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Câmara vota amanhã reajuste 
salarial dos servidores públicos

SISPUMU PEDIU 5%, MAS NÃO HOUVE NEGOCIAÇÃO

Vereadores de Umuarama votam amanhã, em sessão extraordinária, dois projetos de autoria do Poder Executivo. Um deles 
altera a remuneração dos servidores públicos do Município, a título de revisão geral anual, em 4,52%, correspondente ao 
IPCA. Outro projeto congela os subsídios do prefeito, do vice e de secretários até dezembro de 2024. l  6 e 7

Juiz manda
exumar corpo 
de idosa morta 
por covid-19 

l 8

Umuarama 
registra mais 
uma morte 

por covid-19
l 10

SEGURANÇA

Deputado 
Fernando 
presidirá
comissão   

l 3

Policiais militares e patrulheiros rodoviários impediram 
que uma carga de frangos congelados fosse saqueada por 

populares ontem à tarde, após a carreta tombar às margens 
da PR-323. O motorista não se feriu. O carregamento foi 

transferido para outra carreta no início da noite. l  9
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Estragos
O excesso de chuvas afundamento da capa asfáltica ao lado de um bueiro na Avenida Parigot de Souza, perto 
do antigo Centro Poliesportivo. Foi encontrado um deslocamento entre tubos por onde a água das chuvas tem 
engolido terra a uma profundidade estimada de oito metros.           l  10
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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

25/12 a 25/1 0,5000 0,1159 0,0000
26/12 a 26/1 0,5000 0,1159 0,0000
27/12 a 27/1 0,5000 0,1159 0,0000
28/12 a 28/1 0,5000 0,1159 0,0000
1/1 a 1/2 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -0,33% 27,00 
Vale ON -1,52% 91,75 
ItauUnibanco PN -3,34% 28,25 
Bradesco PN -2,40% 24,41 
BR Distribuidora ON +9,57% 22,90 
Eletrobras ON -9,69% 27,31

IBOVESPA: -0,78% 116.646 pontos

Iene 103,66
Libra est. 0,73
Euro 0,82
Peso arg. 87,08

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -3,3% 5,3260 5,3270 +2,7%

PTAX  (BC) -2,2% 5,3859 5,3865 +3,7%

PARALELO -2,6% 5,0800 5,6300 +2,9%

TURISMO -2,6% 5,0800 5,6100 +2,9%

EURO -1,9% 6,5530 6,5554 +2,5%

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 26/01

Iene R$ 0,0520
Libra est. R$ 7,40
Peso arg. R$ 0,06
R$1: 1.285,02 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 26/01 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 1.370,25 26,75 8,3%
FARELO mar/21 436,50 6,90 5,4%
MILHO mar/21 532,25 20,75 18,0%
TRIGO mar/21 665,25 16,75 6,1%

SOJA 154,47 0,5% 15,9% 154,00
MILHO 72,69 -0,1% 15,5% 72,50
TRIGO 74,70 1,1% 10,6% 74,00
BOI GORDO 279,00 0,3% 8,1% 280,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 26/01 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 26/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 26/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 164,00 0,0% 13,9%
SOJA Paranaguá 168,00 -0,6% 7,7%
MILHO Cascavel 81,00 -1,2% 12,5%

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

Loterias
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TCU vê ilegalidade no uso de
dinheiro do SUS para cloroquina

o Tribunal de Contas da 
União (TCU) apontou ilegalidade 
no uso de recursos do Sistema 
Único de Saúde (SUS) para o 
fornecimento de cloroquina no 
tratamento de pacientes com 
Covid-19 e deu cinco dias para 
o Ministério da Saúde apresen-
tar explicações.

Em despacho, o ministro 
Benjamin Zymler afirmou que o 
fornecimento do medicamento 
para tratamento não tem com-
provação científica e que o re-
médio — utilizado no tratamen-
to da malária — só poderia ser 
fornecido pelo SUS para uso 
contra a covid-19 se houvesse 
autorização da Anvisa ou de au-
toridades sanitárias estrangei-
ras, o que não ocorreu.

O Ministério da Saúde infor-
mou que responderá ao TCU no 
prazo determinado pelo Tribunal.

“Desta feita, como não 
houve manifestação da Anvi-
sa acerca da possibilidade de 
se utilizar os medicamentos à 
base de cloroquina para trata-
mento da covid-19 e tampouco 
dos órgãos internacionais – 
quatro autoridades sanitárias 
estrangeiras previstas em lei –  
antes mencionados, verifica-se 
não haver amparo legal para a 
utilização de recursos do SUS 
para o fornecimento desses 
medicamentos com essa finali-
dade”, afirmou o ministro.

No despacho, o TCU ques-
tiona ainda a mudança de po-
sicionamento do ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, sobre 
o uso da cloroquina no combate 
à pandemia da covid-19.

O documento cita notas infor-

mativas do Ministério da Saúde 
em que é indicado o uso dos 
medicamentos difosfato de cloro-
quina, sulfato de hidroxicloroqui-
na e azitromicina em pacientes 
diagnosticados com a doença e 
menciona que recentemente “o 

titular da Pasta da Saúde vem 
se pronunciando no sentido de 
que o órgão não indica qualquer 
medicação para ser utilizada no 
combate à covid-19 e sim que as 
pessoas procurem os serviços 
de saúde de forma imediata”.

Prazo curto
No despacho o ministro dá cinco dias para que o Ministério da Saúde 

informe qual é a posição oficial sobre o uso da cloroquina e que encami-
nhem as medidas adotadas, para demonstrar “coerência” na orientação do 
Ministério da Saúde. Um dia depois que a Anvisa aprovou o uso emergen-

cial de duas vacinas contra a covid-19, o ministro Pazuello afirmou que 
o ministério nunca orientou o “tratamento precoce” da doença e sim, o 
“atendimento precoce”. Em maio, no entanto, o presidente Jair Bolso-

naro anunciou a assinatura por Pazuello de um protocolo sobre o uso, 
desde o aparecimento dos primeiros sintomas, de hidroxicloroquina, 

remédio sem comprovação científica de eficácia contra a covid. Em se-
tembro, durante a posse de Pazuello como ministro da Saúde, após três 
meses e meio como interino, o presidente se referiu a si mesmo como 
“doutor Bolsonaro” e fez propaganda da hidroxicloroquina, exibindo 
uma caixa do medicamento à plateia. Em 21 de maio, com Pazuello à 
frente da pasta ainda como ministro interino, o Ministério da Saúde 

divulgou uma nova versão de um documento técnico no qual recomen-
dava que médicos receitassem cloroquina e a hidroxicloroquina mesmo 
em casos leves de covid-19. Em outubro, estudo liderado pela OMS em 

mais de 30 países apontou a ineficácia do uso da hidroxicloroquina e 
outras três substâncias no tratamento da doença.

EM despacho, o ministro afirmou que o tratamento com o medicamento não tem compro-
vação científica

DIVULGAÇÃO

02 19 24 36 41 44 45 46 61 62
64 67 72 73 76 78 87 88 93 95
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Delegado Fernando é o 
presidente da Comissão 
de Segurança da Alep

O deputado estadual De-
legado Fernando Martins 
(PSL) passará a presidir, a 
partir do dia 1º de fevereiro, 
a Comissão de Segurança 
Pública da Assembleia Legis-
lativa do Paraná (Alep).

Eleito em setembro do 
ano passado, o parlamen-
tar comandará a Comis-
são no biênio 2021-2022. 
Segundo o deputado, que 
representa Umuarama e re-
gião Noroeste no Legislati-
vo Estadual, o trabalho será 
centrado na valorização das 
forças de segurança, além 
da viabilização de novas es-
truturas e o aparelhamento 
das equipes de trabalho.

“No comando da Co-
missão, continuarei com 
o compromisso de garantir 
mais segurança para todos 
os paranaenses. Vamos 
buscar melhores condições 
de trabalho e a valorização 
dos agentes de segurança, 
além do aparelhamento 
das unidades”, antecipa o 
parlamentar.

COMISSÕES
De caráter técnico-le-

gislativo, as Comissões 
são especializadas em fa-
zer par te da estrutura ins-
titucional da Casa.

Compostas por sete 
membros cada uma, com ex-
ceção da Comissão Executi-
va – representada pelo presi-
dente, 1º e 2º secretários –, 
e a Comissão de Constitui-
ção de Justiça (CCJ), que é 
composta por 13 membros, 
elas são permanentes e fun-
cionam com responsabilida-
de sobre determinada área 

Membros
Além do Deputado Delegado Fernando Martins (PSL), outros 

seis parlamentares farão parte da Comissão.
O Delegado Recalcatti (PSD) tomará posse como vice-presi-

dente.  Já os deputados Homero Marchese (PROS), Delegado 
Jacovós (PL), Coronel Lee (PSL), Subtenente Everton (PSL) e 

Soldado Adriano José (PV) participarão como membros.
Além de presidir a Comissão de Segurança Pública, o par-

lamentar também participará como membro de outras duas 
Comissões, a de Defesa dos Diretos da Mulher e a de Ecologia e 

Meio Ambiente e Proteção aos Animais.

Reuniões
Além de reuniões com secretários estaduais, prefeitos e lideranças políticas, o deputado tam-

bém articula ações em diferentes áreas e tem centrado esforços para atender o cidadão princi-
palmente no sentindo de amenizar os reflexos da crise econômica provocada pela pandemia da 

covid-19. O deputado, que comanda a Frente Parlamentar em prol de Políticas Públicas pelo Desen-
volvimento do Noroeste do Paraná, tem buscado articular ações que contemplem, não só as neces-
sidades dos municípios nas áreas de saúde, educação e geração de emprego e renda, mas também 

da população em geral, que enfrenta dificuldades para acessar serviços em diversas áreas.
“Estamos muito preocupados com a questão das tarifas de pedágios. Nós estamos fazendo uma 

discussão ampla junto ao governo federal e o estadual e com o secretário de Infraestrutura e Logís-
tica do Paraná, Sandro Alex, para que possamos dar as pessoas condições de pagar esses pedágios 

com tranquilidade. Nós não podemos ter pedágios caros como hoje são praticados no Estado”, 
pontuou. No fim do ano passado o deputado comemorou a manutenção do programa Tarifa Rural 

Noturna para produtores rurais que consomem até 6 mil quilowatts por mês. O parlamentar foi um 
dos principais deputados a defender a permanência do auxílio aos agricultores do Estado.

Greve dos caminhoneiros

O conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas 
(CNTRC) lançou um comunicado apontando uma paralisação 

dos caminhoneiros, com a finalidade de atingir os 
profissionais de todo o País. O presidente, Plinio Nestor Dias, 

comunica que a deliberação fio aprovada em assembleia 
geral extraordinária realizada em 15 de dezembro do ano 

passado, quando foi decidido apoiar a ordem de paralisação 
programada para o dia 1 de fevereiro deste ano.

Boca aberta na cadeia
O deputado federal paranaense Emerson Petriv (Pros), 
o Boca Aberta, esteve ontem (terça-feira, 26) no Centro 
de Reintegração Social de Londrina e se apresentou para 
cumprir 17 dias de prisão em regime semiaberto. Ele terá 
que passar as noites em uma sala separada dos demais 
detentos. “É inacreditável, inexplicável. Respeito a decisão 
do juiz, mas peço que o magistrado reveja a decisão para 
que eu pague em cestas básicas ou trabalhos sociais”, disse 
o parlamentar durante a apresentação.

Com antecedente
A condenação foi imposta a ele por perturbação de sossego 
de funcionários de uma Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA), episódio ocorrido em 2017, quando ainda era 
vereador em Londrina. Na ocasião, o deputado Boca 
Aberta disse ter ido à unidade fazer uma fiscalização depois 
de receber uma denúncia de atraso nos atendimentos 
médicos, mas entrou sem autorização em locais restritos 
a enfermeiros e médicos com uma filmadora. À época ele 
chegou a ser levado a uma delegacia, mas não ficou preso.

Reivindicações
Na pauta de negociações 
estão o piso mínimo de 
frete do trabalhador 
autônomo; Código 
Identificador de Operação 
de Transporte para todos 
os caminhoneiros; política 
de preço de paridade de 
importação aplicado pela 
Petrobrás ao consumidor 
nacional; contratação 
direta de transportador 
autônomo; aposentadoria 
especial para transportador 
autônomo; criação de 
um Marco Regulatório 
do Transporte; ajuste 
da jornada de trabalho 
tanto para o empregado 
quanto para o autônomo 
e fiscalização mais atuante 
da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, são 
as principais reivindicações 
da categoria.

do interesse coletivo.

POSSE
A posse do parlamentar 

como presidente da Comis-
são de Segurança Pública 
está marcada para aconte-
cer na volta dos trabalhos 
legislativos após o recesso 
parlamentar de fim de ano.

A retomada acontece no 

próximo da 1º de fevereiro 
quando a Casa reinicia as 
atividades que marcam a vol-
tar das sessões presenciais 
após quase dez meses de 
encontros remotos.

Segundo a Alep, neste pri-
meiro momento, as sessões 
serão realizadas de forma hí-
brida. Até 27 deputados po-
derão estar no plenário.

DEPUTADO Delegado Fernando Martins será empossado como presidente da Comissão 
na Assembleia em fevereiro

ASSESSORIA

Região não entra 
na greve
Segundo representantes 
dos caminhoneiros na 
região de Umuarama, o 
comentário sobre a eventual 
paralisação em 1º de 
fevereiro é muito forte, pois 
o setor está necessitado 
e precisa se manifestar 
de alguma maneira. 
“Precisamos fazer alguma 
coisa, entre os seguimentos, 
o de transporte de grãos 
é o único que encontra 
com valores de frete 
muito baixos”, explica o 
empresário Aparecido 
Lembi, um dos líderes da 
categoria em Umuarama. 
“Para o dia 1º não teremos 
força para uma paralização 
total, poderá haver 
pequenos focos. Aqui na 
região não haverá nenhuma 
manifestação”, conclui.

PORTAL UMUARAMA
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Segurança se reúne com 
comitiva do Pará para tratar 
do acidente na BR-376

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Segu-
rança Pública, está em trata-
tivas com o Governo do Pará 
para alinhar questões refe-
rentes ao acidente ocorrido 
na manhã de segunda-feira 
(25), na BR-376, sentido 
sul, em Guaratuba, Litoral 
do Paraná. Ontem (26), a 
Secretaria recebeu comitiva 
daquele estado composta 
por um médico, um perito, 
um bombeiro, um delegado 
de Polícia Civil e um major 
da Polícia Militar.

Todas as instituições vin-
culadas à Secretaria de Es-
tado da Segurança Pública 
trabalham integradas para 
dar atendimento às vítimas 
e suporte para esclarecer o 
acidente com ônibus. “Es-
tamos trabalhando com a 
Secretaria da Segurança do 
Pará para que a solução des-
te caso se dê o mais breve 
possível. Nosso esforço é 
total para diminuir o sofri-
mento das famílias neste 
momento de dor, gerada por 
esta grande tragédia”, afir-
ma o secretário Romulo Ma-
rinho Soares. 

Os papiloscopistas da Po-
lícia Civil do Paraná, em par-
ceria com a Polícia Científica, 
já identificaram 16 corpos 
através de exames necropa-
piloscópicos, processo pelo 
qual coletam as impressões 
digitais e realizam o confron-
to com padrões enviados pela 
Polícia Civil do Pará. Outros 
três corpos estão sendo iden-
tificados pela Polícia Científica 
por meio de exame de DNA.

POLÍCIA CIENTÍFICA
Quando um acidente 

desta magnitude ocorre, a 
Polícia Científica do Paraná 
aciona a Comissão Perma-
nente de Identificação de 
Vítimas de Desastres (DVI), 
cuja presidente é a perita 
Viviane Paola Zibe e Piegel, 
para realizar o protocolo in-
ternacional de identificação 
das vítimas. Neste caso em 
particular, foram enviados 
sete peritos criminais para o 
local a fim de periciar tanto 
o acidente quanto atuar na 
preservação dos vestígios 
para auxiliar a identificação 

de todos os envolvidos.
“Nossa participação foi 

para recolher dados que vão 
subsidiar na identificação 
das vítimas”, disse Viviane. 
“A perícia verificou também 
as condições da pista e da 
sinalização naquele local e 
começou a reconstruir a di-
nâmica desta ocorrência”, 
completou o perito oficial e 
Coordenador das ações da 
Polícia Científica no Verão 
Consciente, Alex Tavares.

O Instituto Médico Legal 
(IML) de Curitiba realizou to-
das as dezenove necropsias 
até o fim da tarde de segun-
da-feira. Até as 12h horas 
desta terça-feira (26/01), 
quinze haviam sido identi-
ficados, por papiloscopista 
da Polícia Civil. Os demais 
estão em processo de DNA.

O delegado plantonis-
ta de Guaratuba, Cristiano 

Quintas, as investigações 
continuam e será instaura-
do um inquérito policial a 
cargo da Delegacia de De-
litos de Trânsito de Curitiba 
(Dedetran). “Foi determina-
da que a Dedetran fizesse o 
inquérito policial, até mes-
mo em razão dos corpos 
das vítimas estarem sendo 
removidos para o IML de 
Curitiba”, disse. 

O delegado ouviu o mo-
torista do ônibus. “O moto-
rista não apresentava sinais 
de embriaguez e relatou que 
teria detectado um problema 
nos freios, ao entrar em uma 
curva, mas não conseguiu 
entrar em nenhuma área de 
escape, bateu no guard rail, 
tombou e caiu em um des-
filadeiro”, informou. Ainda 
segundo ele, serão ouvidas 
testemunhas e vítimas so-
breviventes.

Atendimento às vítimas
Desde os primeiros momentos equipes do Corpo de Bombei-

ros, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e do Batalhão 
de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), trabalharam 

no socorro das vítimas e na localização dos corpos. A Polícia Civil 
e a Polícia Científica também foram acionadas. De acordo com 
a tenente do Corpo de Bombeiros, Ana Paula Inácio de Oliveira 

Zanlorenzzi, o trabalho das equipes teve foco no atendimento às 
vítimas que estavam no local.

 “Todas as vítimas foram atendidas pelo protocolo de Siste-
ma de Comando de Incidentes (SCI) e foram triadas de acordo 
com a gravidade de seus ferimentos e lesões”, explicou. Todas 
as vítimas foram encaminhas para hospitais da região. As que 
apresentavam estado mais grave foram encaminhadas, via ae-

ronave do BPMOA, para o Hospital Cajuru, em Curitiba e para o 
Hospital São José, em Joinville. Já as vítimas leves e moderadas 
foram encaminhadas, por ambulâncias, a hospitais em Garuva 
e Joinville, em Santa Catarina. Também houve apoio de uma 

aeronave de Santa Catarina no transporte.

Economia paranaense
Estudo divulgado pela Ocepar 
mostra, segundo o deputado 
Luiz Claudio Romanelli (PSB), 
que o cooperativismo é o 
grande responsável pelo 
aquecimento da economia 
paranaense. “As exportações 
das cooperativas paranaenses 
no ano passado somaram US$ 
4,4 bilhões, o que representa 
mais de 30% das exportações do agronegócio. As cooperativas 
foram as grandes responsáveis por esse volume, que mantém 
a economia aquecida e o Paraná em destaque no cenário 
nacional e internacional”, disse o deputado.

Economia II
As 217 cooperativas 
paranaenses vinculadas ao 
Sistema Ocepar se mantiveram 
firmes em meio à pandemia 
mundial do coronavírus, 
desempenhando atividades 
essenciais, e finalizaram 
2020 alcançando os objetivos 
previstos no planejamento 
estratégico do cooperativismo. 
As cooperativas do Paraná 
geraram quase 10 mil novos 
empregos em 2020. No Brasil, 
a expectativa de especialistas 
é de que a vacinação contra o 
coronavírus ajude na retomada 
da atividade econômica. 

Posse no TCE
A diretoria da Uvepar (União 
de Câmaras, Vereadores 
e Gestores Públicos do 
Paraná) destacou a posse do 
conselheiro Fabio Camargo, 
ex-dirigente da entidade, 
como presidente do Tribunal 
de Contas do Estado do 
Paraná no biênio 2021-2022. 
A solenidade será realizada 
nos formatos presencial e 
virtual, nesta quarta-feira. 
Além de Camargo, tomarão 
posse os conselheiros Ivan 
Bonilha, como vice-presidente; 
e Fernando Guimarães, como 
corregedor-geral no período.

Novo decreto
A Prefeitura de Maringá 
publicou um novo decreto 
regulamentando medidas de 
enfrentamento ao coronavírus. 
O documento amplia a 
flexibilização de atividades e, 
seguindo determinações do 
governo do Paraná, autoriza a 
retomada das aulas presenciais 
na cidade. A Secretaria Estadual 
da Educação confirmou que 
deve cumprir a previsão de 
retomada das aulas presenciais 
no dia 18 de fevereiro. As aulas 
devem ocorrer de forma híbrida, 
alternando parte dos alunos 

em regime presencial e parte 
assistindo às aulas em casa.

Projeto-piloto
O Ministério da Justiça lançou 
como projeto-piloto o Centro 
de Excelência para a Redução 
da Oferta de Drogas Ilícitas. É 
uma estrutura, liderada pela 
Secretaria Nacional de Políticas 
sobre Drogas, para elaboração 
de pesquisas, mapeamento, 
relatórios e o compartilhamento 
de evidências científicas sobre 
os mercados de ilícitos de 
drogas no país. O projeto-piloto 
tem duração inicial de 18 meses 
e, após esse período, pode se 
tornar permanente.

Simples Nacional
Termina na sexta-feira (29) o 
prazo para a regularização e 
inscrição no Simples Nacional 
das micro e pequenas empresas 
que faturam até R$ 4,8 milhões 
por ano. A solicitação é feita 
exclusivamente pela internet, 
por meio do portal do Simples 
Nacional. Com o pedido aceito, 
a adesão retroagirá ao dia 1º 
de janeiro. Uma novidade é 
que o governo federal não 
excluiu empresas com débitos 
tributários em 2020 e as 
empresas optantes que estavam 
inadimplentes permaneceram 
no Simples em 2021.

Aliança pelo Brasil
Jair Bolsonaro disse a apoiadores 
que ainda trabalha para criar seu 
próprio partido, o Aliança pelo 
Brasil, apesar do pouco tempo 
para cumprir as exigências legais. 
A criação da legenda é discutida 
desde novembro de 2019, quando 
ele deixou o PSL. Bolsonaro 
afirmou que “não vai deixar de 
continuar trabalhando”, apesar 
da dificuldade para viabilizar a 
legenda. O presidente, contudo, 
frisou que, caso o Aliança “não 
decole” até março, ele buscará 
outro partido. 

ALEP

INSTITUIÇÕES vinculadas à Secretaria de Segurança trabalham para dar atendimento às 
vítimas e suporte para esclarecer o acidente com ônibus

AEN
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Na moita
Ciro articula levar para a 
legenda um nome de vitrine 
para indicar de vice na chapa 
presidencial da tentativa de 
reeleição de Bolsonaro, cujas 
tratativas já começaram.

Ser com discrição
O senador ativou o modo 
“ser sem ser visto” e ganhou 
a confiança do presidente da 
República. Mas é especulação 
qualquer menção a ele como 
eventual vice na chapa, por 
ser alvo da Operação Lava Jato 
como um dos ilustres da Lista 
de Janot, o ex- PGR.

Pé de guerra
A corrida pelas presidências da 
Câmara e do Senado rachou 
de vez o DEM. O presidente da 
Câmara (DEM-RJ), Rodrigo Maia 
(RJ), e o presidente nacional do 
partido, ACM Neto (BA), estão 
em pé de guerra por causa dos 
deputados que contrariam a 
orientação da bancada e declaram 
voto em Arthur Lira (PP-AL). 

Véspera 
Maia esperava mais engajamento 
do presidente do DEM na 
campanha de Baleia Rossi 
(MDB-SP). Sem a intervenção de 
ACM, a maioria dos democratas 
ameaça, às vésperas da eleição, 
derrotar Maia e fechar com o 
bloco de Arthur Lira. 

Fissura 
Outra fissura no DEM envolve 
Rodrigo Maia e o presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre (AP). 
Os dois não se falam desde que 
o STF barrou a possibilidade de 
reeleição no Congresso. Recente, 
Alcolumbre ignorou o ofício de 
Maia com pedido para  convocação 
da Comissão Representativa do 
Congresso Nacional. 

Rival 
Estagnada, a candidatura 
da senadora Simone Tebet 
(MDB-MS) à presidência do 
Senado perde apoio até dentro 

Eminência parda
Presidente de um dos partidos com mais votos no Congresso Nacional 
e boas bancadas em Assembleias Estaduais, o senador Ciro Nogueira 

(Progressistas-PI) tornou-se o homem mais poderoso do Governo sem 
ter cargo. A eminência parda do presidente Jair Bolsonaro transita com 
desenvoltura no Legislativo, passa por portas palacianas sem agendas e 

virou alvo de demandas diversas suprapartidárias. Emplacou um ministro 
no Supremo Tribunal Federal - ele é o principal padrinho da indicação 
de Nunes Marques, e comemorou abertamente no Twitter - e pode 

conquistar a presidência da Câmara dos Deputados na figura de Arthur 
Lira, deputado de seu partido que apadrinha. É do Progressistas uma das 

futuras vagas na iminente minirreforma ministerial.

da bancada emedebista. Pelo 
menos quatro - dos 15 senadores 
- já falam em votar no rival 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

Privatizações 
Para acalmar o mercado e evitar 
novas baixas, a equipe econômica 
tem posicionado a investidores 
que a agenda de privatizações 
tende a avançar no Congresso com 
a eleição de aliados do Planalto 
para os comandos da Câmara e do 
Senado. Wilson Ferreira deixou 
a presidência da Eletrobras 
por conta das dificuldades de 
desestatização da empresa. 

Dever de casa 
Antes de decidir o partido ao 
qual irá se filiar após as eleições 
do Congresso, o presidente 
Jair Bolsonaro quer saber, com 
detalhes, como está a atual 
situação em cada Estado das 
siglas que o convidaram. O PTB 
já fez o dever de casa e entregou 
ao presidente um “dossiê” sobre 
atuação e alianças do partido até 
em municípios.   

Segunda onda 
Medidas de distanciamento 
menos rígidas podem agravar a 
segunda onda de covid-19. É o 
que aponta estudo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea): “Entre os meses de 
abril e dezembro de 2020, o 
grau de rigor das medidas de 
distanciamento diminuiu de 6,3 
para 2,9 (-54%) - em uma escala 
de 0 a 10. No mesmo período, o 
número médio de novos óbitos 
aumentou de 1,0 para 3,1 por 1 
milhão de habitantes”.

Fura-fila  
O senador Plínio Valério 
(PSDB-AM) propõe alterar o 
Código Penal para tipificar 
como crime a “burla à ordem 
de vacinação”. Pela proposta 
do tucano, quem furou fila 
pode pegar prisão de três 
meses a um ano, mais multa. 
Se o agente for autoridade ou 
servidor púbico, a pena pode 
chegar a um ano e meio.

Clube do Vovô
é reformado para
atender 140 idosos

A sede do Ser viço de 
Convivência e For taleci-
mentos de Vínculos para 
Idosos (SCFVI), ao lado do 
tradicional Clube do Vovô, 
está passando por refor-
mas para atender melhor 
às mais de 140 pessoas 
da terceira idade que for-
mam o público da institui-
ção. Desde o final de 2020, 
uma equipe da Secretaria 
Municipal de Obras, Plane-
jamento Urbano, Projetos 
Técnicos e Habitação vem 
realizando reparos, troca 
do piso de duas salas e cal-
çada externa, entre outros 

Teleatendimento e visitas
Com as restrições da pandemia, o serviço só não parou graças ao teleatendimento. “Nossa 

psicóloga, a assistente social e as cuidadoras estão em contato constante com os idosos. Elas 
realizam diariamente atividades de estimulação cognitiva por telefone, para fortalecer a con-

centração, a atenção, a capacidade de raciocínio, funções lógicas, linguagem e operações mate-
máticas, estimulando a memória”, apontou Débora da Mata. Além disso, a equipe do SCFVI 
também realiza visitas domiciliares e atendimento presencial individual, com agendamento 

prévio, em casos de maior vulnerabilidade ou de questões familiares mais urgentes. 
O isolamento social tem atingido o emocional de muitos idosos, que relatam momentos de 

depressão, ansiedade, medo, falta de convivência, solidão e tristeza. “Além de oferecer aten-
ção, também disponibilizamos materiais e orientações por telefone sobre atividades ocupacio-
nais, como artesanato, e recomendamos a prática de jardinagem e outros afazeres domésticos 

para superar este momento”, continuou a coordenadora.
A equipe é composta pela psicóloga Ane Tatila Borges, pela assistente social Sandra Valêncio 

e pelas cuidadoras Luciane Moreira Borges, Ângela Maria Costa La Serra e Niuslene Aparecida 
Tasca, além da artesã Marinês Aranha Fernandes de Souza, que prepara os kits e orienta por 

telefone sobre as atividades. “Mesmo por telefone, continuamos presentes na vida dos nossos 
idosos. Estamos sempre prontos a ouvi-los e ajudá-los a passar por este momento tão compli-

cado”, completou Débora da Mata.

ser viços, e nos próximos 
dias será iniciada a pin-
tura completa do prédio 
(interna e externa).

O centro de atendimento 
também recebeu plantio de 
grama, alambrados e subs-
tituição de vidros quebra-
dos. “A reforma começou 
no final de outubro, depois 
tivemos período de recesso 
e o trabalho recomeçou 
agora em janeiro. Espera-
mos que tudo esteja pronto 
em uns 60 dias, enquanto 
aguardamos a evolução da 
pandemia para retomar o 
atendimento presencial aos 

idosos”, disse a coordena-
dora do SCFVI, psicóloga 
Débora Cristina da Mata.

O ser viço é oferecido 
pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social. A secre-
tária Izamara Amado de 
Moura lembra que o objetivo 
da reforma é deixar o cen-
tro mais acolhedor para os 
idosos. “Por enquanto o 
atendimento tem sido feito 
por telefone, mas acredi-
tamos que logo a pande-
mia estará controlada e o 
nosso público poderá voltar 
para os grupos do ser viço 
de convivência”, afirmou.

DESDE o final de 2020, são realizados reparos, troca do piso, reforma na calçada externa e agora será iniciada a pintura completa do 
prédio (interna e externa)

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Câmara vota amanhã reajuste
salarial dos servidores públicos

O prefeito de Umuara-
ma, Celso Pozzobom enca-
minhou ao presidente da 
Câmara, vereador Fernando 
Galmassi (PSC), dois pro-
jetos de Lei Ordinária. Um 
deles altera a remuneração 
dos servidores públicos 
municipais, a título de re-
visão geral anual prevista 
na constituição Federal. O 
segundo projeto tem a fina-
lidade de fixar os subsídios 
do prefeito, vice-prefeito e se-
cretários municipais durante o 
governo de 2021 a 2024.

O texto foi protocolado 
na Câmara Municipal de 
Vereadores na última quar-
ta-feira, 20 e foi despacha-
do pela Mesa Diretora na 
segunda-feira, 25. Como 
trata-se de uma sessão ex-
traordinária, tendo em vista 
que o pedido foi feito pelo 
prefeito dentro do período 
de recesso parlamentar, os 
projetos ainda aguardam 
pareceres técnicos das 
comissões parlamenta-
res de Justiça e Redação, 
e de Economia, Finanças 
e fiscalização.

A sessão acontece às 
9h de amanhã (quinta-
-feira, 28 de janeiro) no 
Plenário da Câmara, com 
transmissão ao vivo pela 

Justificativa
Após estudos realizados pelos setores competentes, concluiu-se 

que o percentual a ser utilizado para o reajuste pretendido deve ser 
o de 4,52%, pois corresponde à variação da inflação medida pelo 
IPCA entre janeiro a dezembro de 2020. O prefeito destaca que a 
revisão está sendo concedida dentro dos padrões legais, conside-

rando a previsão orçamentária do Município de Umuarama, a rígida 
fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, bem como 
a iniciativa da Administração em valorizar o servidor público. “Nes-
se sentido, é de se destacar que a proposição legislativa não fere os 
incisos VI e VIII do artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 173, 

de 27 de maio de 2020, uma vez que o reajuste decorre de previsão 
legal anterior à calamidade decretada em razão da pandemia pela 
covid-19, bem como não implica em despesa acima da variação da 

inflação medida pelo IPCA”, aponta o texto.

Agentes públicos permanecem com os salários congelados desde 2017

página do Poder Legislati-
vo do Facebook.

SALÁRIOS DOS 
SERVIDORES

O Projeto de Lei de nú-
mero 9/2021 de autoria do 
Poder Executivo, trata do re-
ajuste dos servidores, que 
terão apenas alterações no 
valor de seus salários, cor-
respondente à variação do 
Índice de Preços ao consu-
midor Amplo (IPCA) do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) no perí-
odo de janeiro a dezembro 
de 2020, a título de a título 
de revisão geral anual pre-
vista no inciso X do artigo 
37 da Constituição Federal, 
que é de 4,52%.

Servidores do Podre Le-
gislativo também estão inse-
ridos na mesma categoria, 
bem como os da Adminis-
tração Direta, Autárquica e 
Fundacional do Poder Exe-
cutivo, de Umuarama. Se 
aprovado, o reajuste passa 
vigorar a partir do dia 1° de 
janeiro deste ano.

Consta ainda no texto, 
que o percentual de revisão 
se aplica também aos servi-
dores ocupantes de cargos 
em comissão, aos inativos 
e pensionistas do regime 

próprio de previdência.
Somente os salários 

dos servidores inativos e 
pensionistas, que recebem 
seus benefícios com refe-
rência ao salário-mínimo 
(tendo em vista que sua re-
visão anual ocorre na mes-
ma data base do Governo 
Federal, quando do reajuste 
anual do mínimo nacional), 
não sofrerão as alterações.

A sessão extraordinária 
está marcada para aconte-
cer às 9h de quinta-feira 28

O Projeto de Lei de nú-
mero 7/2021 foi protoco-
lado na Câmara pelo Chefe 
do Poder Executivo, com a 
intenção de que seja ana-
lisado pelos vereadores e 
tem a intenção de manter 
congelados os salários do 
Prefeito, do Vice-Prefeito e 
dos Secretários Municipais 
até o final do atual governo, 

Sindicato dos Servidores pediu
5% mas não houve negociação

O Sindicato dos Servi-
dores Públicos de Umua-
rama (Sispumu), através 
de sua diretoria, proto-
colou um ofício que foi 
encaminhado ao gabi-
nete do chefe do Poder 
Executivo Municipal, so-
licitando que o reajuste 
chegasse a um total de 
5%, ou seja, com um au-
mento real de 0,48%, 
além dos 4,52% corres-
pondentes ao IPCA.

Segundo Kelly Barbosa, 
diretora de finanças do 
Sispumu, que representa 
a presidente Ligia Struga-
la Bezerra, que está de 
licença à maternidade, o 
Sindicato não conseguiu 
manter uma negociação 
com a administração.

“Depois que encami-
nhamos o pedido, não 
tivemos resposta e nem 
mesmo fomos convidados 

em dezembro de 2024.
Se aprovado, o subsídio 

mensal do Prefeito de Umu-
arama permanecerá ficado 
em R$ 20.294,02. O salá-
rio do Vice-Prefeito ficará 
fixado em R$ 7.476.74 e 
dos Secretários continuará 
sendo de R$ 8.946,97.

Consta no texto que tais 
valores serão reajustados 

no mês de janeiro de cada 
ano, por lei específica, me-
diante a utilização do IPCA 
do ano anterior, ou outro ín-
dice que vier a substituí-lo, 
limitados aos percentuais 
concedidos aos servidores 
municipais a título de revi-
são geral anual, prevista no 
artigo 37, X, da Constitui-
ção Federal, se estes forem 
inferiores.

Na justificativa, o Prefei-
to Celso Pozzobom ressal-
ta que os subsídios para a 
atual gestão, não sofreram 
nenhum reajuste ou revisão 

geral anual, permanecendo, 
nos mesmos valores da Lei 
Municipal n° 4.176 de 06 
de fevereiro de 2017, que 
fixou os salários dos Agen-
tes Políticos acima citados.

Segundo o prefeito, o 
atual momento econômi-
co em que se encontra o 
País, não é propício para 
aumentar salários de gover-
nantes. “Não é o momento 
de reajustar salários. Com 
esta medida, acatamos 
uma orientação do governo 
federal, que é importante 
a nosso ver. Reduzindo as 

despesas com salários te-
mos mais recursos para fa-
zer frente as ações de en-
frentamento da pandemia, 
que atingiram com peso 
a nossa economia no ano 
passado. Vamos concen-
trar os recursos economi-
zados na saúde e no bem-
-estar da população, que 
precisa mais do que nunca 
do apoio do poder público 
neste momento complica-
do para a saúde pública. 
Estamos fazendo a nossa 
parte”, disse o prefeito 
Celso Pozzobom.

NA foto, de junho de 2020, servidores em frente à Câmara tentando impedir a aprovação de lei que suspendeu recolhimento de con-
tribuições previdenciárias patronais

ALEX MIRANDA

SEGUNDO o Prefeito, reduzindo despesas com os salários dos agentes públicos, terá 
mais recursos para fazer frente as ações de enfrentamento da pandemia

ALEX MIRANDA

para uma rodada de nego-
ciações”, comenta.

Kelly ressalta que já 
era esperada a falta de 
conversação sobre o as-
sunto. “Não foi surpresa 
para o Sispumu, pois não 
houve nenhum tipo de 
negociação também nos 
quatro anos”.

A diretora de finanças 
salientou que também 
acreditou que devido a mu-
dança na diretoria, o sin-
dicato poderia ser reflexo 
de uma mudança no sis-
tema de gestão junto aos 
servidores do município. 
“Procuramos chefia de ga-
binete, devido à mudança 
da diretoria que aconteceu 
no início deste ano, e es-
perávamos que por conta 
disto, existiria mais diálo-
go no decorrer da gestão, 
mas pelo visto, tudo ficou 
como antes”, encerra. EQUIPES do Sindicato dos Servidores não conseguiu negociar com o Poder Executivo, reajuste de 5%

OBEMDITO

Há 58 anos, só 
tem uma coisa 
que a Sanepar 
trata melhor 
que a água:

Desde 1963, a Sanepar trabalha com muita 
dedicação e seriedade para levar água e 
saneamento a todos os paranaenses. Uma 
história de 58 anos escrita todos os dias 
com olhos no futuro, orgulho no coração  
e o seu bem-estar em primeiro lugar.
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Câmara vota amanhã reajuste
salarial dos servidores públicos

O prefeito de Umuara-
ma, Celso Pozzobom enca-
minhou ao presidente da 
Câmara, vereador Fernando 
Galmassi (PSC), dois pro-
jetos de Lei Ordinária. Um 
deles altera a remuneração 
dos servidores públicos 
municipais, a título de re-
visão geral anual prevista 
na constituição Federal. O 
segundo projeto tem a fina-
lidade de fixar os subsídios 
do prefeito, vice-prefeito e se-
cretários municipais durante o 
governo de 2021 a 2024.

O texto foi protocolado 
na Câmara Municipal de 
Vereadores na última quar-
ta-feira, 20 e foi despacha-
do pela Mesa Diretora na 
segunda-feira, 25. Como 
trata-se de uma sessão ex-
traordinária, tendo em vista 
que o pedido foi feito pelo 
prefeito dentro do período 
de recesso parlamentar, os 
projetos ainda aguardam 
pareceres técnicos das 
comissões parlamenta-
res de Justiça e Redação, 
e de Economia, Finanças 
e fiscalização.

A sessão acontece às 
9h de amanhã (quinta-
-feira, 28 de janeiro) no 
Plenário da Câmara, com 
transmissão ao vivo pela 

Justificativa
Após estudos realizados pelos setores competentes, concluiu-se 

que o percentual a ser utilizado para o reajuste pretendido deve ser 
o de 4,52%, pois corresponde à variação da inflação medida pelo 
IPCA entre janeiro a dezembro de 2020. O prefeito destaca que a 
revisão está sendo concedida dentro dos padrões legais, conside-

rando a previsão orçamentária do Município de Umuarama, a rígida 
fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, bem como 
a iniciativa da Administração em valorizar o servidor público. “Nes-
se sentido, é de se destacar que a proposição legislativa não fere os 
incisos VI e VIII do artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 173, 

de 27 de maio de 2020, uma vez que o reajuste decorre de previsão 
legal anterior à calamidade decretada em razão da pandemia pela 
covid-19, bem como não implica em despesa acima da variação da 

inflação medida pelo IPCA”, aponta o texto.

Agentes públicos permanecem com os salários congelados desde 2017

página do Poder Legislati-
vo do Facebook.

SALÁRIOS DOS 
SERVIDORES

O Projeto de Lei de nú-
mero 9/2021 de autoria do 
Poder Executivo, trata do re-
ajuste dos servidores, que 
terão apenas alterações no 
valor de seus salários, cor-
respondente à variação do 
Índice de Preços ao consu-
midor Amplo (IPCA) do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) no perí-
odo de janeiro a dezembro 
de 2020, a título de a título 
de revisão geral anual pre-
vista no inciso X do artigo 
37 da Constituição Federal, 
que é de 4,52%.

Servidores do Podre Le-
gislativo também estão inse-
ridos na mesma categoria, 
bem como os da Adminis-
tração Direta, Autárquica e 
Fundacional do Poder Exe-
cutivo, de Umuarama. Se 
aprovado, o reajuste passa 
vigorar a partir do dia 1° de 
janeiro deste ano.

Consta ainda no texto, 
que o percentual de revisão 
se aplica também aos servi-
dores ocupantes de cargos 
em comissão, aos inativos 
e pensionistas do regime 

próprio de previdência.
Somente os salários 

dos servidores inativos e 
pensionistas, que recebem 
seus benefícios com refe-
rência ao salário-mínimo 
(tendo em vista que sua re-
visão anual ocorre na mes-
ma data base do Governo 
Federal, quando do reajuste 
anual do mínimo nacional), 
não sofrerão as alterações.

A sessão extraordinária 
está marcada para aconte-
cer às 9h de quinta-feira 28

O Projeto de Lei de nú-
mero 7/2021 foi protoco-
lado na Câmara pelo Chefe 
do Poder Executivo, com a 
intenção de que seja ana-
lisado pelos vereadores e 
tem a intenção de manter 
congelados os salários do 
Prefeito, do Vice-Prefeito e 
dos Secretários Municipais 
até o final do atual governo, 

Sindicato dos Servidores pediu
5% mas não houve negociação

O Sindicato dos Servi-
dores Públicos de Umua-
rama (Sispumu), através 
de sua diretoria, proto-
colou um ofício que foi 
encaminhado ao gabi-
nete do chefe do Poder 
Executivo Municipal, so-
licitando que o reajuste 
chegasse a um total de 
5%, ou seja, com um au-
mento real de 0,48%, 
além dos 4,52% corres-
pondentes ao IPCA.

Segundo Kelly Barbosa, 
diretora de finanças do 
Sispumu, que representa 
a presidente Ligia Struga-
la Bezerra, que está de 
licença à maternidade, o 
Sindicato não conseguiu 
manter uma negociação 
com a administração.

“Depois que encami-
nhamos o pedido, não 
tivemos resposta e nem 
mesmo fomos convidados 

em dezembro de 2024.
Se aprovado, o subsídio 

mensal do Prefeito de Umu-
arama permanecerá ficado 
em R$ 20.294,02. O salá-
rio do Vice-Prefeito ficará 
fixado em R$ 7.476.74 e 
dos Secretários continuará 
sendo de R$ 8.946,97.

Consta no texto que tais 
valores serão reajustados 

no mês de janeiro de cada 
ano, por lei específica, me-
diante a utilização do IPCA 
do ano anterior, ou outro ín-
dice que vier a substituí-lo, 
limitados aos percentuais 
concedidos aos servidores 
municipais a título de revi-
são geral anual, prevista no 
artigo 37, X, da Constitui-
ção Federal, se estes forem 
inferiores.

Na justificativa, o Prefei-
to Celso Pozzobom ressal-
ta que os subsídios para a 
atual gestão, não sofreram 
nenhum reajuste ou revisão 

geral anual, permanecendo, 
nos mesmos valores da Lei 
Municipal n° 4.176 de 06 
de fevereiro de 2017, que 
fixou os salários dos Agen-
tes Políticos acima citados.

Segundo o prefeito, o 
atual momento econômi-
co em que se encontra o 
País, não é propício para 
aumentar salários de gover-
nantes. “Não é o momento 
de reajustar salários. Com 
esta medida, acatamos 
uma orientação do governo 
federal, que é importante 
a nosso ver. Reduzindo as 

despesas com salários te-
mos mais recursos para fa-
zer frente as ações de en-
frentamento da pandemia, 
que atingiram com peso 
a nossa economia no ano 
passado. Vamos concen-
trar os recursos economi-
zados na saúde e no bem-
-estar da população, que 
precisa mais do que nunca 
do apoio do poder público 
neste momento complica-
do para a saúde pública. 
Estamos fazendo a nossa 
parte”, disse o prefeito 
Celso Pozzobom.

NA foto, de junho de 2020, servidores em frente à Câmara tentando impedir a aprovação de lei que suspendeu recolhimento de con-
tribuições previdenciárias patronais

ALEX MIRANDA

SEGUNDO o Prefeito, reduzindo despesas com os salários dos agentes públicos, terá 
mais recursos para fazer frente as ações de enfrentamento da pandemia

ALEX MIRANDA

para uma rodada de nego-
ciações”, comenta.

Kelly ressalta que já 
era esperada a falta de 
conversação sobre o as-
sunto. “Não foi surpresa 
para o Sispumu, pois não 
houve nenhum tipo de 
negociação também nos 
quatro anos”.

A diretora de finanças 
salientou que também 
acreditou que devido a mu-
dança na diretoria, o sin-
dicato poderia ser reflexo 
de uma mudança no sis-
tema de gestão junto aos 
servidores do município. 
“Procuramos chefia de ga-
binete, devido à mudança 
da diretoria que aconteceu 
no início deste ano, e es-
perávamos que por conta 
disto, existiria mais diálo-
go no decorrer da gestão, 
mas pelo visto, tudo ficou 
como antes”, encerra. EQUIPES do Sindicato dos Servidores não conseguiu negociar com o Poder Executivo, reajuste de 5%

OBEMDITO

Há 58 anos, só 
tem uma coisa 
que a Sanepar 
trata melhor 
que a água:

Desde 1963, a Sanepar trabalha com muita 
dedicação e seriedade para levar água e 
saneamento a todos os paranaenses. Uma 
história de 58 anos escrita todos os dias 
com olhos no futuro, orgulho no coração  
e o seu bem-estar em primeiro lugar.
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Justiça determina exumação do
corpo de idosa vítima da covid-19

A decisão, através de 
liminar, foi expedida pelo 
juiz Leonardo Marcelo Mou-
nic Lago e o procedimento 
de exumação foi solicitado 
pela família da idosa Iraci 
Marques Garcia. A mulher 
de Dona Iraci foi a óbito 
em 5 de janeiro deste ano, 
enquanto estava internada 
no Hospital Cemil, sendo 
lançada junto à declaração 
de óbito, entre outras, a 

causa mortis “suspeita de 
covid-19”. Tal registro teria 
feito com que não fosse 
possível a “realização de 
ritual fúnebre” da mulher.

Consta ainda no des-
pacho do juiz que a famí-
lia teria sido colocada em 
quarentena, por terem 
convivência com Iraci. A 
família argumenta terem 
sido injustificadas tais 
medidas, visto que exames 

laboratoriais para covid-19, 
realizados em Iraci poucos 
dias antes da morte, apre-
sentaram resultado “não 
reagente”, indicando que 
não se trataria de caso de 
contaminação pelo “coro-
navírus”. Diante disso, 
afirmam ter havido dano 
moral, pela impossibi-
lidade de “dar o último 
‘adeus’ à dona Iraci”.

De  aco r do  com a 

Casal foi flagrado praticando 
atentado ao pudor no Terminal

direção do hospital, foram 
feitos exames de tomo-
grafia e avaliação médica, 
que apontaram a suspeita 
de covid 19. No entanto a 
família contestou o laudo 
do hospital, alegando que 
pelo menos 4 exames 
deram resultado negativo 
para coronavirus.

O Juiz determinou a 
exumação com ur gên-
cia, do corpo, para o fim 

de se apurar a causa da 
mor te de Iraci.

O documento foi protoco-
lado ontem junto à chefia do 
instituto de Criminalística de 
Umuarama que agendará 
uma data para que seja 
realizada a exumação, por 
peritos do Instituto Médico 
Legal (IML), e exames de 
necropsia, incluindo exa-
mes laboratoriais nos res-
tos mortais.

 O terminal urbano de 
Umuarama, desde sua 
desativação para inte-
gração diretamente com 
o car tão transpor te, em 
meados de 2013, pas-
sou por um processo de 
‘ocupação’ por pessoas 
em situação de rua, indí-
genas e dependentes 
químicos e de álcool. 
Quem precisa esperar 
ônibus no local reclama 
da falta de segurança e 
também do abandono do 
logradouro.

Ontem pela manhã, 
começou a circular nas 
redes sociais um vídeo 
em que dois ‘moradores’ 
do local estão deitados 
bem em frente ao guichê, 
na entrada do Terminal. O 
homem coloca a mão nas 
partes íntimas da mulher. 

Usuários do transpor te 
público apenas registra-
ram a cena e quando acio-
naram a Guarda Municipal, 
o casal já havia encerrado 
o ato. Apenas uma orienta-
ção foi feita.

Através da Secretaria 
de Comunicação (Secom), 
a Prefeitura de Umuarama 
informou, através de nota, 
que “reprova o tipo de con-
duta mostrada no vídeo e 
esclarece que mantém vigi-
lância constante nos logra-
douros públicos, porém 
não é possível estar o 
tempo todo em todos os 
locais. A orientação para 
quem testemunhar uma 
situação como esta é acio-
nar a Guarda Municipal 
pelo telefone 153 – como 
também a Polícia Militar, 
pelo 190 – no momento 

em que os fatos estejam 
acontecendo nos locais 
públicos, para que os 
responsáve is  se jam 
identificados e respon-
sabilizados. Esclarece 
que, neste caso especí-
fico, não foi registrado 
chamado da população 
ao plantão da Guarda 
e reforça que qualquer 
situação de crime, aten-
tado ao pudor ou violên-
cia deve ser denunciada 
pela população”.

Além disso, de acordo 
com a Prefeitura, está pre-
vista uma reunião entre as 
secretarias municipais de 
Defesa Social e de Assis-
tência Social e o Minis-
tério Público para tratar 
questões referentes às 
pessoas em situação de 
rua e definir ações.

PRE apreende 95 quilos de maconha na PR-323
A Polícia Rodoviária Esta-

dual de Cianorte apreendeu 
95,45 quilos de maconha e 
prendeu duas pessoas no 
final da tarde da segunda-feira 
(25), na PR-323. A ação acon-
teceu durante patrulhamento 
pela rodovia quando houve a 
abordagem de um Chevrolet 
Prisma, com placas da cidade 
de Taubaté/SP. O carro era 
conduzido por um homem de 
30 anos e trazia uma jovem de 
18 anos como passageira.

Na vistoria, os policiais 
descobriram os tabletes de 
maconha escondidos em fun-
dos falsos nas portas. O casal 
recebeu voz de prisão. Eles 
adquiriram a droga em Guaíra.

Na noite da segunda-feira (25) PMs de Umuarama apreenderam 850 
aparelhos celulares descaminhados do Paraguai na rodovia PR-323. 
Dois homens de 26 e 60 anos foram presos. Os aparelhos estavam em 
duas carretas que foram abordadas. Os produtos estavam escondidos 
em um fundo falso no tanque de combustíveis e os condutores disseram 
que pegaram a carga em Guaíra e entregariam tudo em São Paulo. 
Segundo a PM a carga está avaliada em R$ 1,3 milhão. Os veículos 
também foram apreendidos e a ocorrência encaminhada para a Polícia 
Federal de Guaíra.

DIVULGAÇÃO

DROGA apreendida na rodovia 
PR-323 foi adquirida em Guaíra

DIVULGAÇÃO
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PM impede saque de carga
de frango após tombamento

Uma carreta carregada 
com filé de frango tombou, na 
manhã de ontem (terça-feira, 
26), na rodovia PR-323, no 
trecho compreendido entre 
os municípios de Perobal e 
cafezal do Sul, próximo ao 
distrito de Cedro. O condutor 
não ficou ferido e tampouco 
houve interrupção no tráfego, 
pois o veículo ficou tombado 
fora do acostamento.

De acordo com a Polícia 
Rodoviária Estadual (PRE) e 
Iporã, responsável pelo tre-
cho, o veículo havia saído de 
Cascavel e seguia no sentido 
a Umuarama, quando o con-
dutor foi para o acostamento 
e o veículo acabou tombando. 
Ele não se feriu.

A carga de filé de frango 
ficou espalhada devido ao 
estrago causado na carroceria, 
foi então que populares tenta-
ram saquear a mercadoria. 
Uma equipe do grupo Rotam 
(Rondas Ostensivas) da Polícia 
Militar, que passava pelo local, 

tão logo aconteceu o acidente, 
deu apoio aos patrulheiros 
rodoviários estaduais para 
conter os saqueadores até 
a chegada de uma equipe 
de segurança da empresa 

Contrabandistas salta de carreta
em movimento no noroeste

Em duas ações distintas, 
equipe da Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) de Guaíra 
apreendeu um bitrem e uma 
carreta, carregados com con-
trabando, nos municípios de 
Xambrê e Icaraíma. O prejuízo 
ao contrabando é estimado 
em cerca de R$ 5 milhões.

Na primeira ocorrência, 
na madrugada de ontem 
(terça-feira, 26), por volta 
das 2h, a equipe realizou a 
abordagem a um caminhão 
bitrem em Xambrê. O condu-
tor desobedeceu a ordem de 
parada e seguiu para uma 
área rural. Depois abando-
nou o veículo ainda em movi-
mento e fugiu a pé.

O bitrem estava em vias 
de colidir com uma residência 
na área rural, quando um dos 
policiais conseguiu entrar na 
cabine e acionou os freios.

Ao inspecionar a carga, foi 
constatado que os semirre-
boques estavam carregados 
com grande quantidade de 
caixas de cigarros de origem 
paraguaia. Não bastasse, a 
equipe ainda descobriu que 
todos os veículos do conjunto 

eram produtos de crime, pois 
possuíam alerta de roubo.

ICARAÍMA
Já a segunda ocorrência 

se deu na cidade de Ica-
raíma, no início da manhã 
de ontem, quando a PRF deu 
voz de abordagem ao moto-
rista de uma carreta. O con-
dutor parou o veículo entre 
as duas pistas e fugiu a pé 
em meio ao matagal. No 
interior do compar timento 
de carga, outra grande quan-
tidade de caixas de cigarros 
de origem paraguaia.

Os policiais conseguiram 
apurar que o caminhão que 
trazia a carreta também se 
tratava de produto de roubo, 
ocorrido na cidade de Mar-
tinópolis/SP, no dia 12 de 
dezembro do ano passado.

A PRF estima, com as 
duas apreensões, que cerca 
de 1 milhão de maços de 
cigarros contrabandeados 
foram apreendidos, gerando 
um prejuízo de aproximada-
mente R$ 5 milhões ao crime 
organizado. As apreensões 
foram encaminhadas à Receita 
Federal do Brasil, em Guaíra.

POPULARES tentam saquear carga de frango após tombamento de carreta na PR-323

DIVULGAÇÃO

responsável pela carga.
O carregamento de fran-

gos foi transbordado para 
outra carreta. A transferência 
da carga terminou apenas no 
início da noite de ontem.

NAS duas ocasiões, motoristas abandonaram os veículos e fugiram à pé das abor-
dagens policiais

DIVULGAÇÃO
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EXTRAVIO DE ALVARÁ 
TOP CHIC CONFECÇÕES 
LTDA, inscrita sob nº CNPJ 
07.641.844/0001 -60 , 
estabelecido na Rua Minis-
tro Oliveira Salazar, 4981, 
sala 02, CEP 87.502-070, 
cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para 
os devidos fins o extravio 
de seu alvará municipal nº 
25.957/2005. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.     

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
COFEOL MATERIAIS HIDRAÚLI-
COS LTDA - ME, inscrita sob 
nº CNPJ 75.827.709/0001-
64, estabelecido na Avenida Rio 
Branco,4145, CEP 87.501-130, 
cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para 
os devidos fins o extravio 
de seu alvará municipal nº 
8153. Com esta publicação 
o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.      

FORD KA 
1.0 SE 
16/17 
VERMELHO 
COMPLETO 
R$ 41.900,00

FORD KA 
1.0 SE 
18/19 
CINZA 
COMPLETO 
R$ 46.900,00

Umuarama registra mais uma
morte relacionada à covid-19

A Secretaria Municipal 
de Saúde confirmou ontem 
(terça-feira, 26), mais uma 
mor te em decorrência de 
complicações da covid-
19 em Umuarama. O 71º 
umuaramense vítima da 
doença é um homem de 71 
anos que estava internado 

Chuvas danificam galerias pluviais na região do antigo Poliesportivo

no Hospital Cemil.
Além disso, foram anun-

ciados 37 novos casos de 
coronavírus, elevando o 
número de pessoas com 
diagnóstico positivo para 
6.590 para a doença, dos 
quais 4.011 já se recupe-
raram. Os novos casos são 

21 homens, 14 mulheres e 
duas crianças.

A cidade tem hoje 2.494 
pacientes positivados em 
isolamento domiciliar, 24 
hospitalizados (11 em uni-
dades de terapia intensiva e 
13 em enfermarias) e ainda 
2.014 pessoas com suspeita 

de infecção pelo coronavírus 
– uma delas internada e as 
demais com recomendação 
de isolamento.

Já são 17.510 as notifi-
cações de síndromes gripais 
registradas desde o início da 
pandemia, das quais 8.906 
foram descar tadas para o 

vírus causador da covid-19.
Nos hospitais de Umua-

rama, 23 dos 26 leitos de 
UTI Covid (88,4%) estavam 
ocupados por pacientes 
da cidade e região nesta 
terça-feira, bem como 25 
dos 38 leitos de enferma-
ria (65,7%).

O excesso de chuvas nos 
últimos dias continua cau-
sando transtornos em algu-
mas regiões de Umuarama. 
Na Avenida Governador Parigot 
de Souza, próximo ao antigo 
Centro Poliesportivo, que con-
centra várias redes de galerias 
pluviais, houve afundamento 
da capa asfáltica ao lado de 
um bueiro. Na checagem, a 
equipe da Secretaria de Obras, 
Planejamento Urbano, Projetos 
Técnicos e Habitação consta-
tou um ligeiro deslocamento 
entre tubos por onde a água 
das chuvas tem ‘roubado’ 
terra, a uma profundidade esti-
mada em oito metros.

O ponto vem sendo cons-
tantemente monitorado, porém 
no momento não é possível 
realizar reparos definitivos. 
“Com o alto índice de chuvas, 
e a previsão de mais chu-
vas para os próximos dias, é 
muito perigoso movimentar a 
terra, ainda mais a uma pro-
fundidade tão elevada. Nosso 

pessoal fez um paliativo na 
parte mais superficial e recu-
perou a pista”, explicou o 
diretor de Obras da Prefeitura, 
engenheiro Renato Caobianco.

A equipe deixou o local 
sinalizado para que se evite 
o tráfego de veículos sobre 
o reparo. “Vamos aguardar o 
tempo melhorar para realizar 
um serviço completo na tubu-
lação afetada”, completou o 
diretor. De acordo com o site 
Climatempo, há previsão de 
chuva até o próximo domingo. O 
tempo deve melhorar um pouco 
na segunda-feira, 1/02, e ainda 
há possibilidade de chuvas para 
a próxima semana com pouca 
intensidade, alternando com 
momentos de sol aberto.

Nesta semana, a meteoro-
logia prevê 10mm para esta 
quarta, 20mm para quinta e a 
mesma quantidade para sexta, 
15mm no sábado e 18mm no 
domingo. Caso as previsões 
se confirmem, a semana pode 
ter mais de 80mm de chuvas 

acumuladas. “Com tanta chuva 
em tão pouco tempo, é ine-
vitável surgirem problemas 
tanto no pavimento asfáltico 

quanto nas galerias, dadas as 
características do nosso solo 
e a impermeabilização do solo 
em nossa cidade”, explicou o 

secretário de Obras, Isamu 
Oshima. “Mas estamos aten-
tos e realizando os reparos 
quando necessário”, concluiu.

O local está sendo constantemente monitorado, porém no momento não pode passar por 
reparos definitivos
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Palavras cruzadas

No trabalho vai sentir segurança e terá disposi-
ção para suas tarefas, podendo ter um dia pro-
dutivo se nada interferir na sua concentração. 
No lado amoroso a paixão e a atração física 
podem ditar os rumos da paquera. Se tem um 
parceiro (a), os desejos ficam mais intensos.

No trabalho, embora o dia não seja estimulante 
para agilizar as coisas e definir assuntos impor-
tantes, você pode finalizar tarefas de rotina que 
já estavam programadas, só não dependa de 
ninguém para cumprir prazos. Aproveite para se 
deliciar nos momentos íntimos.

Contratempos e divergências podem adiar a 
conquista de alguns objetivos, seja no traba-
lho, seja na vida pessoal. Troca de emprego ou 
mudança de residência pode ganhar forma. Na 
paquera, seu carisma está em alta, mas rivais 
podem pintar no pedaço. 

É possível que algum fato inesperado obri-
gue você a atender chamados em casa ou 
dos parentes para tomar providências que 
não podem esperar. Na vida amorosa, o dia 
pode ser de altos e baixos. O romance pede 
mais união e menos atrito: concilie diferen-
ças com o par.

Evite perder tempo com distrações para não 
atrapalhar seu rendimento no trabalho, que 
hoje exige atenção especial. Com o amor 
não é a melhor hora para discutir a relação ou 
fazer cobranças. Na paquera, não crie muitas 
expectativas.

Poderá se destacar mais no trabalho ou fazer 
algo que te dará satisfação. Mudanças podem 
rolar na paixão e atenção com briguinhas no 
romance. Atritos devem ser passageiros, mas 
quem já atravessa um período de crise na 
relação talvez tenha vontade de colocar um 
ponto final.

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 em 27 de Janeiro interessam-se muito pelas novidades. Seus projetos 
se desenvolvem rápido demais, suas idéias se manifestam de repente, seus negócios 
financeiros se expandem precipitadamente. Podem exigir rapidez tanto com relação às 
amizades quanto em seus relacionamentos amorosos. Devem aprender a ter paciência 
e discernimento. São imaturos, portanto trabalhar com crianças e jovens, iniciar novos 
projetos e estudar o processo de aprendizado e criatividade podem ajudá-los a manter 
suas necessidades juvenis de uma maneira saudável.

Horóscopo nascido em 27 de janeiro

A recomendação é controlar sua sinceridade e 
exercitar a empatia, colocando-se no lugar dos 
outros para tentar entender os pontos de vista 
alheios. Reencontro, mesmo virtual, pode tra-
zer muita alegria para o seu coração e levantar 
a chama do amor. 

Período oportuno para seu progresso, além de 
indicar boas chances de ampliar sua clientela, 
caso lide com vendas de produtos e prestação 
de serviços Nos assuntos do coração, expec-
tativas de conquista podem esbarrar em con-
tratempos. Se tem um par, o romance estará 
entre as suas prioridades.

Deve resolver um assunto que pode estar te inco-
modando. Talvez tenha que entrar em contato 
com parentes e trocar algumas ideias. É hora de 
implementar mudanças no trabalho  ou mesmo 
em casa. O clima deve esquentar e pode rolar 
boa química na paquera com colega.

Parentes podem reclamar e confundir ausência 
com indiferença e até o amor pode sentir sua 
ausência. No trabalho não faltarão oportunidades 
para você atingir suas metas. Use e abuse da sua 
sedução para impressionar e ganhar a paquera.

Será preciso muito jogo de cintura para anular 
divergências e reclamações. No trabalho, pode 
ter bom resultado ao lidar com produtos e ser-
viços para o lar e ao realizar algumas mudan-
ças. Pequenos atritos rondam o romance mas 
se dialogar com o amor, tudo melhora.

Seu sexto sentido anda afiado e com ins-
tintos ainda mais fortes. Assuntos familia-
res devem ocupar suas atenções e também 
saberá negociar e tratar de interesses finan-
ceiros com parentes.

Banho de açúcar
Muitas pessoas não têm o conheci-

mento deste poderoso banho de açúcar. 
Ele traz leveza remove dores no corpo, 
remove cargas pesadas, abre caminhos 
no amor, saúde, dinheiro e espiritualidade. 
Este poderoso banho é cósmico então ele 
é um equilibrador logo após um banho de 
sal grosso. O elemento é proveniente da 
cana-de-açúcar que é uma planta completa 
e cheia de poderes que auxiliam a compor 
os banhos de prosperidade e amor.

O banho de açúcar pode te ajudar 
tanto a alcançar o que tanto sonha como 

também para te trazer paz interior, confira: 

Banho para atrair amor 
Sete copos de água, três colheres de açú-

car, três pétalas de rosa branca, três gotas de 
essência de verbena e um pedaço de cânfora. 
Coloque a água para aquecer e assim que fer-
ver, apague o fogo. Adicione todos os ingre-
dientes restantes e abafe até a água amornar. 
Após seu banho de higiene, jogue a mistura 
do pescoço para baixo e enquanto isso men-
talize um amor novo em sua vida, com muita 
prosperidade e sorte. O restante coloque em 

um jardim ou parque que te faz sentir bem.

Banho para atrair prosperidade 
Um litro de água, cinco folhas de louro, 

três paus de canela, nove gotas de essência 
de baunilha, uma colher de sopa de açúcar, 
uma colher de sal grosso e uma vela amarela. 
Coloque a água no fogo e assim que ferver 
desligue. Acenda a vela amarela e lentamente 
vá colocando todos os ingredientes na água, 
mentalizando e imaginando a prosperidade e 
sucesso em todas as áreas de sua vida. Deixe 
descansar por 20 minutos, ou até esperar 

que a água amornar e em seguida tome seu 
banho habitual, eliminando todos os pensa-
mentos ruins e jogue a misture do pescoço 
para baixo, fechando os olhos e sentindo a 
água escorrendo em seu corpo. Não se enxu-
gue e já pode se vestir. O resto dos ingredien-
tes separe e coloque em um lugar que você 
considera de prosperidade, onde nasça flores, 
plantar e árvores com sombras imensas.

Lembre-se de fazer esse banho na fase 
de Lua Cheia.

FONTE: TERAPIA DAS ALMAS

Solução
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a irmã do
He-Man
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Cozinhar
no óleo
quente

Respon-
sabiliza-

se 

Leticia
Sabatella,

atriz 
brasileira

Real;
verda-
deiro

Secos;
sem umi-

dade 

Conso-
antes de
"gala"

Deus,
em inglês

(?) de
sinais: é
utilizada 

por surdos

Vogais de
"casa"

Desvio da
coluna

vertebral
(Med.)

Sinalização que in-
dica ultrapassagem 

proibida ou perigo (F1)
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do meio
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Copo para
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Fluido de
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O néctar 
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Mole;
macia

Custoso; 
trabalhoso

Porção de
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Segunda
letra

Lodoso;
pantanoso

Classe
(?): elite

Muito
beata
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D E T E R I O R A R
T A R A M C R U
E M S B I A N

A R B I T R I O D
D U B I A S A C I

M I L N S C A N
N E G O C I A N T E
K M A V O O
L O G O T I P O
A S A B R A N C A
G C B A N E I S

T E O R I C O A C
U O M A P R O

A mais an-
tiga uni-

versidade
lusitana

Condição
usual do

serial
killer

Vítima de
Charlotte
Corday
(1793)

Livre-(?),
conceito

negado pe-
lo fatalista

Antimônio
(símbolo)

Gênero de
plantas do 
Mediter-

râneo
Sujeita 
a várias 
interpre-
tações

Quantida-
de inde-

terminada
(p. ext.)

Dispositivo
que regula
a entrada
no metrô

Milan, nas 
transmis-
sões de
futebol

Remar
para trás

Reação
instintiva 

do homem
à barata 

(?)-labore,
remune-
ração por

tarefa

Gostou
muito de

Autor do livro de foto-
grafias "Copo de Luz"
Perversão

sexual
Feito de

cana

A capital da Turquia
e a capital da Rússia

O Tyrion de
"Game of Thrones"

Não cozido
(?)

McShane, 
ator inglês

Estragar
Escola

Municipal
(abrev.)

O primo da
Cuca (Lit.)
Escanear,
em inglês

Desenho
de marca
industrial

Frequenta-
dor de fei-
ras de lan-
çamentos 
de produtos

Aquele que é
especialista nos

princípios de uma
arte ou ciência

Previne a 
tubercu-

lose
Elos

Sucesso
de Luiz

Gonzaga 
que fala da
odisseia
do nor-
destino 

Viagem
de avião

Instrumen-
to musical

Maurício Kubrusly,
jornalista brasileiro

Rocha magmática de
cor escura

Cais
acostável

Matutino

4/scan. 5/gabro. 8/crástino. 9/arundíneo. 13/márcio scavone — peter dinklage.
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“Os problemas da vitória são mais 

agradáveis que os problemas da der-
rota, mas não menos difíceis.” 

(Winston Churchill)

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário -,  Silvia Sucupira, Valéria 
Vignoli, Vicente Junior Januário , Jorge Gregório Bigatão, Roger Crastechini , César Felix Ribas e Liliane 
Pita .  Da coluna: felicidades.

DOMINGO
Está chegando o dia! Neste domingo 

[31.01] acontece a realização do 
Vestibular TOP 50 da Unipar, que 
acontecerá nas sete unidades da 

Instituição. Em virtude da pandemia 
da covid-19, a prova será realizada 
de maneira online a partir das 14h. 
O Vestibular TOP 50 concederá bol-
sas de estudo que são válidas para 
os cursos de graduação nas modali-
dades presencial (exceto o curso de 
Medicina), semipresencial e educa-

ção a distância. 

***

Ao todo são 50 bolsas disponíveis 
entre parciais [de 30% e 50%] e 

integral [de 100%] que serão dispo-
nibilizadas aos candidatos aprovados 

com os melhores desempenhos no 
processo seletivo. O resultado,esta-
rá disponível a partir do dia 03 de 

fevereiro, no site da Unipar

TWITER
A estreia da temporada 2021 do BBB 
gerou 6,1 milhões de Tweets, cerca 

de cinco vezes o volume de conversas 
registrado na primeira noite do reality 
em 2020, quando o número de Tweets 
chegou a 1,1 milhão. Os dados para 

ambas as edições consideram o perío-
do da meia-noite às 11h da manhã do 
dia seguinte à estreia do programa. O 

participante Fiuk foi o mais mencionado 
no Twitter, seguido de Projota. O flerte 
entre Juliette e Fiuk foi responsável por 
um dos picos de comentários. Para que 
os fãs possam encontrar com facilida-
de os conteúdos relacionados ao Big 

Brother Brasil, a equipe do Twitter está 
destacando as principais conversas em 
páginas especiais dedicadas ao reality, 

onde estarão reunidos memes. . . 

BOM DE LER!
O livro  “Plano B”, da Sheryl Sandberg, chefe de 

operações do Facebook  nos apaixona.  Ela escreveu 
o livro em parceria com o psicólogo Adam Grant. 
Nele, a autora conta como conseguiu reorganizar 
sua vida após a trágica morte de seu marido, em 

uma viagem ao México. Entre contar aos filhos que 
o pai não retornaria de viagem, aprender a se en-

contrar em meio ao caos instalado em sua vida, par-
ticipar de reuniões de trabalho e lidar com todos os 
sentimentos oriundos das lembranças de seu com-

panheiro, Sheryl parte para uma viagem tendo como 
companhia pessoas com as mais diversas histórias 
de perda, recomeço, desolação e resiliência. Boa 

leitura e boas férias.

PORTRAIT
Zilda Romero, Juíza de Direito, no clique especial direto de  Londrina ganha zoom na coluna 

deste finalzinho de janeiro.  Com vários amigos por aqui ganha destaque e abraços pelos anos 
que trabalhou aqui na comarca de Umuarama. 

 ARQUIVO PESSOAL

LISTAS
Foi dada a largada para as configu-

rações de duas importantes festas do 
cinema, com a  78ª edição do Globo 
de Ouro, prevista para 28 de feve-

reiro, sob o comando das humoristas 
Tina Fey e Amy Poehler, e a 93ª festa 
do Oscar, marcada para 25 de abril, 

é natural que pipoquem as especula-
ções dos futuros candidatos a melhor 
do ano. A lista dos indicados oficiais 
para o Globo de Ouro sairá em 3 de 
fevereiro, enquanto a do Oscar será 
em 15 de março.  Afinal, filmes e 
séries foram os protagonistas da 

pandemia.
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