteça”, disse.

Cronograma
Chiorato apresentou um cronograma das audiências 

públicas que devem ser organizadas pela Frente. A primeira 
audiência está prevista para ocorrer em Londrina no dia 4 de 
fevereiro. Nos dias seguintes, serão realizadas nos municípios 
da região. Depois o debate segue para as regiões de Maringá, 
Cascavel, Foz do Iguaçu, Curitiba e Região Metropolitana. Em 

razão da pandemia do novo Coronavírus, a forma como as 
audiências serão realizadas ainda será debatida.

tudo apresentado prevê a 
licitação de mais de 3,3 mil 
quilômetros de rodovias es-
taduais e federais em seis 
lotes. Serão 42 praças de 
pedágio, 15 a mais das 

atualmente existentes. A 
previsão é de que sejam in-
vestidos R$ 42 bilhões de 
e que em 10 anos sejam 
duplicados mais de 1,8 mil 
quilômetros de vias.

DEPUTADOS realizam a primeira reunião da Frente Parlamentar sobre o Pedágio no ano 
para traçar a atuação em 2021

DIVULGAÇÃO

Loterias
concurso: 2335

Megasena

02 03 04 06 07 09 10 13 
14 16 18 19 20 24 25

Lotofácil concurso:2136

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

 

concurso: 408

03 07 09 18 22 41

concurso: 2185

concurso: 1590

23 24 29 31 39 40

concurso: 5530

Quina

Federal

Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: NO
SS

O
S 

RE
SU

LT
AD

O
S 

SÃ
O

 IN
FO

RM
AT

IV
O

S 
E 

NÃ
O

 S
UB

ST
IT

UE
M

 O
S 

RE
SU

LT
AD

O
S 

O
FI

CI
AI

S

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: 2145

08 12 16 18 22 23 28 29 30 32
34 35 52 66 68 70 73 75 82 98

Lotomania

74.610
34.111
54.014
52.041
62.427

02 19 21 27 28 56 65
DESPORTIVA/ES

05 62 66 68 75

OUTUBRO

10 14 17 20 25 27 29

concurso: 5470

09 18 23 42 47 49



3Quarta-feira, 20 de janeiro de 2021 POLÍTICA

Rodrigo Maia vai falar com 
embaixador da China para 
resolver crise das vacinas

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodri-
go Maia (DEM-RJ), marcou 
uma audiência com o em-
baixador da China em Bra-
sília, Yang Wanming, para 
falar sobre o atraso no en-
vio de insumos para a fabri-
cação de vacinas no Brasil.

A demora na chegada 
dos IFAs (Ingrediente Far-
macêutico Ativo) ameaça 
a fabricação da Coronavac 
pelo Instituto Butantan e 
do imunizante de Oxford/
Astrazeneca, que será pro-
duzido pela Fiocruz. As 6 
milhões de doses da Coro-
navac que já estão sendo 
aplicadas devem terminar 
em poucas semanas.

“O governo brasileiro 
interditou a relação com a 
China. Só fazem ataques 
ao embaixador. Agora está 
provada a importância do 
diálogo diplomático. Preci-
samos ao menos saber o 
que está acontecendo, qual 
é a razão de os insumos 
não chegarem ao Brasil”, 
diz Rodrigo Maia.

Ele afirma que pediu a au-
diência ontem (segunda-fei-
ra, 18) e que a embaixada 
confirmou a conversa para 
hoje (quarta-feira, 20). “Te-
nho certeza de que não há 

ato político da China contra o 
Brasil. Mas precisamos com-
preender o que está aconte-
cendo. Sem os insumos da 
China, não teremos vacina”, 
finaliza Maia.

AUDIÊNCIA entre Rodrigo Maia e o embaixador Chinês Yang Wanming foi marcada para hoje

DIVULGAÇÃO

Protocolo
A vereadora Ana Novaes (PSL), que protocolou na última 

sexta-feira (16), um ofício solicitando ao do Poder Executivo, 
informações a respeito dos cálculos que levaram aos resultados 

do reajuste no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU – 
2021), que foi de 4,6 por cento. A documentação questionava 
também o reajuste do desconto no caso de pagamento à vista, 
que caiu de 10 para 6 por cento. Ana apresentou em suas redes 

sociais que, segundo a Secretaria Municipal de Fazenda, o 
reajuste seguiu as variações do índice do IPCA (Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo).

Fatias da BR
Projeto de lei de autoria do deputado federal Enio Verri 

(PT-PR) modifica a Lei do Petróleo para tipificar o crime de 
criação irregular de empresas subsidiárias com objetivo de 

descumprir determinação constitucional. A mudança na 
lei visa coibir a venda ilegal de refinarias de petróleo por 

parte da Petrobras. “Conforme determinação do Supremo 
Tribunal Federal (STF), a venda de empresas matrizes 

depende de autorização do Legislativo, mas o mesmo não 
se aplica às subsidiárias – e é aí que a empresa comete 

crime”, afirma Verri. “Para burlar a lei, a Petrobras passou 
a ‘fatiar’ as empresas matrizes em subsidiárias, criando 

empresas apenas artificialmente com o exclusivo propósito 
de propiciar a posterior venda direta ao mercado, sem que o 

Parlamento possa deliberar sobre essa realidade”, afirma.

Cálculo
Baseada nessa informação, 
ela decidiu fazer o cálculo. 
“Busquei informações sobre 
o Decreto nº 363/2020 do 
qual aplicou o índice a ser 
fixado no IPTU, sendo que 
foi exatamente de 4,6%, 
em cada um dos carnês 
que serão entregues aos 
proprietários doe imóveis 
no município. Tudo isso, 
equivale à correção 
monetária apurada e 
lançada a menor entre 
janeiro e dezembro de 
2019. Na média de 1,19% 
da correção monetária 
projetada para o exercício 
de 2020, no total de 3,41%, 
que leva em conta a média 
apurada entre os meses 
de janeiro a novembro de 
2020 o total equivale ao 
valor de 4,6”.

 Pesquisa
A vereadora disse também 
que pesquisou no site 
do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) e descobriu que o 
índice acumulado de 12 
meses corresponde a 4,52 
por cento. “Diante disso, 
vejo que não bate o índice 
proposto no decreto nº 
363/2020, pois não está de 
acordo com o índice do IPCA, 
que deveria ser de 4,52% e 
não de 4,6%. Imagine 66.641 
carnês lançados com esta 
diferença já porcentagem? O 
quanto de entra a mais nos 
cofres públicos” questiona. 

Ela afirma que vai elaborar 
um requerimento ao 
Poder Executivo para que 
refaça os cálculos.

 Esclarecimento
A Secretaria da Fazenda 
esclarece que a diferença 
entre o IPCA e o percentual 
de correção aplicado sobre 
o IPTU existe em razão do 
método de cálculo utilizado 
pelo município, conforme 
o Decreto Municipal 
363/2020. Como o IPCA 
anual fecha geralmente 
na segunda quinzena de 
janeiro do ano seguinte, o 
município utiliza a média 
dos 11 primeiros meses do 
ano, acrescida da projeção 
para dezembro e da 
diferença residual do ano 
anterior. Em 2020, o IPCA 
de 11 meses fechou em 
3,13%. Com a projeção para 
dezembro foi para 3,41% 
e mais 1,19% da diferença 
residual, chegou-se ao 
reajuste de 4,6% aplicado ao 
tributo municipal. No próximo 
exercício, será considerada a 
diferença registrada neste ano.
Quanto ao desconto de 6% 
para pagamento a vista tem 
por base a Lei 380/2014, 
que estabelece o Código 
Tributário de Umuarama 
que define que o desconto 
“deverá ser proporcional aos 
rendimentos de aplicações 
no mercado financeiro, 
em bases razoáveis que 
não assumam natureza de 
renúncia fiscal”.

Copom deve manter a taxa 
básica de juros em 2% ao ano

O Comitê de Política Mone-
tária (Copom) do Banco Central 
(BC) promoveu ontem (terça-fei-
ra, 19) a primeira parte da reu-
nião para definir a taxa básica 
de juros, a Selic. Hoje (quarta-
-feira, 20), após a segunda par-
te da reunião, será anunciada a 
taxa ao final do dia.

Apesar da alta na inflação 
nos últimos meses, as insti-
tuições financeiras apostam 
na manutenção da taxa em 
2% ao ano, no menor nível 
da história. A projeção cons-
ta do boletim Focus, pesqui-
sa com instituições financei-
ras divulgada toda semana 
pelo Banco Central.

O Copom reúne-se a cada 
45 dias. No primeiro dia do 
encontro, são feitas apre-
sentações técnicas sobre a 
evolução e as perspectivas 
das economias brasileira e 
mundial e o comportamento 
do mercado financeiro.

No segundo dia, os mem-

bros do Copom, formado 
pela diretoria do BC, anali-
sam as possibilidades e de-
finem a Selic.

A Selic representa o prin-
cipal instrumento do governo 
para controlar a inflação, ga-
rantindo que ela fique dentro 
da meta estabelecida pelo 
Conselho Monetário Nacional 

(CMN). Para 2021, a meta 
está em 3,75%, com interva-
lo de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou para 
baixo. Ou seja, o limite inferior 
é 2,25% e o superior, 5,25%.

Para 2022, a meta é 
3,5%, também com intervalo 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo.

O presidente Jair Bolsonaro 
declarou em conversas com 
apoiadores na saída do 
Palácio da Alvorada, em 
Brasília, que quem decide 
se um povo vive sob uma 
democracia ou uma ditadura 
são as Forças Armadas do 
país. Segundo o presidente, 
o Brasil ainda tem liberdade, 
mas “tudo pode mudar” se 
a população não reconhe-
cer o valor dos militares. 
Durante a conversa, também 
orou, reforçou diferenças 
entre homens e mulheres, e 
criticou o socialismo.

DIVULGAÇÃO
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Convocados 93 profissionais 
temporários pelo PSS do IAT

O Instituto Água e Terra 
(IAT), vinculado à Secretaria 
de Estado do Desenvolvimen-
to Sustentável e do Turismo, 
iniciou nesta segunda-feira 
(18) a convocação de 93 
profissionais temporários, 
pelo Processo Seletivo Sim-
plificado (PSS), realizado em 
2020. A contratação é mais 
uma meta atingida pela 
Secretaria. Desde 2019, 
quando foi constituída, cer-
ca de 600 novas vagas fo-
ram criadas para recompor 
o quadro de pessoal que 
ficou defasado, após 30 
anos sem concurso.

Suporte
Everton de Souza, diretor-presidente do Instituto Água e Ter-

ra, também ressaltou a importância das novas contratações. “Os 
novos profissionais darão um suporte substancial para a equipe 
sobrecarregada, principalmente, nesse período de pandemia, 
quando o teletrabalho limita as atividades de campo, porém, 

provoca um acumulo de demandas”, disse.
“O IAT está sempre preocupado em atender bem o paranaen-

se, em sintonia com o perfil político-administrativo da Secretaria 
do Desenvolvimento Sustentável. As novas contratações contri-
buem com a robustez do órgão e acrescenta na qualificação do 
quadro funcional, além de corrigir esse os problemas de ausên-

cia de concurso público”.

Municípios
As vagas estão distribuídas nos municípios de Curitiba, Cascavel, 

Cianorte, Irati, Ivaiporã, Pato Branco, Pitanga, Ponta Grossa, Umua-
rama, Guarapuava, Toledo, Francisco Beltrão, Jacarezinho, Londrina, 
Foz do Iguaçu, Maringá, Paranavaí, Campo Mourão, Cornélio Procó-

pio, Paranaguá e União da Vitória.
O secretário Marcio Nunes ressaltou que a ampliação do quadro 

de funcionários dissolve alguns gargalos da Secretaria.
“Estamos em um processo contínuo de crescimento. Antes 

do governo de Ratinho Jr, ficamos três décadas sem concur-
sos. Estamos trabalhando para recuperar esse tempo”, disse, 

ressaltando que, apesar de as vagas serem temporárias, 
alguns se destacam pelo trabalho e aumenta a expectativa de 

contratação no final do contrato.

Somente no ano passado, 
o órgão contratou 300 técni-
cos residentes e 60 bolsis-
tas, por meio de cer tames 
com ampla concorrência. 
O último edital, suspenso 
devido à pandemia, dispo-
nibilizou 130 vagas que 
deverão ser preenchidas 
assim que o problema da 
covid-19 for superado.

A ampliação da equipe, 
por meio de seleção, foi um 
dos compromissos assu-
midos no início da gestão 
pelo secretário Márcio Nu-
nes, com o objetivo de dar 
maior celeridade às reso-

luções das demandas que 
chegam à pasta.

CARGOS TÉCNICOS
Os contratos são tempo-

rários e a vigência é de dois 
anos em todas as modali-
dades. Os novos servidores 
integram equipes em vários 
municípios paranaenses 
e áreas diversas. Os 93 
classificados por meio de 
PSS ocuparão os cargos 
de Técnico de Manejo e 
Meio Ambiente, Adminis-
trador, Biólogo, Engenheiro 
Agrônomo, Engenheiro Car-
tógrafo, Engenheiro Civil, 
Engenheiro Florestal, Enge-
nheiro Químico, Engenheiro 
de Pesca, Geógrafo, Geólo-
go, Químico e Sociólogo.

IAT, vinculado à Secretaria do Turismo, iniciou ontem a convocação dos temporários, pelo PSS realizado em 2020

AEN

Três décadas 
sem concursos

Há 30 anos não havia con-
tratação via concurso público 
pela A Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Sustentável 
e Turismo. Totalmente rees-
truturada, órgãos ambientais 
do Estado foram reunidos em 
um único instituto, Instituto 
Água e Terra (IAT).

Segundo Eder Rogério 
Stela, diretor Administrativo e 
Financeiro do IAT, a partir disso 
iniciou-se um trabalho para a 
recomposição do quadro de 
pessoal defasado por aposen-
tadorias e outros fatores de 
vacância. “São quase 600 novas 
contratações que visam dar 
melhor andamento e agilidade, 
com suporte técnico e jurídico 
aos processos”, conclui.

Data histórica
O presidente da Assembleia Legislativa 
do Paraná, Ademar Traiano, disse que 
janeiro de 2021 será lembrado como 
o mês de inflexão na guerra travada 
contra a covid-19, contra a pandemia 
que já tirou a vida de mais de 200 
mil brasileiros. Traiano comemorou o 
recebimento, pelo governador Ratinho 
Júnior, de um primeiro lote de 265.600 de vacinas Coronavac. “O Paraná 
deu um exemplo de unidade entre os poderes e vem enfrentando esse 
grande desafio dando exemplos de cooperação”, disse Traiano.

Novo pedágio
O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) criticou 
duramente o novo modelo 
de pedágio proposto pelo 
governo federal para as rodovias 
paranaenses. Romanelli alertou 
que a nova proposta é mais 
prejudicial à economia do Paraná 
ao manter a taxa de outorga e 
transferir metade do valor para 
as concessionárias, além de 
limitar o desconto máximo que as 
empresas podem apresentar.

Conad
A OAB Nacional ajuizou, no STF 
(Supremo Tribunal Federal), 
uma ADI (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade), com pedido 
de liminar, para questionar um 
decreto do presidente da República 
que mudou a composição do 
Conad (Conselho Nacional de 
Política sobre Drogas) e excluiu 
a participação da sociedade civil 
no órgão. A OAB afirma que o 
decreto representa um retrocesso 
democrático e atenta contra 
direitos fundamentais.

Gestão inovadora
A AMP (Associação dos 
Municípios do Paraná) e o Sebrae, 
em parceria com a empresa Polis 
Civitas, estão desenvolvendo 
um novo programa voltado 
para as prefeituras: o “Gestão 
inovadora de municípios”. 
Criado para capacitar servidores 
públicos dos 399 municípios do 
Paraná, o programa é composto 
por 24 cursos - divididos em 6 
grandes módulos - e é 100% 
on-line. O programa tem o 
objetivo de oferecer cursos, 
palestras, seminários e 
encontros sobre gestão pública e 
empreendedorismo.

Fecomércio PR
Nessa terça-feira, 19 de janeiro, 
a Fecomércio Paraná completou 
73 anos de fundação. Mais de 
sete décadas trabalhando pelo 
desenvolvimento do comércio 
paranaense. A entidade representa as 
atividades e as categorias econômicas 

do comércio de bens, serviços 
e turismo do Paraná e reúne 63 
sindicatos empresariais do comércio. 
A pandemia também está sendo um 
período difícil para a Fecomércio, 
mesmo assim, a instituição está ao 
lado dos empresários, realizando 
ações sistemáticas e cursos de 
qualificação para auxiliá-los a 
resistirem e retomarem 
suas atividades.

Nova pesquisa
Pesquisa realizada pela XP-Ipespe 
mostra que os que veem a gestão 
de Bolsonaro como ótima ou boa 
passaram de 38% para 32%. A 
rejeição a Jair subiu de 35% em 
dezembro para 40% em janeiro. 
É a primeira vez desde julho que 
a avaliação negativa supera a 
positiva. O instituto perguntou 
também sobre as eleições de 2022. 
Bolsonaro segue à frente, com 28%, 
contra 12% de Sergio Moro, 11% 
de Ciro Gomes e 11% de Fernando 
Haddad. No segundo turno, porém, 
o presidente perderia para Moro 
por 36% a 34%.

Revisão no plano
O ministro do STF, Ricardo 
Lewandowski, determinou que o 
governo Bolsonaro encaminhe à 
Corte uma atualização do Plano 
Nacional de Operacionalização da 
Vacina contra a Covid-19. A medida, 
segundo o magistrado, faz parte do 
compromisso firmado pela União 
de enviar mensalmente as revisões 
no plano. Vale ressaltar que em 
menos de dois meses, Pazuello 
mudou cinco vezes a data para o 
início da vacinação.

Flexibilizou
O presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, decidiu retirar as 
restrições de viagem a passageiros 
não americanos vindos de Brasil, 
Irlanda, Reino Unido e da maioria dos 
países europeus. A flexibilização está 
prevista para começar a valer em 26 
de janeiro, mesmo dia em que entra 
em vigor a exigência de teste negativo 
para covid-19 aos estrangeiros que 
quiserem entrar no país. O novo 
presidente Joe Biden disse que vai 
reativar as restrições.

ALEP
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colunaVereadores participam 
de capacitação sobre 
o regimento o interno

Vereadores e assessores 
de gabinete parlamentares 
par ticiparam de uma capa-
citação, que foi realizada 
pela Procuradoria Parlamen-
tar da Câmara Municipal de 
Umuarama, juntamente com 
os departamentos de Recur-
sos Humanos, Assistência 
Técnico Legislativa, Jurídico, 
Redação e Comunicação. 
Tais depar tamentos estão 
voltados diretamente à tra-
mitação de proposição de 
vereadores, assim como o 
controle da jornada de traba-
lho dos servidores efetivos 
e comissionados da Casa.

A reunião se iniciou com 
abordagem referente ao con-
trole de frequência dos servi-
dores, principalmente no que 
diz respeito ao registro ponto, 
que é uma determinação e 
que deve ser seguida, com 
justificativas documentadas, 
qualquer que seja o motivo 
da ausência, mesmo que por 
curto período de tempo.

Manutenção em reservatório poderá
interromper abastecimento em distrito

A Sanepar lançou um 
comunicado, relatando que 
serão executados serviços 
de manutenção no reserva-
tório do distrito de Serra dos 
Dourados, em Umuarama, na 
quinta-feira (21). Os serviços 
começam às 9h30 e devem 
se estender até as 15h. Por 
esta razão, pode haver a falta 
d’água em todas as regiões 
do distrito. O abastecimento 
deve voltar à normalidade 

a partir das 16h e será de 
forma gradativa.

Os trabalhos podem ser 
cancelados em caso de mau 
tempo, impossibilidade de 
execução com segurança, 
fatores externos que impeçam 
a realização dos serviços no 
prazo programado, problemas 
operacionais que impactem 
de forma crítica o sistema de 
abastecimento ou força maior.

De acordo com os técnicos 

da Sanepar, só ficarão sem 
água durante este período os 
clientes que não têm caixa-
-d’água no imóvel, conforme 
recomendação da ABNT 
(Associação Brasileira de 
Normas Técnicas). A Sanepar 
sugere que cada imóvel tenha 
uma caixa-d’água de pelo 
menos 500 litros. Assim, 
é possível ter água por 24 
horas, no mínimo. A orienta-
ção é evitar desperdícios.

O estudo acerca da tra-
mitação de matérias foi um 
dos pontos mais relevantes 
do encontro, que contou com 
apresentação de servidores 
que atuam diretamente no 
protocolo de Proposições, 
Indicações e demais trata-
tivas que envolvem o traba-
lho do vereador.

Na ocasião os novos 
vereadores e seus assesso-
res puderam questionar os 
servidores sobre os proce-
dimentos que envolvem pro-
tocolos de indicações que, 

por sua vez, são diferentes 
do início de tramitação de 
Projetos de Lei, sejam eles 
legislativos, complementares, 
decretos de lei, entre outros.

O objetivo do encontro, que 
também foi acompanhado 
pelo presidente da Câmara, 
Fernando Galmassi e demais 
membros da Mesa Diretora, foi 
tornar mais ágil as atividades 
que envolvam diretamente 
protocolos para a tramita-
ção de matérias e demais 
conteúdos voltados às atri-
buições dos vereadores.

PROCURADORES Jurídica e Parlamentar e servidores dos departamentos explicaram os 
processos internos e como funciona o regimento

ASSESSORIA

O prefeito Celso Poz-
zobom recebeu o Jornal 
Tribuna Hoje News, em 
novo formato (tabloide) 
e aprovou a mudança. 
“É um jornal mais gostoso 
de se ler, com uma leitura 
dinâmica e sem perder a 
qualidade da informação. 
Aprovei o novo formato”, 
disse o prefeito, após par-
ticipar de uma reunião com 
deputado estadual soldado 
Adriano José e representan-
tes da imprensa umuara-
mense em seu gabinete.

THIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Dosagem
A Nota contém diversas 
orientações para o uso dos 
medicamentos, como dosagens 
para sintomas leves, moderados 
e graves, e para crianças: “Os 
pediatras devem estar alertas para 
o pronto reconhecimento destes 
casos, incluindo crianças com febre 
prolongada e não esclarecida, 
possibilitando o reconhecimento e 
o manejo adequado e oportuno”. 

TrateCOV
Dias atrás, em meio ao colapso 
em Manaus, o Ministério da 
Saúde lançou o TrateCOV. Voltado 
para profissionais da saúde, o 
aplicativo também recomenda e 
orienta o uso da cloroquina e da 
hidroxicloroquina. 

TCU 
Deputados do PT e do Psol foram 
ao Tribunal de Contas da União 
(TCU) e ao Ministério Público 
com pedido de investigação 
de Eduardo Pazuello, após 
o ministro  pressionar a 
Prefeitura de Manaus a receitar 
o uso de cloroquina e outros 
medicamentos sem eficácia 
comprovada. 

Estoque
O Exército ainda tem 391.260 
comprimidos de cloroquina no 
estoque. À Coluna, o Centro 
de Comunicação afirma que 
seu Laboratório Químico 
Farmacêutico não está mais 
produzindo o medicamento.

Sobrepreço
No ano passado, o Exército pagou 
167% a mais pelo principal insumo 
para produção da cloroquina 
(difosfato). Em justificativa ao 
TCU, alegou que a compra - com 
sobrepreço - foi feita devido 
à “necessidade de produzir 
esperança para corações aflitos”. 

Solidariedade
Embora a cúpula do 
Solidariedade tenha declarado 
apoio ao candidato de Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), Baleia Rossi 
(MDB-SP), a maioria dos 
deputados da legenda mantém 
o voto em Arthur Lira (PP-AL). A 

Cloroquina 
A declaração do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de que 

nunca indicou remédio para o tratamento de covid-19, contrasta 
com a Nota Informativa (Nº 17/2020) na qual constam orientações 
da pasta para o “manuseio medicamentoso precoce” de pacientes 

com diagnóstico da doença. No documento de 74 páginas, é 
recomendado o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina sob 
argumento, entre outros, de que diversas instituições, tanto 
internacionais quanto nacionais, preconizam o uso dos dois 

medicamentos - que não têm eficácia comprovada - em pacientes.

bancada tem 14 parlamentares, 
dois quais pelo menos oito 
divergem da orientação do 
partido e seguem com o 
candidato do Palácio do Planalto. 

Avulsos 
A um mês da eleição que vai 
escolher o sucessor de Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), outras legendas 
- como PSDB e DEM - também 
estão na mesma situação 
do Solidariedade: fechados 
oficialmente com Baleia Rossi 
(MDB-SP), mas com deputados 
avulsos em campanha para 
Arthur Lira (PP-AL). 

Zé Esplanador
Nosso leitor assíduo e ícone da 
coluna, o Zé Esplanador - seu lema 
é Perguntar não ofende, Cobrar é 
de direito - estava sumido. Rodou 
o Brasil quieto nos últimos dois 
meses e volta irritado com muitos 
desmandos que viu. Hoje, comenta 
a vacina salvadora.

Picadeiro
Para Zé Esplanador, bastavam 
o assistente médico e o(a) 
morador(a) para o início da 
vacinação, mas o Brasil é um 
circo sem lona. Têm que aparecer 
na foto os governadores, 
prefeitos, secretários de saúde 
etc. E não será diferente no 
Ministério da Saúde. Isso aqui é 
uma tragicomédia há 521 anos.

Leitos 
O Ministério Público Federal 
ingressou com ação civil pública 
para que a Justiça  determine 
a habilitação de leitos UTI para 
pacientes com covid-19 de 
forma mais ágil e transparente. 
O MP constatou lapso de até 
três meses entre a solicitação da 
habilitação e o atendimento pelo 
Ministério da Saúde.

Rombo 
O rombo nas contas públicas 
do governo poderá chegar a R$ 
218,2 bilhões em 2021, prevê a 
Instituição Fiscal Independente 
(IFI) do Senado Federal. O relatório 
da IFI também mostra que os 
gastos com a covid-19 já somam, 
neste ano, R$ 36,1 bilhões.
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Primeiro lote com 1.600 doses 
da Coronavac chega à Umuarama

A Secretaria de Saúde 
da Prefeitura de Umuarama 
recebeu ontem (terça-feira, 
19), por volta das 14h30, o 
primeiro lote da vacina Coro-
navac – do Instituto Butan-
tan/ Laboratório Sinovac – 
para a começar imunização 
a população contra o coro-
navírus. As 1.600 doses ini-
ciais, destinadas aos profis-
sionais de saúde que atuam 
na linha de frente no aten-
dimento aos pacientes com 
suspeita ou positivados para 
a covid-19, foram entregues 
pela chefe da 12ª Regional 
de Saúde, Viviane Herrera, à 
secretária Cecília Cividini, na 
Central Farmacêutica da Se-
cretaria de Estado da Saúde.

A chuva atrasou a entre-
ga das vacinas, que vieram 
de Curitiba em avião da frota 
do Governo do Estado. Com 
a melhora do tempo, o avião 
pousou no Aeroporto Regio-
nal Orlando de Carvalho por 

Aprovação de projetos fechou 2020 com melhor em 4 anos
Com base na aprovação 

de projetos pela Diretoria de 
Planejamento Urbano da Pre-
feitura, a construção civil fe-
chou 2020 com o melhor de-
sempenho dos últimos quatro 
anos em Umuarama. O acu-
mulado do ano passado foi de 
256.350,95 m² de obras (en-
tre reformas e construções), 
consolidando a evolução no-
tada a partir de 2017. O re-
sultado foi comemorado pelo 
prefeito Celso Pozzobom, es-
pecialmente no difícil cenário 
econômico imposto pela pan-
demia de coronavírus.

“Tivemos um ano crítico 
na área de saúde, com sé-
rios impactos sobre vários 
setores da economia, mas 
notamos que a população 
não perdeu as esperanças 
no futuro de nossa cidade. 
Umuarama segue crescendo 
e se desenvolvendo e uma 

volta das 14h. As caixas com 
um total de 3.120 doses – 
que vão imunizar profissio-
nais de saúde de 21 cidades 
da região – foram transporta-
das com escolta policial do 
aeroporto à central farma-
cêutica, onde foram repas-
sados aos representantes 
dos governos municipais.

A Prefeitura preparou um 
ato oficial para a vacinação 
dos primeiros umuaramen-
ses – dois médicos, dois 
técnicos em enfermagem, 
uma enfermeira e uma auxi-
liar de serviços gerais, com 
a presença da 12ª RS, do 
prefeito Celso Pozzobom e 
da secretária Cecília, além 
da imprensa. “A vacina é 
aguardada com muita an-
siedade pela população, 
pelos médicos e equipe dos 
hospitais e pelos governan-
tes”, disse Pozzobom.

O esforço tem sido mui-
to grande para enfrentar a 

Vacinação imediata
A Secretária de Saúde informou que a imunização seja disponibilizada imediatamente aos demais profis-

sionais de saúde e na sequência a outros grupos prioritários. A segunda dose deve ser recebida em quatro se-
manas. “É um momento de grande esperança e alegria, pois agora temos uma arma importante para comba-
ter a pandemia em nossa cidade. Começamos pelos profissionais de saúde, importantíssimos no atendimento 

e tratamento dos pacientes da Covid-19, que tem salvo muitas vidas. Depois atenderemos outras faixas da 
população, seguindo o Plano Estadual de Imunização (PEI) estabelecido pela Sesa”, definiu Cecília Cividini.

Conforme o PEI, na primeira etapa serão vacinados profissionais que aplicarão as vacinas e traba-
lhadores que atuam nas unidades de saúde que atendem pacientes com suspeita ou confirmados para 
coronavírus. Em seguida serão pessoas com mais de 60 anos que residem em Instituições de Longa Per-

manência para Idosos (ILPI) e os profissionais que atuam nesses locais e a população indígena.

Segunda fase
O Estado planeja vacinar em seguida pessoas com 80 anos 

ou mais, pessoas entre 75 e 79 anos e assim sucessivamen-
te, até aqueles de 60 e 64 anos. A expectativa é expandir a 

estratégia de vacinação para a população acima de 18 anos, 
totalizando 8.736.014 paranaenses. As etapas de distribuição 
das doses ainda não foram definidas, pois depende da dispo-
nibilidade de doses que serão adquiridas e distribuídas aos 

Estados pelo Ministério da Saúde.

das bases para essa con-
clusão é o desempenho da 
construção civil”, avaliou o 
prefeito, informando que a 
média mensal de 2020 fe-
chou em 21.362,58 m².

Para Pozzobom, o lança-
mento de novas obras civis 
e a continuidade das que já 
haviam sido iniciadas aju-
daram a segurar empregos, 
gerar renda e movimentar a 
economia, ameaçada pelos 
efeitos da pandemia. “Além 
disso, tivemos muitas am-
pliações também. A popula-
ção acredita em dias melho-
res e vai melhorando suas 
moradias, os prédios comer-
ciais, investe em imóveis de 
olho no futuro”, pontuou.

O secretário de Obras, Pla-
nejamento Urbano, Projetos 
Técnicos e Habitação, Isamu 
Oshima, relembrou que outu-
bro foi o melhor mês para a 

construção civil no ano pas-
sado, com a aprovação de 
46.591m² de obras. “O ano 
foi de altos e baixos, variando 
de menos de 10 mil m² a mais 

de 45 mil m², mas o importan-
te é que a média houve cres-
cimento em relação aos anos 
anteriores. Isso demonstra 
que a cidade ainda desperta 

pandemia, continuou. “As 
perdas nos entristecem, 
mas a vacina traz a espe-

rança de que a situação fi-
nalmente comece a voltar à 
normalidade. Agradecemos 
o empenho do governo do 

Estado e da União em en-
tregar a vacina rapidamen-
te aos municípios”, comple-
tou o prefeito.

CECÍLIA Cividini, secretária de Saúde e Viviane Herrera, diretora da 12ª RS receberam as doses

THIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

a confiança dos investidores 
e da população, que realiza o 
sonho da casa própria e quer 
sempre melhorar a sua mora-
dia”, disse.

O acumulado do ano passado foi de 256.350,95 m² de obras (entre reformas e construções), consolidando a evolução notada a partir de 2017
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Programa Permanente de Castração
de Cães e Gatos chegou em Mariluz

O município de Mariluz, re-
gião metropolitana de Umua-
rama, recebe entre os dias 
23 e 26, o Programa Perma-
nente de Castração de Cães 
e Gatos. O Programa imple-
mentado pela Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo 
(Sedest) já esteve em 35 
municípios paranaenses e 
esterilizou mais de onze mil 
animais, desde 2019.

O objetivo do governo 
estadual é frear o aumento 
populacional e conter a pro-
liferação de zoonoses entre 
animais domésticos.

O programa de castração 
é um dos eixos do Sistema 
de Saúde Única que trata da 
saúde do homem, do animal 
e da sustentabilidade am-
biental num único contexto. 
É uma das bandeiras do se-
cretário Márcio Nunes.

“O Paraná é o primeiro 
Estado brasileiro que desen-
volveu um programa coletivo 
de castração gratuita”, res-
salta Nunes. “Não há como 
falar em sustentabilidade 
sem estar atento à saúde 
do homem e do animal, in-
seridos no meio ambiente. 
O paranaense conta com 
esse suporte do governador 
Ratinho Junior e o Programa 
Permanente de Castração 
de Cães e Gatos foi desen-
volvido com esse propósito: 
harmonizar o meio ambiente 
para promover o desenvolvi-
mento sustentável”.

O prefeito de Mariluz, Pau-

Controle populacional
O secretário municipal Mário Bazzanella Neto disse que o programa 

estadual irá auxiliar os gestores, principalmente no controle popula-
cional. “As ninhadas indesejáveis são recorrentes durante a pandemia. 
Como em outros municípios, muitos foram abandonados e a castração 

é a única forma de reduzir o número de animais nas ruas e sob a guarda 
de protetores”, falou, ratificando o objetivo da Sedest.

A castração acontecerá no Estádio Municipal Azarias Diniz, Rua Jeremias 
Gonçalves Rocha S/N – Centro. O chefe de Meio Ambiente do Município, 

Charles de Almeida, informou que, devido ao cenário da Covid-19, os horá-
rios estão sendo agendados para evitar aglomeração de pessoas no local.

Parcerias
O programa foi viabilizado com recursos de emendas parlamen-

tares e é executado em parceria com as prefeituras. São prefeituras 
contempladas pelas emendas dos deputados e que definem os 

critérios para a castração, de acordo com a realidade local.
O investimento no primeiro ciclo do Programa é de quase R$ 

2,5 milhões. Por meio de pregões eletrônicos realizados em 2019, 
foram contratadas duas clínicas veterinárias e a disponibilização de 
Unidades Móveis de Esterilização e Educação em Saúde (UMEES). 

O recurso é destinado para atender, ao todo, 15 mil animais em 45 
municípios. Em 2020, foram 11 mil procedimentos em 34 localidades. De 
janeiro a março de 2021, outras 11 cidades estão recebendo os serviços 

para fazer o procedimento em aproximadamente 4 mil cães e gatos.

Veja aqui os 
municípios 
contemplados no 
primeiro ciclo
Mariluz (385), Foz do Iguaçu 
(553), Campo Mourão (553), 
Corumbataí do Sul (316), 
Luiziana (379), Araruna (190), 
Engenheiro Beltrão (379), Alto 
Paraná (184), Paranavaí (553), 
Cambira (151), Jandaia do Sul 
(166), Apucarana (277), Sarandi 
(277), Maringá (277), Mamborê 
(379), Quarto Centenário (505), 
Janiópolis (316), Peabiru (553), 
Terra Boa (631), Flórida (139), 
Borrazópolis (360), Bituruna 
(56), Capanema (166), Colombo 
(360), Imbituva (111), Itaperuçu 
(553), Matelândia (139), Pinhais 
(553), Piraquara (277), Santo An-
tônio do Sudoeste (139), São José 
dos Pinhais (553), São Miguel do 
Iguaçu (719), Alto Paraíso (231), 
Alto Piquiri (385), Altônia (308), Cru-
zeiro do Oeste (231), Esperança 
Nova (154), Guaíra (462), Icaraíma 
(308), Iporã (308), Maria Helena 
(231), Perobal (231), Pérola 
(385), Santa Isabel do Ivaí (231) 
e Tapejara (462).

lo Armando da Silva Alves, 
falou sobre a importância da 
ação para reduzir o número 
de animais nas ruas e, conse-
quentemente, os problemas 
de zoonose. Ele ressaltou 
que o animal sem castração 
procria. Muitas vezes o dono 
não tem como arcar com o 
sustento da ninhada e aban-
dona. Nas ruas eles contraem 
doenças de pele, desenvol-
vem câncer e não recebem 
o tratamento adequado, ou 
pegam nova prenhez, au-
mentando o problema.

“É um problema de saúde 

pública. O Programa de Cas-
tração vai nos dar o suporte 
necessário nessa demanda”, 
disse o prefeito, agradecendo 
o apoio do Governo de Esta-
do. “Márcio Nunes é um gran-
de parceiro dos municípios do 
Interior. E nessa pandemia, a 
situação de cães e gatos aban-
donados agravou. A castração 
é a única forma de conter o 
aumento da população de ani-
mais nas ruas para podermos 
cuidar da saúde dos nossos 
pets e seus tutores”, afirmou.

CUIDADOS 
PRÉ-OPERATÓRIOS

Tutores de cães e gatos 
de Mariluz já podem procurar 
a prefeitura para fazer o ca-
dastro e receber orientações 

sobre os cuidados pré-opera-
tórios, como jejum e condição 
clínica do animal. As informa-
ções sobre a ação estão sen-
do veiculadas na rádio comu-
nitária local, redes sociais e 
serviço de carro de som.

“Estamos fazendo um 
apelo para que o cidadão 
procure a Prefeitura, faça o 
cadastro, antecipadamente, 
e receba as informações so-
bre o procedimento”, disse 
o chefe regional do Institu-
to Água e terra (IAT), Felipe 
Furquin, que acompanha a 
ação nos municípios de sua 
jurisdição. Os interessados 
deverão procurar a Secreta-
ria Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente, durante o 
expediente da Prefeitura.

Municípios contemplados
Após Mariluz, o Programa irá para os municípios de Capanema 

(29/01 a 01/02), Santo Antônio do Sudoeste (04 a 06/02), Santa 
Izabel do Ivaí (08 a 12/02), Maria Helena (14 a 17/02), Cruzeiro do 

Oeste (19 a 23/02) e Tapejara (26/02 a 04/03).

SEDEST

O objetivo do governo estadual é frear o aumento populacional e conter a proliferação de zoonoses entre animais domésticos
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Identificado no IML adolescente
que morreu em acidente na PR-323

A mãe de Gabriel Ávila 
Silva, de 17 anos, foi quem 
reconheceu o corpo do 
garoto ao final da manhã 
de ontem (terça-feira, 19) no 
Instituto Médico Legal (IML) 
de Umuarama. A mulher 
viajou por 300, saindo de 
Laranjeiras do Sul, depois 
que foi informada a respeito 
da morte do filho.

O jovem era passageiro 
da carreta Volvo, conduzida 
pelo pai, Celso Silva, de 50 
anos que, no final da tarde da 
segunda-feira, (18), se envol-
veu em um acidente na rodo-
via PR-323, entre a Estância 
Paris e a Garapeira Prima-
vera, entrada de Umuarama.  

Com o choque, Gabriel foi 
arremessado de dentro da 
cabine e morreu com a queda.

Inicialmente, supunha-
-se que o jovem seria ocu-
pante do Chevrolet Celta 
que era conduzido por Luana 
da Silva Saliciano, de 27 
anos, que também morreu 
no local, apesar de ainda 

Freira que residia em Iporã é 
brutalmente morta no RS

A freira Maria Ana Dal 
Santo, de 79 anos, foi bru-
talmente assassinada, no 
último domingo (17), no 
município de São João do 
Polêsine/RS. A idosa foi 
praticamente decapitada 
dentro da casa da irmã. A 
religiosa, que é natural de 
São João do Polêsine, mas 
morava em Iporã (município 
localizado a 54 quilômetros 
de Umuarama), estava na 
cidade cuidando da irmã, 
que está com a saúde debili-
tada e passa por um período 
de recuperação em uma 

ter recebido atendimento 
de equipes do Samu que 
tentaram por cerca de meia 
hora reanima-la.  

O ACIDENTE
A Polícia Rodoviária Esta-

dual (PRE) de Cruzeiro do 
Oeste, que atendeu a ocor-
rência do grave acidente 
ocorrido na rodovia PR-323, 
divulgou, em nota, qual teria 
sido a cinemática da colisão. 
O choque aconteceu por volta 
das 17h40, quando o Celta, 
com placas de Umuarama, 
conduzido por Luana da Silva, 
seguia no sentido Umua-
rama à Perobal quando coli-
diu na lateral da carreta que 
seguia no sentido oposto. Em 
seguida a carreta bateu de 
frente contra o Volkswagen 
Polo, com placas de Altônia, 
que seguia atrás do Celta 
e era conduzido por Maria 
Aparecida Hotz, de 75 anos. 
Esta, por sua vez, sofreu 
escoriações pelo corpo e 
contusão nos braços e em 

casa de idosos em Paraíso 
do Sul, a pouco mais de 50 
quilômetros de onde mora.

O corpo da freira foi 
encontrado por outra freira 
que auxiliava a religiosa e 
também pernoitou na resi-
dência com ela por alguns 
dias. Ao chegar no imóvel, 
avistou no quar to o corpo 
da vítima caído com um 
cor te profundo atrás do 
pescoço. A freira pediu 
socorro aos vizinhos que 
chamaram a polícia.

A hipótese de latrocínio foi 
descartada inicialmente, pois 

uma das pernas. Foi socor-
rida ao Hospital Uopeccan de 
Umuarama. Para este mesmo 

não foi verificado que houve 
roubo no local.

Segundo o delegado San-
dro Meinerz, o caso é tratado 
como homicídio e a motiva-
ção e a autoria ainda são 
mistérios a serem desvenda-
dos. A possibilidade de que 
o alvo do criminoso seria a 
outra idosa que está inter-
nada será analisada.

A polícia já ouviu em 
declaração uma prima das 
idosas, que mora na mesma 
localidade, e um sobrinho. O 
objeto usado no crime não 
foi encontrado.

A polícia militar recuperou produtos furtados de uma loja de cosmé-
ticos situada à avenida Ângelo Moreira da Fonseca. O estabeleci-
mento possui câmeras de monitoramento, que capturaram imagens do 
momento da invasão, que ajudaram os policiais a identificar os autores 
do crime. Quando foi abordado, o suspeito se apresentou com o 
nome de um primo, mas foi identificado posteriormente e responderá, 
pelo crime de receptação, também por falsidade ideológica. Somente 
parte dos produtos levados foram recuperados.

GAROTO de 17 anos, vítima fatal, estava na cabine do caminhão acompanhando o pai que está internado

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO

hospital foi encaminhado o 
pai de Gabriel, Celso Silva, 
que sofreu ferimentos graves.

Segundo a família, ele 
estava consciente no final da 
manhã de ontem.

DIVULGAÇÃO

Residência é invadida em 
condomínio no Jd Tropical

Uma residência foi alvo 
de ladrões entre o início 
da tarde e final da noite da 
segunda-feira (18). Bandidos 
se aproveitaram da ausên-
cia dos moradores e revira-
ram todo interior do imóvel. 
Segundo a vítima, que é uma 
mulher de 32 anos, havia 
passado a tarde e a noite 

da segunda-feira em Cru-
zeiro do Oeste, na casa de 
parentes e, quando retornou 
á Umuarama, por volta da 0h 
de ontem, descobriu que a 
porta de sua casa havia sido 
arrombada. Ladrões levaram 
uma bicicleta, um ventilador 
(na caixa), um liquidificador, 
uma garrafa térmica e um 

chuveiro. A moradora relatou 
que se mudou para aquele 
condomínio há cerca de um 
mês. No mesmo local, um 
dos moradores chegou a ser 
conduzido à delegacia há 
algumas semanas depois de 
flagrado tentando fazer um 
gato de energia no relógio de 
um dos moradores.
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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

Com 50 anos de existência, 
a Universidade Paranaense é 
referência quando o assunto 
é ensino superior, com 
diversos cursos de graduação 
presenciais, semipresenciais e 
a distância em todas as áreas 
do conhecimento.

Em 2021, a Unipar traz 
uma novidade para quem 
deseja estudar em uma das 
sete Unidades da Instituição 
[Umuarama, Cascavel, 
Cianorte, Guaíra, Francisco 
Beltrão, Paranavaí e Toledo]: 
o Vestibular TOP 50 que será 
realizado no dia 31 de janeiro.

Além da inscrição gratuita, o 
processo seletivo concederá 
bolsas de estudo, [ de 
30%, 50% e 100%] para os 
candidatos mais bem 
classificados. Ao todo, são 
50 bolsas disponíveis para 
todos os cursos de graduação 
(exceto Medicina) da Unipar.

As inscrições são gratuitas 
e devem ser feitas pelo site 
www.unipar.br.

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].

A Universidade Paranaense consolida-se como 
referência no ensino superior, com conceito máximo na 
avaliação do MEC

Com 50 bolsas de estudos, de até 100%, 
Vestibular TOP 50 da Unipar está com 
inscrições abertas

PM prende homem que escondia
crack na tornozeleira eletrônica

Um homem de 36 anos 
foi encaminhado à Dele-
gacia de Polícia Civil de 
Umuarama na tarde de 
ontem (terça-feira, 19) 
assim que foi abordado e 
com ele, encontrado crack 
e cocaína. O crack estava 
escondido na tornozeleira 
eletrônica de monitoramento 
usada pelo suspeito. A ação 
desenvolvida pela Polícia 
Militar aconteceu por volta 
das 15h. Equipes do grupo 
Rotam (Rondas Ostensivas) 
realizaram patrulhamento 
de rotina nas imediações 
da Praça da Bíblia, quando 
flagraram uma movimenta-
ção suspeita, sabendo que 
aquele logradouro é cons-
tantemente frequentado por 
usuários de drogas e comer-
ciantes de entorpecentes.

Morador de Umuarama é preso com
contrabando em Cruzeiro do Oeste

Policiais que integram 
o grupo Rotam do 7° Bata-
lhão de Polícia Militar de 
Cruzeiro do Oeste apreen-
deram cerca de 100 cai-
xas de cigarros contraban-
deados nas proximidades 
do entroncamento das 
rodovias PR-323 e BR-487 
(Estrada Boiadeira).

A ação aconteceu na 
manhã de ontem (terça-feira, 
19) e um homem, morador 
de Umuarama, foi detido.

Ao notarem que havia um 
homem suspeito no local, os 
policiais resolveram iniciar 
uma ação de abordagem na 
praça da Bíblia. Foi realizada 
uma revista pessoal e com o 
homem, foram encontradas 
5,2 gramas de cocaína, 0,8 
gramas de crack, além de R$ 
16 em espécie.

Ainda de acordo com os 
policiais, no momento da 
abordagem, o suspeito ten-
tou se desfazer a droga, arre-
messando o produto, mas a 
ação foi flagrada.

O homem detido, que faz 
uso de tornozeleira eletrô-
nica, pois havia sido conde-
nado por envolvimento em 
crime de furto, foi conduzido 
à Delegacia de Polícia, onde 
foi entregue à autoridade 
policial.

SUSPEITO de tráfico usava tornozeleira 
eletrônica por envolvimento em crime de furto

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO

A equipe policial reali-
zava patrulhamento pela 
área urbana de Cruzeiro do 
Oeste quando avistou uma 
caminhonete Ford Transit 
que repentinamente alterou 
sua rota ao notar a aproxi-
mação da viatura policial.

A equipe desconfiada, 
r eso l veu  abo r dá - l a .  O 
motorista, de 21 anos, 
que não teve sua identi-
dade revelada relatou que 
era morador de Umuarama 

e que estaria transpor-
tando cigarros contraban-
deados do Paraguai, tota-
lizando aproximadamente 
100 caixas de cigar ro. 
Os cigarros estavam no 
compar timento de cargas 
da caminhonete.

Os policiais deram voz 
de prisão ao condutor e, 
de acordo com a PM, a 
autor dos fatos não soube 
informar para onde levaria 
a carga.

CARGA vinha do Paraguai mas homem detido não disse para onde a levaria

DIVULGAÇÃO
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15/16

19/19

16/17

18/19

18/19

PRETO

PRETO

VERMELHO

CINZA

BRANCO

R$ 64.900,00

R$ 97.900,00

R$ 41.900,00

R$ 46.900,00

R$ 46.900,00

COMPLETO
AUT, COURO

COMPLETO
AUT, COURO

COMPLETO

COMPLETO

COMPLETO

CRUZE 1.8
LT

CRUZE 1.4
TURBO LTZ

FORD KA 
1.0 SE

FORD KA 
1.0 SE

ONIX 1.0 
LT

  

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS MOVELEIRAS DE UMUARAMA E REGIÃO

Em cumprimento ao Estatuto do Sindicato das Indústrias Moveleiras de Umuarama e 
Região, comunico que foi registrada a seguinte chapa concorrente à eleição que será 
realizada no próximo dia 19 de fevereiro de 2021, no Restaurante K2, na Avenida 
Brasil, nº 4446, Zona I, em Umuarama – Paraná.

Diretoria
Efetivos Suplentes
Presidente: 
Mauro Aleyx Ribeiro.
Vice-Presidente:                                                    
Davi Sampaio de Campos.
Secretário:                                                             
Wagner Felix. Wanderlei Xavier Ribeiro.
Tesoureiro: 
Juares dos Reis. Edson Xavier.

Conselho Fiscal
Efetivos Suplentes
Marcio Cesar Cavalieri. Davi Dias Bicaio.
Artur Dias Bicaio. Ariovaldo João Trento.
Daniel da Silva. Jair Bogo.

Delegados Representantes
Efetivos Suplentes
Wanderlei Xavier Ribeiro. Davi Dias Bicaio.
Edson Xavier. Artur Dias Bicaio.

Fica aberto o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a impugnação de candidaturas a 
contar da publicação do presente. 
Umuarama, 20 de janeiro de 2021.

Mauro Aleyx Ribeiro.
Presidente.

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS MOVELEIRAS DE UMUARAMA E REGIÃO / (44) 98814-5151 / CEP 87507-011 

Umuarama Futsal renova o
contrato com técnico Nei Victor

O Umuarama Futsal 
renovou o contrato com 
o técnico Nei Victor para 
mais uma temporada. O 
anúncio foi feito por meio 
das redes sociais na última 

segunda-feira (18).
Além disso, também foram 

renovados os contratos do 
preparador físico Elton Silva, 
do preparador de goleiros 
Edjan Barbosa, o supervisor 

Marcos Tavares, o fisiotera-
peuta Luciano Luba, o médico 
Paulo Caetano e o roupeiro 
Manol Benitez.

Segundo o técnico e os 
dirigentes, os atletas que 
irão compor o elenco para a 
temporada 2021 serão esco-
lhidos nos próximos dias e 
terão seus nomes divulgados 
em breve.

TÉCNICO campeão continua 
no time e manteve junto toda sua 

equipe técnica

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Corinthians tenta esquecer Derby e
inicia preparação para pegar o Sport

O elenco do Corinthians 
voltou ao trabalho na tarde de 
ontem (terça-feira, 19), depois 
de sofrer uma goleada no clás-
sico com o Palmeiras. No CT 
Joaquim Grava, quem não 
atuou no Derby ou jogou ape-
nas o primeiro tempo, casos 
de Cantillo e Vital, foram a 
campo. Os demais ficaram 
na academia e fizeram um 
trabalho de recuperação do 

desgaste muscular.
O Corinthians vai enfrentar 

o Sport, amanhã (quinta-feira, 
21), na Neo Química Arena, 
pela 31ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro. Vagner Mancini 
não terá Gil e Gabriel, ambos 
suspensos, além de Otero, 
que segue afastado, se recu-
perando da covid-19, e Lucas 
Piton, que passou por uma 
cirurgia de hérnia na virilha.

JOGADORES retornaram ao
trabalho depois da derrota de 
goleada para o Verdão

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

Você vai precisar pegar mais leve e agir com 
prudência para não entrar em atritos saias jus-
tas. Com assuntos financeiros seja cauteloso 
caso você esteja fechando um negócio ou 
acertando suas contas. No romance, reforce 
os laços de confiança com seu par.

Cuidado com atrasos nas suas atividades ou 
conflitos com chefes. Tenha paciência para 
não reagir com arrogância. Uma conversa com 
seu amor vai ajudar a resolver questões urgen-
tes.  Paquera com alguém popular, mas rivais 
podem aparecer.

Dia agitado e como você pertence a um signo de 
Terra que precisa de tranquilidade e constância, 
é bem possível que se sinta muito afetada (o). 
Se preocupe menos com o que está fora do seu 
alcance. No romance, o amor pode estar preci-
sando de apoio e não de críticas. 

Embora sinta insegurança você terá perseve-
rança para vencer desafios. Foque em alter-
nativas para vencer crises, desviar dos obstá-
culos e continue a trilhar o seu caminho com 
confiança. Na relação a dois, você será um 
ombro amigo para o seu bem, escute e apoie.

O momento é indicado para trocar experiên-
cias e conselhos. Divida tarefas para não se 
sobrecarregar demais, diminua o ritmo para 
não se estressar demais nem provocar atritos 
em casa. Atenção na paquera e nos contatos 
sociais: não convém criar expectativas.

Cuidado com o que fala e espalha: meça as pala-
vras e revise tudo o que escrever para não se 
meter em confusões, mas vai vencer os contra-
tempos e desfazer mal-entendidos com quem 
convive. Na paixão avalie melhor o terreno antes 
de se envolver com alguém. 

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

São extremamente sensíveis e gostam de seguir seus impulsos. Uma de suas características é a 
capacidade de tomar decisões rápidas e agir com base nelas. São indivíduos bastante orgulhosos, 
que se levam muito a sério. Apesar de mostrar um temperamento grosseiro e serem rispidamente 
francos são perdoados rapidamente pelos outros, pois não há nenhuma malícia em suas opiniões. 
Os nascidos em 20 de Janeiro, muitas vezes, levam uma vida bastante privada, e compartilham suas 
esperanças e seus sonhos com poucos amigos íntimos.

Horóscopo nascido em 20 de janeiro

Mais atenção com o seu bem-estar físico e emo-
cional e cuidado com altos e baixos. Reserve um 
tempo para descansar, pois uma dor de cabeça 
não está descartada. No romance, tente suavizar 
mais a sua interpretação dos fatos. Se levar tudo 
a ferro e fogo, vai ter briga.

Fase de transformações no trabalho e nas rela-
ções pessoais. Cautela na vida financeira, evite 
emprestar dinheiro se não tiver certeza de que 
não vai correr risco. A paquera pode esbarrar 
em imprevistos e, mesmo com seu poder de 
sedução em alta, não convém esperar demais. 

É possível que você perca a boa e entre em 
conflito com seus colegas e, até mesmo, a 
chefia. Os assuntos financeiros podem cau-
sar preocupações. É o momento de controlar 
a ansiedade, que tal uma festinha particular 
em casa com seu amor? O carinho vai ajudar 
a relaxar.

Você pode se irritar com contratempos, mas 
não desanime. Podem surgir tretas em casa, 
nas amizades e até com o amor. Procure 
manter a calma. É hora de esfriar a cabeça, 
ser racional e não se deixar levar pelo seu 
jeito impulsivo.

No trabalho, sua criatividade vai se destacar 
e há chance de selar alianças importantes. 
Pode enfrentar contratempos nos assuntos 
do coração. Ainda que você conte com um 
carisma poderoso na paquera, corre o risco de 
se meter em situações complicadas.

Irritação por causa de assuntos de grana, além 
disso, há risco de discussão com colega ou 
com a chefia. Nem pense em levar os proble-
mas profissionais para casa, afetando a har-
monia do lar. Reserve a noite para curtir bons 
momentos com o amor. 

O chá mais indicado para cada seu signo
Virgem
Chá indicado: camomila (alivia a ten-

são). Em uma panela, ferva a água um 
copo (250ml) de água; desligue o fogo, 
adicione uma colher (chá) de flores e folhas 
secas de camomila e abafe por cinco minu-
tos. Coe e adoce com mel a gosto.

Libra
Chá indicado: chapéu-de-couro (com-

bate o ácido úrico). Ferva duas colheres 
(chá) de folhas secas de chapéu-de-couro 
em um litro de água durante cinco minu-
tos. Tampe, deixe descansar por dez 

minutos, coe, adoce a gosto e beba.

Escorpião
Chá indicado: canela (para ter mais 

disposição). Coloque uma colher (sopa) 
de gengibre fresco ralado; duas canelas 
em pau; cinco cravos-da-índia em um litro 
de água e leve ao fogo. Assim que levantar 
fervura, desligue e tampe. Deixe descansar 
até amornar. Coe e adoce com mel a gosto.

Sagitário
Chá indicado: boldo-do-chile (auxilia 

na digestão). Coloque três folhas frescas 

de boldo-do-chile e uma xícara (chá) de 
água no fogo até ferver. Desligue, espere 
amornar e coe. Adoce com mel a gosto.

Capricórnio
Chá indicado: hor telã (combate a 

azia). Coloque a5 folhas frescas de hor-
telã em uma xícara (chá) vazia. Despeje 
água fervente, tampe e deixe abafado 
por 3 minutos. Espere amornar, coe, 
adoce a gosto e beba em seguida.

Aquário
Chá indicado: ginkgo biloba (ajuda 

a melhorar a memória). Coloque uma 
colher (café) de folhas secas de 
ginkgo biloba em uma xícara (chá) 
vazia e despeje a água fer vente. 
Espere três minutos, coe e adoce com 
o mel. Tome em seguida.

Peixes
Chá indicado: calêndula (contra 

cólica menstrual). Fer va uma xícara 
(chá) de água; desligue o fogo e em 
seguida, coloque uma colher de sobre-
mesa de flores de calêndula. Deixe des-
cansar, coe e adoce a gosto.

Solução
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Magno

2/in. 3/arc — lai — oui — roc. 4/atma. 6/apache — garden. 8/prelúdio.
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noturna 
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literários
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 Adeptos
da
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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.
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BE
D

O
RI

A
“A forma como vivemos o dia é, 

obviamente, a forma como 
vivemos a vida.”

(Annie Dillard, escritora america) 

PORTRAIT
Leila Faura reina absoluta na coluna de hoje, no clique exclusivo High Tea  2018.

ENTRE NÓS
Ontem via a estampa de uma camiseta 
onde estava escrito: Pessoas se conec-
tam com pessoas!”“. Achei bonito, mas 
depois analisei o significado. Pessoas 

de carne & osso, ao vivo, ou On Line ... 
também serve? A dúvida é pertinente 
porque ultimamente o On Line é que 

povoa a nossa vida. A vendedora chama 
no Whats e fala que chegaram coisas 
lindas. A amiga te chama e diz bom 
dia (em emotions!).  Você responde 
com letrinha (Tô bem e você?) e lá 

vem aquele sinal de positivo. Será que 
a vida vai ser assim daqui em diante? 
Primeiro nos isolamos, nos acostuma-
mos, ficamos On Line, clamamos pela 
vacina (ela chegou e agora temos que 
esperar a nossa vez). E pela internet as 
notícias não param de chegar. Os prós 
e os contras. Como foi. Como vai ser. 
Aqui, na Europa, nos Estados Unidos. 

Estamos de bracinhos estendidos para o 
que der e vier. Sempre atentos, vigilan-
tes, trabalhando On / OFF, em grupo, 

individualmente. Sempre alerta, porque  
a qualquer momento seu Whats apita e 

alguém  pergunta: Oi amiga, você tá bem?

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário -, Cássia Maria Silva 
Leandro. Guilherme Serafim, Yara Luna, Madalena Itikawa e Ariane Olivo,  Da coluna: felicidades.

SUCOS: hum!
O mês de férias também sugere cui-
dados com o corpo &  alma. Frutas e 
legumes fazem parte -, e você pode 

comprar os ingredientes na feirinha do 
Planalto. Vamos às receitas.

 
SUCO PARA IMUNIDADE

* 1 pedaço de gengibre
* 1 maçã descascada

* 1 limão inteiro (polpa e casca)
* 2 laranjas
* 4 cenouras

* 250 ml de água 

Preparo
Bata todos os ingredientes no liquidi-

ficador com água e adoçante
 (se possível, prefira stevia) até atin-

gir a consistência desejada.

*********

RECEITA DE SUCO 
VERDE DETOX

1 folha grande de couve
1 limão
1 maçã

1/2 pepino
hortelã (a gosto)

1 colher de sopa de linhaça
250 ml de água

Preparo
Bata todos os ingredientes no liquidi-

ficador com água e adoçante
 (se possível, prefira stevia) até atin-

gir a consistência desejada.

THIAGO CASONI
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