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Estado e Município se ajustam
para inauguração do aeroporto

DATA DE INAUGURAÇÃO AINDA NÃO FOI DEFINIDA PELA CASA CIVIL

Há muito tempo Umuarama merece um aeroporto à altura, e parece que esse dia finalmente chegará. A reforma e a ampliação 
do Aeroporto Regional Orlando de Carvalho estão finalizadas. A revitalização permitirá pousos e decolagens de aeronaves 
de transporte aéreo regular e facilitará o transporte dos moradores de Umuarama e da região, distante 560 quilômetros de 
Curitiba, às cidades de grande porte e com qualquer lugar do mundo em poucas horas. l 9

Estratégias
O prefeito de Umuarama, Celso Pozzobom, reuniu-se 

ontem com representantes das secretarias com atuação 
na área social, dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, 

da Guarda Municipal, das Defensorias Públicas da União 
e do Estado, além de entidades parceiras e instituições 

locais para definir estratégias para acabar com o aumento 
da população de rua, que triplicou na cidade. l 7
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A semana começou 
com obras na 
Avenida Padre José 
Germano Neto 
Júnior. A empreiteira 
iniciou o trabalho 
na segunda e já 
recapeou os dois 
sentidos da via perto 
da sede da Secretaria 
de Defesa Social.
l 8

Recape
TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Vereador
quer reduzir
o salário do

prefeito em 30%
l 6

Secretário pede
intensificação
da vacinação
nas cidades

l 5

Correndo

Maratonista
campeão não

deixa de treinar
na pandemia 

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 +1,41% 27,38 
Vale ON -2,78% 89,20 
Bradesco PN +1,60% 24,80 
Cielo ON +13,35% 4,16 
Azul PN +5,49% 39,95 
Suzano ON -5,89% 62,30

IBOVESPA: -0,50% 115.882 pontos

Iene 104,12
Libra est 0,73
Euro 0,83
Peso arg. 87,16

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,5% 5,4060 5,4070 +4,2%

PTAX  (BC) -0,1% 5,3818 5,3824 +3,6%

PARALELO +1,2% 5,1400 5,7000 +4,2%

TURISMO +1,2% 5,1400 5,6800 +4,2%

EURO -0,7% 6,5061 6,5073 +1,8%

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 27/01

Iene R$ 0,0517
Libra est. R$ 7,38
Peso arg. R$ 0,06
R$1: 1.292,66 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 27/01 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 1.374,75 4,50 8,7%
FARELO mar/21 436,60 0,10 5,4%
MILHO mar/21 534,00 1,75 18,4%
TRIGO mar/21 658,25 -7,00 5,0%

SOJA 154,47 0,0% 15,9% 154,00
MILHO 72,71 0,0% 15,5% 72,50
TRIGO 75,00 0,4% 11,1% 76,00
BOI GORDO 281,08 0,7% 8,9% 280,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 27/01 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 27/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 27/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 164,00 1,2% 13,9%
SOJA Paranaguá 169,00 1,2% 8,3%
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

Fases da lua
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Timemania

TIME DO ♥
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Super Sete concurso: 048C O L U N A S
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concurso: 2147Lotomania
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31.886
25.334
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75.074

16 21 26 31 38 59 68
OLARIA/RJ

06 12 13 14 76

JANEIRO

03 04 08 11 19 26 27

concurso: 5477

08 21 23 34 42 47

02 19 24 36 41 44 45 46 61 62
64 67 72 73 76 78 87 88 93 95

Parlamentares do Paraná defendem
modelos de pedágios mais baratos

Representantes do G7 (gru-
po que reúne os sete principais 
setores produtivos do Paraná), 
do governo do Estado, do Minis-
tério da Infraestrutura e a ban-
cada de deputados federais dis-
cutiram no início da semana, o 
modelo de concessão do novo 
Anel de Integração do Estado, 
que deve entrar em leilão até o 
final deste ano.

Com 3.327 quilômetros de 
extensão – um incremento de 
834 quilômetros no atual tra-
çado – e previsão de R$ 42 bi-
lhões em investimentos, a nova 
modelagem prevê mais obras, 
sendo 1.700 quilômetros de ro-
dovias duplicadas em até sete 
anos e tarifas de pedágio mais 
baixas que as atuais.

A reunião aconteceu na sede 
da Federação das Indústrias do 
Estado do Paraná (Fiep) e teve 
objetivo de esclarecer pontos 
que geravam dúvidas como a 
implantação de novas praças e 
o valor da tarifa de pedágio.

Pelo projeto elaborado pela 
Empresa de Planejamento e Lo-
gística (EPL), os valores pagos 
pelos usuários serão de 25% a 
67% menores, dependendo da 
praça. Os descontos podem ser 
ainda maiores para os usuários 
frequentes e para aqueles que 
aderirem à cobrança automática.

Segundo o deputado Estadu-
al Delegado Fernando Martins 
(PSL), que participa das discus-
sões na Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep), tanto os depu-
tados estaduais e da pancada 
paranaense na Câmara em Bra-
sília, quanto o governo do Esta-
do e o Federal entendem que as 
tarifas precisam ser mais baixas 

que as atuais que são extrema-
mente caras e inviáveis.

“Estamos muito preocupados 
com a questão das tarifas de pe-
dágios. Discutimos amplamente 
junto ao governo federal e es-
tadual, para que possamos dar 
as pessoas condições de pagar 
esses pedágios com tranquilida-
de”, afirma o parlamentar.

NOVAS CONCESSÕES
As novas concessões têm 

validade de 30 anos, sendo 
que os atuais contratos vencem 

em 27 de novembro. O projeto 
de concessão é composto por 
um modelo híbrido, com menor 
tarifa de pedágio, seguido de 
maior valor de outorga. A ex-
pectativa do Ministério é que o 
leilão ocorra até o final do ano.

“Nós não podemos ter pedá-
gios caros como hoje são prati-
cados no Estado. Hoje onde nós 
temos os pedágios mais caros 
do país, então precisamos de 
uma tarifa barata e que atenda 
às necessidades de toda a co-
munidade”, pontua o deputado.

Audiências públicas 
Para ampliar as discussões, além de apresentar a modelagem o 

governo vai realizar audiências públicas a de 2 de fevereiro, com acesso 
online pelo site da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), 
e presencialmente. Assim que as audiências forem finalizadas e o pro-
jeto ajustado, ele passará pela análise do Tribunal de Contas da União 

(TCU), para então ir a leilão na Bolsa de Valores (B3).

Menor tarifa
Defensor do modelo que apresenta a menor tarifa para os motoristas, 

o deputado Estadual Delegado Fernando Martins destaca que os paraen-
ses não podem mais ser prejudicados. “É isso que precisamos é isso que 

o povo paranaense pede que as tarifas de pedágios sejam baratas porque 
com uma tarifa cara inviabiliza qualquer tipo de negócio”, finaliza.

Praça na PR-323
A PR-323, trecho entre Paiçandu e Francisco Alves é umas das novas 

rodovias inseridas novo Anel de Integração e após a concessão também 
será pedagiada. Depois de muita luta por parte de entidades da sociedade 
civil organizada e de representantes da região Noroeste, recentemente o 
governo do Estado anunciou o início das obras de duplicação no trecho 
urbano de Umuarama, que é atualmente o maior gargalo dos 207 qui-
lômetros da rodovia que liga o sul ao centro-oeste brasileiro.  Segundo 

o governo, as obras de duplicação se referem inicialmente a quatro 
quilômetros entre os trevos do Gauchão e saída para Mariluz. O trevo 
do Gauchão, primeiro acesso ao centro de Umuarama, será transfor-

mado em um grande viaduto de duas alças e é uma das quatro partes 
integrantes do edital de licitação de modernização da PR-323.
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Oposição quer barrar
redução de carga
horária de matérias

Especialistas das áreas 
de Filosofia, Sociologia e 
Artes, estudantes, lideran-
ças sindicais, estudantis e 
políticas, entidades da so-
ciedade, além de um grupo 
de deputados estaduais, 
participaram da audiência 
pública, que foi realizada 
por iniciativa da bancada 
da Oposição na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) 
, liderada pelo deputado Pro-
fessor Lemos (PT), na última 
terça-feira (26), e concorda-
ram que uma mudança na 
Matriz Curricular do ensino 
médio no Estado, com ênfa-
se nas disciplinas de Filoso-
fia, Sociologia e Artes, seria 
prejudicial para as escolas, 
professores e alunos.

“Queremos entender o 
motivo do Governo do Estado 
ter nos surpreendendo com 
a Instrução Normativa Con-
junta nº 11/2020, da Secre-
taria de Estado da Educação 
e do Esporte, que modificou 
a Matriz Curricular do Ensino 
Médio na rede pública esta-
dual de ensino do Paraná, a 
partir de 2021,  que reduziu 
de duas horas-aula para uma 
hora-aula semanal a carga 
horária das disciplinas de Fi-
losofia, Sociologia e Artes, o 
que empobrece a Matriz Cur-
ricular e não encontra respal-
do na Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional e 
nos anseios da comunidade 
escolar”, criticou o deputado 
Professor Lemos.

Deliberações
Como encaminhamentos, a partir da audiência, o deputado Lemos 

propôs que as entidades recorram à justiça para barrar a Instrução. E 
ainda, como prevista no artigo 54 da Constituição Estadual e no artigo 

39 do Regimento Interno da Alep, a suspensão da Instrução Normativa.
Outra forma de articulação prevista ao fim da audiência foi a 

convocação do secretário de Estado da Educação, Renato Feder 
para explicar os motivos da redução de carga horária. Essa redução 
da carga horária das disciplinas de Sociologia, Filosofia, Artes nas 

escolas estaduais faz parte das mudanças na organização curricular, 
que passam a valer a partir de 2021, e são baseadas na Reforma do 
Ensino Médio, aprovada em 2017, no governo do então presidente 
Michel Temer (MDB). As gestões estaduais, porém, têm autonomia 

para fazer adequações.

SOBRECARGA
O presidente da App/Sin-

dicato, Hermes Leão, cha-
mou a atenção, com essa re-
dução, para o adoecimento 
dos professores, que segun-
do ele, vão precisar se des-
locar entre escolas e ficarão 
sobrecarregados. “A carga 
horária dos professores 
brasileiros é uma das mais 
altas e penosas no mundo. 
Com essa política, isso deve 
piorar a situação dos profes-
sores“, alegou.

Paulo Vieira, presiden-
te da Associação dos Pro-
fessores Universitários da 
Universidade Federal do 
Paraná, avalia que a educa-
ção tem muito o que perder 
com essa normativa. “É que 
somos o estado que mais 
prontamente resolveu a for-
mação dos professores de 
Sociologia. Tirar essa forma-
ção é retirar o direito de pro-
fessores e dos alunos. Não 
somos contra a matéria de 
educação financeira, que se 

pretende incluir no currículo 
escolar. Mas como vamos 
ensinar quem vive de bolsa 
família a economizar dinhei-
ro? Nesse atropelo, precisa-
mos nos reunir e lutar con-
tra isso.  Vamos juntos lutar 
pela manutenção da nossa 
história na educação do Pa-
raná”, defendeu.

“Nós não queremos a re-
dução da carga horária, mas 
escolas, que são espaços 
autônomos que garantam o 
debate de cultura, das artes. 
Por que o Governo quer re-
duzir disciplinas, ao mesmo 
tempo que aumenta o núme-
ro de escolas cívico-milita-
res?” , questionou Tais Car-
valho, presidente da União 
Paranaense dos Estudantes 
Secundaristas (UPE).

Representando a Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB/PR), José Carlos Garcia 
Filho, disse que gostaria que 
a Normativa fosse submetida 
à análise da OAB, já que fal-
tou diálogo com a sociedade.

AUDIÊNCIA pública debateu a matriz curricular do ensino médio no Estado

JAIME MARTINS/ALEP

Exploração do xisto
Projeto de lei apresentado pelo deputado federal Filipe 
Barros (PSL-PR) atribui à Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP) a competência de regular 
e fiscalizar a exploração do xisto betuminoso no Brasil. A 
proposta tramita na Câmara dos Deputados. Atualmente, 
a ANP já responde pela regulação e fiscalização da 
cadeia produtiva de petróleo, de gás natural e de outros 
hidrocarbonetos fluidos. O xisto betuminoso é um tipo de 
rocha que contém matéria orgânica e do qual é possível 
extrair um óleo idêntico ao petróleo de poço.

Lei do Petróleo
O parlamentar explica que a mudança preenche uma 
lacuna na legislação que afeta principalmente o Paraná, 
principal produtor de xisto betuminoso do País. Atualmente, 
existe uma polêmica sobre como deve ser considerada a 
exploração para produção de petróleo: se assemelhada 
à mineração ou à produção de hidrocarbonetos. “Diante 
disso, é necessário que a ANP seja a única a responder pela 
regulação da exploração do mineral com vistas a produção 
de petróleo e gás e o devido pagamento de royalties aos 
entes federados”, disse Barros. O projeto autoriza ainda a 
Petrobras a realizar pesquisa, lavra, refinação, comércio e 
transporte de petróleo proveniente de xisto betuminoso ou 
de outras rochas.

Giro no poder
Em Curitiba, Oberdan 
e o vice Aguinaldo 
Nakamura foram recebidos 
pelo deputado, que 
os acompanhou em 
audiências na Casa Civil e 
nas Secretarias Estadual de 
Saúde e Desenvolvimento 
Urbano e de Obras 
Públicas do Estado. Entre 
as principais demandas 
apresentadas pelo prefeito 
de Douradina, a reforma 
do Pronto Atendimento da 
cidade, já foi viabilizada. 
O município receberá R$ 
1,25 milhão para reformar 
a unidade. Outro desafio 
do município é a atração 
de novos investimentos e 
a geração de emprego e 
renda para a população.

Ampliando bases
O deputado 

Estadual 
Delegado 
Fernando 

Martins (PSL) 
vem ampliando 
sensivelmente 

suas bases 
de trabalho e 
representação 

política no 
Noroeste, 
além do volume de recursos para a região.  Com a 

reconfiguração político-partidária, após as eleições 
municipais, o parlamentar tem sido convidado para 

representar os novos prefeitos eleitos junto ao governo 
do Estado na Alep. Com isso, segue intensa agenda. 

Depois de Santa Mônica e Cafezal do Sul, o prefeito de 
Douradina, Oberdan José de Oliveira, também oficializou 

o parlamentar como representante.

Novos barracões
O prefeito de Douradina 
também foi à capital, 
em busca de apoio e 
investimentos para a 
instalação de novos 
barracões e a ampliação 
Parque Industrial. O pedido 
foi entregue durante 
audiência na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano do 
Paraná. Na mesma audiência, 
o deputado Fernando 
apresentou uma demanda 
do município de Cafezal 
do Sul, que também busca 
recursos para diversas áreas. 
“Aproveitei a oportunidade 
para entregar ao secretário 
Ortega um ofício de Cafezal 
do Sul sobre a implantação 
de um Centro de Eventos na 
Cidade”, antecipou.

ASSESSORIA
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Bolsonaro apela aos
caminhoneiros para
que não iniciem greve

O presidente Jair Bolso-
naro fez ontem (quarta-fei-
ra, 27) um apelo aos ca-
minhoneiros para que não 
façam a greve que está 
prevista para segunda-fei-
ra (1º). “Reconhecemos o 
valor dos caminhoneiros 
para a economia do Brasil. 
Apelamos para eles que 
não façam a paralização, 
que todos nós vamos per-
der. Todos, sem exceção. 
Agora, a solução não é 
fácil. Estamos buscando 
uma maneira de não ter 
mais este reajuste”, disse 
Bolsonaro ao sair do Mi-
nistério da Economia.

Medida que está em es-
tudos analisando uma pos-
sível redução do PIS/Con-
fins sobre o preço do óleo 
diesel, que o presidente 
afirmou: “Estamos tratan-
do. A Petrobras segue uma 
planilha, tem a ver com o 
preço do petróleo lá fora, 
tem a ver também com va-
riação do dólar ontem (ter-
ça-feira) foi uma boa notí-
cia, o dólar baixou R$ 0,20. 
Estamos estudando medi-
das”, disse.

“Agora, não tenho como 
dar uma resposta de como 
diminuir o impacto que, na 
verdade, foram R$ 0,09 
no preço do diesel. Mas, 

Noroeste do Paraná 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 ca-
tegoria 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.

para cada centavo no pre-
ço do diesel, que por ven-
tura nós queremos dimi-
nuir, no caso, PIS/Cofins, 
equivale buscarmos em 
outro local R$ 800 mi-
lhões. Então, não é uma 
conta fácil de ser feita”, 
disse o presidente.

PARALIZAÇÃO
O Conselho Nacional 

de Transporte Rodoviário 
de Cargas (CNTRC) lançou 
um comunicado apontan-
do uma paralisação dos 
caminhoneiros, com a fi-
nalidade de atingir os pro-
fissionais de todo o País. 
O presidente, Plinio Nestor 
Dias, comunicou que a de-
liberação foi aprovada em 
assembleia geral extraor-
dinária 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.

Na pauta de negociações 
estão o piso mínimo de frete 
do trabalhador autônomo; 
Código Identificador de Ope-
ração de Transporte para to-
dos os caminhoneiros; polí-
tica de preço de paridade de 
importação aplicado pela 
Petrobrás ao consumidor 
nacional; contratação direta 
de transportador autôno-
mo; aposentadoria especial 
para transportador autôno-
mo; criação de um Marco 
Regulatório do Transporte; 
ajuste da jornada de traba-
lho tanto para o empregado 
quanto para o autônomo 
e fiscalização mais atuan-
te da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, são 
as principais reivindicações 
da categoria.

PRESIDENTE afirma que medidas estão em estudos pela redução do PIS/Confins sobre o preço do óleo diesel

DIVULGAÇÃO

IPVA
Termina na sexta-feira o prazo de 
pagamento à vista do IPVA. As 
datas finais para o pagamento à 
vista acontecem desde o dia 25 
até 29 de janeiro, conforme o 
número final da placa do veículo. 
Essa opção conta com desconto 
de 3%. No dia 19 de janeiro, a 
Receita Estadual do Paraná havia 
prorrogado o prazo de vencimento 
do Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores devido 
a uma instabilidade no site 
da Secretaria da Fazenda, que 
causou lentidão no sistema.

Atendimento on-line
O atendimento presencial nos 
fóruns e cartórios eleitorais do 
Paraná permanece suspenso como 
medida preventiva à pandemia 
de covid-19. Os serviços da Justiça 
Eleitoral estão disponibilizados 
pela internet. O Tribunal Regional 
Eleitoral do Paraná conta também 
com o Disque-Eleitor 0800 
640-8400 ou diretamente com 
o cartório eleitoral por telefone, 
e-mail ou WhatsApp.

Reformas
O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, voltou a declarar que 
apenas com a imunização contra 
a covid-19 e o andamento da 
agenda de reformas o país poderá 
alcançar uma retomada. “Para 
que a economia possa voar 
novamente, nós precisamos 
acelerar essa vacinação em 
massa”, afirmou. Guedes também 
apelou para que o Congresso 
se empenhe no andamento das 
privatizações e das reformas 
administrativa e tributária.

Congresso do agro
O IBDA (Instituto Brasileiro 
de Direito do Agronegócio) 
promove a primeira edição do 
Congresso Brasileiro de Direito do 
Agronegócio, no dia 31 de março 
de 2021. O evento contará com 
participação presencial e online e 
também terá transmissão virtual 
pelo site oficial. Na programação 

Etapa concluída
O secretário de Saúde, 
Beto Preto, informou que 
foi concluída no Paraná a 
vacinação de índios aldeados 
e dos idosos em instituições 
de longa permanência, 
grupos prioritários previstos 
no Plano Nacional de 
Imunização. Receberam a 
primeira dose da proteção os 
10.565 índios que residem em terras demarcadas e 12.224 idosos 
residentes em instituições de longa permanência para idosos.

estará o debate sobre as 
Reformas e a Competitividade; 
Sustentabilidade e Segurança 
Alimentar; Participação do 
Investimento Estrangeiro; e Sistema 
de Financiamento Privado.

Registro definitivo
Nesta sexta-feira, a Fiocruz deve 
pedir o registro definitivo da 
vacina de Oxford. A aprovação 
permitiria a imunização em massa 
das parcelas da população que 
participaram dos testes clínicos. 
No uso emergencial, o único 
aprovado até agora no Brasil, só é 
possível utilizá-los em um público 
alvo pré-definido e durante um 
prazo pré-determinado. Se o 
pedido for concretizado, será 
o primeiro do tipo feito em 
território nacional. 

Setor privado
O presidente Jair Bolsonaro 
se disse favorável à compra 
de imunizantes pela iniciativa 
privada. O setor privado 
negocia 33 milhões de doses 
da vacina de Oxford, com a 
prerrogativa de que 16,5 milhões 
seriam repassados ao SUS 
gratuitamente. A AstraZeneca, 
que produz o fármaco, descartou 
a possibilidade por meio de uma 
nota. Segundo a farmacêutica, 
“no momento, todas as doses 
estão disponíveis por meio de 
acordos firmados com governos e 
organizações multilaterais”.

Sem ocupação
O levantamento realizado pela 
consultoria IDados, com base 
na Pnad (Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios) Trimestral, 
mostra que entre os meses de 
setembro de 2019 e de 2020, 
11,5 milhões de brasileiros 
saíram da população ocupada no 
setor privado, número recorde. 
O Brasil tinha 70,6 milhões de 
trabalhadores que atuavam no 
setor privado em setembro do 
ano passado, número que inclui 
formais, informais, empregadores, 
conta própria, entre outros.

GERALDO BUBNIAK
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O secretário de Estado 
da Saúde, Beto Preto, afir-
mou em reunião online com 
a diretoria do Conselho de 
Secretarias Municipais de 
Saúde do Paraná (Cosems/
PR) e secretários munici-
pais, que o trabalho em 
conjunto entre o Estado e os 
municípios deve ser o ponto 
for te para a efetivação da 
vacinação contra a Covid-19.  
O secretário falou sobre a 
necessidade de otimizar 
e acelerar a vacinação. 
Segundo ele, desde que o 
Paraná recebeu o primeiro 
lote das vacinas, o Estado 
tem se esforçado para 
entregar os imunizantes 
com rapidez aos municípios.

“Conseguimos entregar 
em todos os municípios do 
Paraná em pouco mais de 26 
horas”, disse. “Isso foi um 
feito enorme para a saúde 
pública. Porém, dependemos 
que as equipes municipais de 
saúde sigam com o trabalho 
da ponta, e assim consegui-
remos efetivar a nossa vaci-
nação e avançar aos outros 
grupos logo que tenhamos 
mais doses das vacinas”.

Es ta  campanha  de 

Vacinas
O Paraná recebeu 391.700 doses para imunização contra a 

Covid-19. A primeira remessa, com 265.600 doses da Coronavac/
Instituto Butantan, chegou na segunda-feira (18). A segunda, com 

86.500 doses da Universidade de Oxford em parceria com o Labora-
tório AstraZeneca/Fiocruz, desembarcou no sábado (23) e o terceiro 

lote, com 39.600, também da Coronavac/Instituto Butantan, foi 
recebida no Estado na segunda-feira (25).

Cada município recebeu doses para aplicar nas populações de 
pessoas com deficiência severa e idosos com 60 anos ou mais que 
residem em instituições de longa permanência, os trabalhadores 
destes locais, indígenas acima de 18 anos que vivem em terras 

demarcadas e trabalhadores de saúde. Em ordem de grupos prio-
ritários estipulada pelo Ministério da Saúde, o Paraná organizou a 

distribuição proporcional à quantidade de doses recebidas e enviou 
para cada cidade o quantitativo.

Parceria
O Cosems foi um parceiro para a elaboração do Plano Estadual 

de Vacinação contra a Covid-19. O presidente do Cosems, Ivoliciano 
Leonarchik, explicou que as doses das vacinas nos municípios estão 
sendo aplicadas, mas que o conselho vai auxiliar os gestores a incre-

mentar as estratégias para vacinar os grupos que são elencados 
nestas primeiras remessas.

vacinação é diferente de 
outras porque o cadastro 
dos vacinados deve ocorrer 
de forma nominal no Sis-
tema de Informação do Pro-
grama Nacional de Imuniza-
ções (SI-PNI). Dessa forma, 
os vacinadores devem incluir 
todos os dados do usuário 
que será imunizado.

O secretário Beto Preto 
reforçou que o cadastro 

nominal é uma forma de 
segurança para o bom anda-
mento da campanha de imu-
nização. “Além de melhor 
acompanhamento dos núme-
ros de doses aplicadas, sabe-
mos que esse sistema é de 
suma importância para que 
os órgãos de controle pos-
sam acompanhar se os gru-
pos prioritários estão sendo 
cumpridos”, disse.

OS vacinadores devem incluir todos os dados do usuário no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)

AEN

Secretário pede  
intensificação  
na vacinação

Ninho
Aliado histórico do DEM, o 
PSDB também mantém-se 
distante de Maia e dividido no 
jogo da sucessão da Câmara: 
a orientação do partido é pelo 
voto em Baleia Rossi, mas 
muitos deputados “avulsos” 
estão com Arthur Lira. 

Momento 
A intenção de Maia de construir 
uma coalizão para 2022 é 
rechaçada pela oposição, que 
hoje apoia Baleia Rossi, mas 
trata a aliança com o bloco 
encabeçado pelo presidente da 
Câmara como “momentânea”. 

Padrinho 
Além de enterrar a coalizão de 
Maia, a possível derrocada de 
Baleia Rossi também frustrará os 
planos do ex-presidente Michel 
Temer, que aposta na vitória do 
apadrinhado para voltar a dar as 
cartas no Congresso. 

Jogada 
A eventual candidatura do 
apresentador Luciano Huck em 
2022 parece mais uma jogada 
de políticos e empresários que 
têm interesse ou querem vê-lo 
presidente. Ele mesmo não quer.  

PFL 
Vale lembrar a candidatura 
de Sílvio Santos, em 1989. 
O apresentador liderava as 
pesquisas para ser eleito 
presidente do Brasil, mas foi 
rifado pelo então PFL, que 
fechou com Fernando Collor. O 
resto é história. 

Leite 
As buscas por gastos do 
governo federal derrubaram 
o Portal da Transparência. 
Não suportou o volume de 
acessos após a repercussão 
sobre o aumento de gastos 
com alimentos - como leite 
condensado - em 2020. 

Dados 
Em ofício encaminhado ao 
ministro da Controladoria-
Geral da União (CGU), Wagner 
Rosário, o senador Alessandro 

Plano Maia
As dissidências de deputados na corrida pela presidência da Câmara 
fragilizam o plano de Rodrigo Maia (DEM-RJ) de construção de uma 

frente suprapartidária para a disputa à Presidência da República 
em 2022. O deputado não conseguiu unanimidade nem do próprio 
partido em torno da candidatura de seu apadrinhado, Baleia Rossi 

(MDB-SP). Deputados democratas, com o aval do presidente nacional 
da sigla, ACM Neto (BA), formam maioria em apoio ao candidato 

chancelado pelo Palácio do Planalto, Arthur Lira (PP-AL). 

Vieira (Cidadania-SE) questiona 
se a queda no sistema do portal 
teve razões objetivas e se as 
bases de dados foram afetadas.

Pamonha 
A polêmica do leite condensado 
lembra outro episódio que 
derrubou um ministro na 
Esplanada. Orlando Silva 
(PCdoB) caiu do comando do 
Esporte, em 2011, no Governo 
Dilma, após usar o cartão 
de crédito corporativo para 
a compra de uma tapioca 
no valor de R$ 8,30. O leite 
condensado do Governo 
Bolsonaro custou aos cofres 
públicos mais de R$ 15 milhões.

BB
A reunião do Sindicato dos 
Bancários com a Associação 
Municipalista de Pernambuco 
e 22 prefeitos teve um clima 
bastante tumultuado. A 
indignação é grande com a 
direção do Banco do Brasil, que 
pretende fechar 22 agências 
nos municípios. Representantes 
da categoria e o secretário do 
Trabalho e Emprego estavam 
presentes. Do BB, ninguém.

Domicilar 
O ministro do STF (Supremo 
Tribunal Federal), Alexandre 
de Moraes, concedeu prisão 
domiciliar ao jornalista Oswaldo 
Eustáquio, investigado no 
inquérito que apura a suposta 
prática de atos antidemocráticos. 
Conforme a decisão, Eustáquio 
está proibido de acessar redes 
sociais em nome próprio ou de 
sua assessoria de imprensa e de 
entrar em contato com diversos 
bolsonaristas.

Coletivo 
Os impactos do isolamento 
social no transporte coletivo 
urbano de todo o País trouxeram, 
além da redução do número de 
passageiros, um prejuízo de 
R$ 9,5 bilhões acumulados 
pelas empresas de ônibus 
no período de 16 de março 
a 31 de dezembro de 2020. 
Os dados são da Associação 
Nacional das Empresas de 
Transportes Urbanos. 
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Vereador quer reduzir do salário
do Prefeito, Vice e dos Secretários

O vereador João Paulo 
Rodrigues Maciel de Oli-
veira, ‘Sorrizal – Amigo do 
Povo’, protocolou ontem 
(quarta-feira, 27) na Câma-
ra Municipal de Umuarama, 
uma emenda parlamentar, 
que altera o texto do Projeto 
de Lei de número 7/2021, 
de autoria do Poder Executi-
vo. A proposição visa man-
ter congelados os salários 
do Prefeito, do Vice-Prefei-
to e dos Secretários Muni-
cipais até o final do atual 
governo, em dezembro de 
2024. A emenda apresenta-
da por Sorrizal, sugere uma 
redução de 30% no valor 
dos salários do Prefeito, do 
Vice e dos Secretários en-
quanto durar o período ofi-
cial de pandemia decretado 
pelo Governador do Estado 
do Paraná, Ratinho Jr.

O projeto, bem como a 
emenda, é discutido hoje, 
a partir das 9h e, sessão 
extraordinária na Câmara 
Municipal, ocasião em que 
também será discutido o 
Projeto de Lei que aumenta 
os vencimentos dos servido-
res públicos de Umuarama 
em 4,52%, correspondente 

Sanepar lança sistema de podcast
A Sanepar lançou on-

tem (quarta-feira, 27) 
o podcast Conta Gotas 
como mais uma forma de 
se comunicar com uma pu-
blicação. O episódio que 
inaugura a série aborda a 
crise hídrica, consideran-
do um histórico que vai 
até outubro de 2020. No 
total, foram produzidos 10 
episódios sobre diversos 
temas, como investimen-

Decreto da pandemia
O Governador do Estado do Paraná, após análise permanente de reavaliação das especificidades do cená-

rio epidemiológico da covid-19 e da capacidade de resposta da rede de atenção à saúde, e considerando que 
o índice de taxa de reprodução do vírus se encontrava acima da média para a capacidade de leitos de UTI ex-
clusivos para o tratamento da doença e que a expansão de leitos de UTI exclusivos já se encontravam em seu 
último estágio, havendo ainda a falta de recursos humanos, insumos e de equipamentos, resolveu prorrogar 
até 31 de janeiro de 2021 a vigência das medidas dispostas no Decreto nº 6.294 , de 3 de dezembro de 2020. 
Até o final deste ano estão proibidos confraternizações e eventos presenciais que causem aglomerações com 

grupos de mais de 25 pessoas, excluídas da contagem crianças de até quatorze anos. o decreto entrou em 
vigor em 7 de janeiro deste ano, mas pode sofrer alterações a qualquer momento.

ao Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA).

A definição a respeito da 
redução dos salários dos 
agentes públicos será dis-
cutida em plenário durante a 
sessão extraordinária pelos 
vereadores.

Por determinação do Cen-
tro de Operações de Enfren-
tamento à Covid-19 (COE 
Municipal), não é permitida a 
presença de público no ple-
nário durante a sessão, que 
será transmitida ao vivo pela 
página da Câmara no Face-
book à partir das 9h de hoje.

VALORES
Atualmente os salários 

mensais do prefeito de Umua-
rama é de R$ 20.294,02; do 
Vice-Prefeito é R$ 7.476.74 e 
dos Secretários R$ 8.946,97. 
Se a proposta do Executivo 
for aprovado sem a emenda 
apresentada por Sorrizal, es-
tes valores acima permane-
cerão congelados até o ano 
de 2024, quando termina a 
gestão do prefeito Celso Poz-
zobom, apenas serão reajus-
tados de acordo com o IPCA 
anual, no dia 1º de janeiro 
de cada ano.

SESSÃO acontecerá de portas fechadas, por determinação do COE Municipal que forçou decisão da presidência da Câmara em 2020

ALEX MIRANDA

tos, estrutura operacional 
da empresa, lodo de esgoto 
e questões ambientais. 

A Companhia tem usado 
todas as plataformas dispo-
níveis de comunicação para 
poder informar melhor os usu-
ários e esclarecer a opinião 
pública sobre suas atividades. 

O podcast permite o uso 
de uma linguagem acessível 
para abordar uma gama am-
pla de assuntos, tratando-os 

com especificidade e apro-
fundamento dos detalhes.

SITE
Outra vantagem do pod-

cast é que o conteúdo fica 
disponível no site da Sane-
par. O material pode ser divi-
dido e acessado a qualquer 
hora. Além disso, todos os 
episódios ficam arquivados, 
podendo ser consultados a 
qualquer tempo.

Sicredi realiza Assembleias de Núcleo
A Sicredi Vale do Piquiri 

Abcd PR/SP está sempre ao 
lado dos mais de 163 mil as-
sociados. Para realizar a As-
sembleia de Núcleo, como já 
é tradição no início de cada 
ano, a cooperativa optou por 
eventos com menor número 
de pessoas, seguindo às 
orientações sanitárias dos 
municípios para manter a 

saúde dos envolvidos. A pro-
gramação tem início em 1 de 
fevereiro e seguirá até abril.

Nas reuniões, serão to-
madas todas as medidas 
de segurança necessárias 
como forma de prevenção 
ao contágio pelo coronaví-
rus, com uso obrigatório de 
máscara, álcool em gel e 
respeito ao distanciamento 

mínimo entre as pessoas.
“Cuidar da saúde dos 

colaboradores e dos asso-
ciados está em primeiro 
lugar para nós”, afirma o 
presidente da Sicredi Vale 
do Piquiri Abcd PR/SP, Jai-
me Basso. “Entendemos 
que nada substitui o conta-
to humano, o olho no olho. 
Desta forma, optamos por 

eventos presenciais, com 
todas as medidas de se-
gurança necessárias para 
preservamos a saúde dos 
envolvidos. Mesmo frente a 
um ano desafiador, acredita-
mos que é possível fazer um 
mundo melhor quando somos 
mais humanos, responsáveis 
e sustentáveis. Queremos, 
junto aos nossos associados, 

construir um futuro mais prós-
pero”, completa.

 Durante as assembleias, 
os associados podem exer-
cer seu protagonismo e votar 
sobre questões relaciona-
das à gestão e ao desen-
volvimento da cooperativa, 
além de acompanharem os 
resultados e as conquistas 
do ano anterior.
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População de rua triplica e
gera reunião de autoridades

As condições de indíge-
nas, pessoas em situação 
de rua e estrangeiros em 
Umuarama foram abordadas 
em reunião virtual realizada 
pela Prefeitura, na manhã 
de ontem (27), pelo prefei-
to Celso Pozzobom e repre-
sentantes das secretarias 
municipais com atuação na 
área, do Ministério Público 
Estadual e Federal, Guarda 
Municipal, Defensoria Pú-
blica da União e do Estado, 
entidades parcerias e ins-
tituições locais. De acordo 
com o comando da Guarda 
Municipal o número de pes-
soas em situação de rua tri-
plicou em Umuarama.

O foco foi avaliar o traba-
lho realizado e estabelecer 
metas para uma política de 
assistência social mais efe-
tiva, de extensão regional, 
a fim de amenizar os pro-
blemas sociais e os riscos 
enfrentados por essa popu-
lação. O prefeito Celso Poz-
zobom disse que o município 
tem buscado orientação e 
apoio de outros órgãos para 
avançar no atendimento. “Te-
mos realizado ações cons-
tantes com nossas equipes 
e estrutura, mas precisamos 
avançar para encontrar solu-
ções mais efetivas”, disse.

Conforme dados do Cen-
tro Pop – referência local 
para atenção a este público 
–, foram prestados 12.680 
atendimentos ao longo de 
2020, com maior volume 
entre os meses de abril a 
agosto. Apenas em julho 
passado foram 2.026 aten-
dimentos. O aumento da de-
manda (a média normal não 
chega a 500 atendimentos/ 
mês) é atribuída aos efeitos 
da pandemia na economia e 
às características de Umua-
rama, considerada uma cida-
de bem estruturada e com 

população acolhedora.
O prefeito pediu às ins-

tituições uma união de es-
forços para responder à 
sociedade, que tem cobra-
do ações mais firmes do 
poder público. “Precisamos 
acolher esta população e 
atendê-la em suas neces-
sidades para que siga em 
frente, mas a cada dia as 
abordagens têm ficado 
mais difíceis. Esse pessoal 
está mais resistente, até 
agressivo, evocando o direi-
to de ir e vir e de ficar onde 
bem entende”, apontou.

A secretária da Assistên-
cia Social, Izamara Moura, 
lembrou que o assunto já foi 
tratado em outras reuniões 
e que sugestões indicadas 
na época foram verificadas, 
porém sem resultado efeti-
vo. “Visitamos outras cida-
des e não vimos nada que 
pudesse melhorar o serviço 
prestado aqui em Umuara-
ma. Estivemos nas aldeias 
para dialogar com caciques 
– na questão indígena – e 
também não houve avanço. 
Estudamos várias experiên-
cias, mas nada se aplica à 
nossa realidade”, avaliou.

Diante do aumento da 
população de rua, o municí-
pio ampliou sua estrutura de 
acolhimento com apoio de 
entidades parceiras, como a 
Apromo, e mantém aborda-
gens diárias com as equipes 
da assistência social, “mas 
a maior parte das pessoas, 
os estrangeiros e os índios 
não aceitam qualquer auxí-
lio. Mesmo assim continua-
remos nosso trabalho”, ex-
plicou Izamara.

BENEFÍCIOS
O município oferece apoio 

na questão da saúde, para 
pessoas com suspeita de 
Covid-19, dependentes quí-

Metas 
definidas

Retomar as conversas 
com entidades que distri-
buem marmitas, para que 
a alimentação seja forne-
cida em pontos fixos, com 

condições apropriadas, 
direcionando o público-alvo 
para longe das praças a fim 

de evitar aglomerações; levar 
a questão para debate na 

Amerios e junto ao governo 
do Estado, para adotar es-

tratégias regionais de ação e 
ainda o Ministério Público se 
ofereceu para oficiar muni-

cípios que estejam enviando 
pessoas em situação de rua 

sem vínculos familiares à 
Umuarama.

Ação Regional
O promotor público Marcos Antônio de Souza acompanha 

as ações realizadas pelo município e sugeriu que se ampliem as 
políticas públicas, com exemplos bem-sucedidos, e que se crie uma 
estratégia regional para tratar da questão, respeitando os direitos 
das pessoas e desestimulando-as a permanecer na rua. Também 

se manifestaram os defensores públicos do Estado, Cauê Machado 
Freire Ribeiro, e da União, Rodrigo Alves Zanetti, o procurador do 

Ministério Público Federal, Elton Luiz Bueno Cândido, a diretora de 
Arrecadação e Fiscalização do município, Gislaine Alves Vieira, que 
falou sobre a dificuldade de controlar a venda de bebidas alcoóli-

cas no entorno da estação rodoviária, o coordenador do programa 
Família Acolhedora, Ivo Galdino da Silva, e o presidente da Apromo, 

José Lopes Júnior dos Santos.

micos, alcoólicos, mulheres 
grávidas e pessoas com en-
fermidades, lembrou a se-
cretária da Saúde, Cecília 
Cividini. “Trabalhamos em 
conjunto com a Assistência 
Social desde 2017, ofere-
cendo internação, tratamen-
tos e exames, quando ne-
cessário”, disse.

O comandante da Guar-

da Municipal, inspetor Val-
diney Rissato, disse que a 
situação se agravou de oito 
meses para cá. “O número 
de andarilhos triplicou e en-
tre eles há muitas pessoas 
com problemas com a Jus-
tiça, que dificultam as abor-
dagens. Armas brancas e 
drogas são comuns nesse 
meio, bem como pessoas 

procuradas pela polícia”, 
apontou, informando que o 
problema é maior nas pra-
ças da Bíblia, Miguel Rossa-
fa e Anchieta.

A reunião teve a partici-
pação da chefe da Divisão 
de Proteção Social Especial, 
Sandra de Sousa Oliveira 
Prates, do coordenador do 
Centro Pop, Roger Giopatto, 
da coordenadora de Saúde 
Mental do município, Cátia 
Faquinete, do secretário de 
Defesa Social, major Valde-
cir Capelli, e de represen-
tantes do Conselho Tutelar e 
das polícias de Umuarama.

REUNIÃO virtual foi acompanhada pela imprensa e medidas deverão ser tomadas em breve para solucionar o problema

ALEX MIRANDA
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

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

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

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

P R O J E TO  C O L E TA  S EG U R A  

Saiba como  descartar o vidro 
de maneira segura. 

Mesmo não agredindo o meio ambiente, sabe-
mos que o vidro precisa ser descartado da ma-
neira correta já que não se degrada na natureza. 

Os cacos de vidro, produzidos pela  quebra de 
copos e garrafas no ambiente doméstico, por 
exemplo, são altamente cortantes. Esse tipo de 
material, quando manuseado de maneira incor-
reta, pode causar uma série de acidentes. Logo, 
precisa ser descartado de maneira consciente. 

Mas qual é a maneira mais segura de fazer o 
descarta do vidro? 

A melhor maneira de descartar esses resíduos é 
agrupá-los em jornais, caixas de leite ou caixas 
de papelão/plástico, evitando que o material 
fique diretamente em contato com sacolas plás-
ticas na hora do descarte. Isso diminui o risco de 
cortes proporcionado pelo contato com os cacos 
e faz com que as sacolas  não se rasguem, dis-
persando pedações cortantes em qualquer lugar. 

O procedimento, iniciado com segurança em 
casa, também garante a segurança dos coletores 
de material reciclável, principalmente se o vidro 
descartado estiver bem separado dos demais 
resíduos. 

 

Recapeamento asfáltico chega à 
Padre José Germano Neto Júnior

A semana começou com 
obras de recapeamento 
asfáltico na Zona Seis, bene-
ficiando um longo trecho da 
Avenida Padre José Germano 
Neto Júnior. Aproveitando os 
instantes de tempo aberto, em 
meio ao longo período de chu-
vas, a empreiteira contratada 
pela Prefeitura de Umuarama 
iniciou o trabalho na segunda-
-feira, 25, e já recapeou os dois 
sentidos nas proximidades da 
sede da Secretaria Municipal 
de Defesa Social (Umutrans e 
Guarda Municipal).

Na última semana, dentro do 
mesmo contrato, a empresa fez 
o recapeamento parcial da Ave-
nida Presidente Castelo Branco, 
na região central, deixando para 
mais adiante a parte onde a 
Prefeitura está implantando 
galerias pluviais com alta capaci-
dade de escoamento, na frente 
do Bosque dos Xetá. O prefeito 
Celso Pozzobom tem acompa-
nhado de perto o trabalho.

“O resultado é muito bom. 
Os motoristas já sentem a 
melhoria. Essas avenidas, e 
também a Dr. Ângelo Moreira 
da Fonseca, entre a delegacia 
e o antigo IBC, contam com pavi-
mento antigo. Com o recape, 
eliminamos a necessidade de 
manutenção por um bom tempo 
e melhoramos as condições de 
mobilidade e segurança para os 
usuários. Realizamos o maior 
programa de revitalização da 
malha asfáltica em nossa pri-
meira gestão e vamos manter 
o ritmo”, disse Pozzobom.

O contrato que prevê o 
investimento de mais de R$ 3 
milhões na melhoria de impor-
tantes vias da cidade, além 
da ampliação do sistema de 
drenagem pluvial. De acordo 
com o secretário de Obras, 

Retomada das obras
Os trabalhos de escavação e assentamento de tubos, interrom-

pidos devido às chuvas, foram retomados na Av. Castelo Branco. A 
Prefeitura está ampliando a rede de drenagem pluvial para eliminar 
um antigo ponto de alagamento na entrada do Bosque dos Xetá. O 
tráfego de veículos segue bloqueado num trecho de duas quadras 
da avenida, por isso motoristas que cruzam a região central devem 
procurar rotas alternativas para desviar do canteiro de obras, entre 

o final da Parigot de Souza com Flórida até a rua Maranhão.

Planejamento Urbano, Projetos 
Técnicos e Habitação, Isamu 
Oshima, os recursos somam 
R$ 3.029.361,84 e são 
provenientes do governo do 
Estado. Serão 51.462,79 m² 
de recape. “O asfalto se des-
gastou com o tempo e exige 
manutenção constante, por 
isso decidimos pelo recape 
com recursos da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Urbano (Sedu) a fundo per-
dido, sem endividar o muni-
cípio”, explicou.

ATENÇÃO NO TRÂNSITO
A melhoria atende trechos 

da Avenida Dr. Ângelo Moreira 
da Fonseca (entre as aveni-
das Rondônia e Padre José 
Germano Neto Júnior), da 
Avenida Padre José Germano 
Neto Júnior (da Praça Tamoio 
até a Rua Walter Kreiser); 
na Castelo Branco (da San-
tos Dumont até a Avenida 
Tiradentes); e a Rua Irati, já 
recapeada entre a Rua Tomás 
Gonzaga e a Av. Rio Grande 
do Norte. Motoristas devem 
ficar atentos às interrup-
ções temporárias para apli-
cação da capa asfáltica, 
sinalizadas pela empresa 
responsável pelo serviço.

A empreiteira já recapeou os dois sentidos da via, perto da Secretaria de Defesa Social (Umutrans e Guarda Municipal)

TIAGO BOING/ASSESSORIA

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Umuarama registrou 
ontem (quarta-feira, 27) novos 
22 casos de covid-19 na cidade. 
De acordo com os levantamen-
tos das equipes responsáveis 
pela avaliação de casos positi-
vos, tratam-se de 13 homens, 8 
mulheres e uma criança. Cm isso, 
o úmero de pessoas acometidas 
pela doença no município chegou 
à 6.612. Todas tiveram diagnós-
tico positivo para coronavírus 
desde março de 2020.

Mais de 4 mil umuaramenses 
já se recuperaram da covid-19

Desse total, 4.021 pes-
soas já se recuperaram e 
2.507 seguem em isolamento 
domiciliar. Outras 23 estão 
hospitalizadas, sendo que 11 
delas permanecem ocupando 
leitos de Unidades de Trata-
mento Intensivo (UTIs Covid) e 
12 permanecem em leitos de 
enfermarias, além de que 71 
pessoas morreram na cidade 
em decorrência de complica-
ções causadas pela doença.

H á  a i n d a  2 . 0 3 0 

pessoas com suspeita de 
infecção pelo coronavírus, 
uma delas internada.

Chegou a 17.571 o 
número de notificações de 
síndromes gripais, desde o 
início da pandemia, e 8.929 
já foram descartadas.

Nos hospitais locais, dos 26 
leitos de UTI autorizados pelo 
SUS, 22 estavam ocupados 
nesta sexta-feira (ocupação de 
84,6%), bem como 24 dos 38 
leitos de enfermaria (63%).



ALEX MIRANDA

9Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021  LOCAL

Estado e município se ajustam
para inauguração do aeroporto

Há muito tempo Umua-
rama está merecendo um 
aeroporto à altura, e parece 
que esse dia finalmente 
chegará. Na tarde de ontem 
(quarta-feira, 27), a Secreta-
ria Municipal de Comunica-
ção Social confirmou que a 
reforma e ampliação do Aero-
por to Regional Orlando de 
Carvalho estão finalizadas.

A revitalização do aero-
por to permitirá pousos e 
decolagens de aeronaves de 
transporte aéreo regular e 
facilitará o contato dos mora-
dores de Umuarama e região, 
distante 560 quilômetros de 
Curitiba, a cidades de grande 
por te mais próximas, com 
qualquer lugar do mundo em 
poucas horas.

“A inauguração depende 
de ajustes de data entre o 
município e a Casa Civil do 
Governo do Paraná”, desta-
cou a Secretaria Municipal de 
Comunicação Social.

Após a inauguração res-
tará estabelecer os servi-
ços de voos comerciais, 
que segundo o Governo do 
Estado, serão realizados pela 
empresa Azul Linhas Aéreas. 

Uma garota de 17 anos, foi apreendida pela Polícia 
Rodoviária Federal dentro dos limites do município de 
Alto Paraíso. A ação policial aconteceu no início da 
madrugada de ontem (quarta-feira, 27), quando a 
jovem seguia em um taxi para o interior do estado. Ela 
vinha do Mato Grosso do Sul quando aconteceu a 
abordagem, em frente ao Posto de fiscalização da PRF 
em Porto Camargo. Os agentes descobriram que a garota 
residente em Naviraí/MS, seguia em direção ao Estado 
de São Paulo. Ela apresentou um grande volume na 
cintura, que chamou a atenção dos patrulheiros. Numa 
conversa rápida, a jovem confessou que trazia escondido, 
1 quilo e 200 gramas de haxixe, presos à cintura com 
uma faixa de gaze, envolta por uma fita adesiva. Os 12 

tabletes de haxixe foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Umuarama, bem como a jovem apreendida, que 
acabou por ser entregue aos cuidados do Conselho Tutelar e posteriormente aos pais. A droga ficou em Umuarama.

Detido ameaçando a companheira
responderá por 6 crimes de uma vez

Um homem de 46 anos 
de idade, conhecido dos 
policiais militares de Umua-
rama por ter sido várias vezes 
abordado quando ameaçava 
ou agredia a companheira 
no Parque dom Pedro II, foi 
conduzido à Delegacia de 
Polícia de Umuarama no 
final da noite da terça-feira, 

Pista
Já as intervenções na pista envolveram recape, ampliação e desloca-

mento de lugar. Ela tem 1.430 metros de comprimento (houve aumento 
de 30 metros) por 30 metros de largura e foi reposicionada de maneira a 
deixar as faixas laterais com 75 metros de cada lado, norma fundamental 

para a transformação em estrutura para aviação comercial.

26. Novamente um pedido de 
socorro da mulher levou uma 
equipe do 25º Batalhão até o 
endereço da vítima.

No local ele teria ameaçado 
a companheira e desferido pala-
vras de baixo calão contra o filho 
dela, que seria homossexual. 
Com a chegada dos policiais, 
o acusado, que aparentava 

estar embriagado, se exaltou e 
agrediu um dos PMs. Depois de 
colocado no camburão, passou 
a chutar o interior da viatura, 
causando danos.

O detido foi denunciado 
pelos crimes de violência 
doméstica, desacato, ameaça, 
agressão, danos ao Patrimônio 
Público e desacato.

Com o avanço da epidemia 
da covid-19 em escala global 
desde do início do último 
ano, todos os setores da 
economia, inclusive o aéreo, 
foram atingidos. Então, os 
ser viços da Azul Linhas 
Aéreas em Umuarama devem 
ocorrer junto com a retomada 
da economia.

TERMINAL
A reforma e ampliação do 

Aeroporto Regional Orlando 
de Car valho avaliada em 
R$ 18 milhões permitiu um 
novo terminal de passagei-
ros com cafeteria, uma sala 
reser vada para reuniões, 
uma nova área com check-
-in e despacho de bagagens.

Também foi criada uma sala 
de espera para acomodar 70 
passageiros com climatização e 
wi-fi. O aeroporto também conta 
com um sistema de raio-x para 
as bagagens e as pessoas. Já 

A revitalização do aeroporto 
Orlando de Carvalho permite pou-
sos e decolagens de de aeronaves 
de transporte aéreo regular

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PMU

a sala de desembarque conta 
com uma esteira elétrica e 
espaço mais amplo para circu-
lação com as malas. (Colabora-
ção – Portal Umuarama)



10 ESPORTE  Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

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    EXTRAVIO DE ALVARÁ 

F. A. DE CARVALHO RESTAU-
RANTE, inscrita sob nº CNPJ 
05.618.322/0001-12, esta-
belecido na Avenida Apucarana, 
4063, Zona I, CEP 87.501-
230, cidade de Umuarama 
Estado do Paraná, comunica 
para os devidos fins o extra-
vio de seu alvará municipal 
nº 24.545/2003. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.   

Maratonista campeão se prepara
para primeira corrida pós pandemia

O maratonista campeão 
umuaramense Anderson 
Christiano Souza, de 45 
anos, continua treinando, 
mesmo após 8 meses sem 
competir em corridas profis-
sionais. Souza está se pre-
parando para uma competi-
ção que está marcada para 
março, deste ano no Estado 
do Mato Grosso do Sul.

Durante o treinamento, o 
maratonista enfrenta diver-
sas dificuldades e altera-
ções de temperatura, como 
se estivesse participando 
de uma corrida oficial.

Tanto que na última 
terça-feira, 26, correu por 
21 quilômetros entre os 
municípios de Umuarama 

Surto de covid-19 no
elenco do Corinthians

e Cruzeiro do Oeste, pela 
perigosa rodovia PR-323. 
“É como participar de uma 
corrida normal, enfrenta-
mos as variações nas con-
dições do tempo. Neste 
caso, por exemplo, peguei 
muita chuva pelo trajeto, 
mesmo assim, consegui 
percorrer o trecho num 
tempo que me deixou 
satisfeito”, explica.

Ele chegou em Cruzeiro 
do Oeste, saindo de Umua-
rama em 1 hora e 26 minu-
tos. “Acredito que durante 
uma competição oficial, 
consiga baixar em pelo 
menos 10 minutos este 
tempo”, salienta, ressal-
tando que, nesse ‘pique’, 

consiga ficar entre os 5 
primeiros na 11ª Corrida 
do Fogo, em Dourados/
MS, competição prevista 
para acontecer no dia 2 
de março. O prêmio para 
o primeiro colocado, nesta 
corrida, é de R$ 1 mil.

Anderson reforça que 
a pandemia, que obrigou 
o cancelamento de todas 
as competições no país 
desde março do ano pas-
sado, não fez com que 
ele perdesse o ritmo. 

“Continuo treinando como 
se estivesse competindo 
normalmente, de segunda 
à sexta-feira, faça chuva, 
faça sol, estou me prepa-
rando. Não tenho intenção 
de parar de correr. Faço 
isso desde os 10 anos, 
profissionalmente desde 
os 17”, encerra.

Depois da derrota para 
o Bragantino, o técnico 
Vagner Mancini recebe 
uma péssima notícia no 
Corinthians. O clube divul-
gou na manhã de ontem 
(quar ta-feira, 27) que dez 
jogadores do elenco testa-
ram positivo para covid-19. 
“Após a realização de tes-
tes RT-PCR, testaram posi-
tivo para covid-19: Danilo 
Avelar, Luan, Everaldo, 
Mantuan, Léo Santos, Gui-
lherme Castellani, Walter, 
Ruan Oliveira, Ramiro e 
Matheus Davó”, divulgou 
o comunicado corintiano. 
O clube garante que todos 

estão assintomáticos e 
isolados, com acompanha-
mento médico. Os dez atle-
tas não enfrentam o Bahia 
hoje (quinta-feira), pelo 
Campeonato Brasileiro.

ÚLTIMA competição foi há 
8 meses em Cascavel e agora, 

atleta se prepara para corrida 
no Mato Grosso do Sul

ARQUIVO PESSOAL

LUAN é um dos jogadores do Corinthians com covid-19

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

Nos contatos com colegas de profissão, 
amigos e irmãos, tenha cautela com atitu-
des intempestivas e discursos contraditó-
rios.  Não permita que um boato contamine 
o romance ou a paquera, pelo menos na 
cama vão rolar desejos intensos.

Com relação à saúde, aumenta o risco de aler-
gia, enxaqueca ou problemas estomacais. E 
no território da paixão? Atitudes precipitadas 
talvez atrapalhem a conquista. Na vida a dois, 
seu humor estará instável e a impaciência, 
pode magoar pessoas.

Cuidado com segredos, fofocas e imprevistos 
com colegas de trabalho e amigos. Planos de 
viagem devem exigir remarcação ou readap-
tação. Se estiver em tratamento de saúde, um 
dos medicamentos pode não responder às suas 
necessidades. A noite, talvez sua fé seja testada.

Dia com espírito competitivo inflamado, 
mas segure essa mania de querer mandar 
o tempo todo, seja nos colegas de trabalho 
ou nos parentes. É claro que é positivo ter 
ideias firmes, mas é fundamental aceitar os 
pontos de vista dos outros. Na paquera não 
apresse as coisas. 

Você vai se sentir mais fechada (o) do que 
o normal. É melhor esperar para tomar uma 
decisão importante. Recuse propostas finan-
ceiras vantajosas demais. Há risco de rom-
per relação com uma pessoa da família. Um 
ex - amor pode reaparecer, mas o reencontro 
não é uma boa ideia. 

Acontecimentos inesperados e não tão agra-
dáveis. Revise mensagens enviadas do tra-
balho: algumas podem apresentar erros ou 
distorções. Cenas de ciúme podem esfriar o 
romance. Caso esteja solteiro (a), pode ter 
atração por uma pessoa amiga.

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 28 de janeiro são Encantadores e atraentes, além de muito par-
ticulares na escolha de desafios e interesses. São realistas com relação a suas 
capacidades e embora possam parecer audaciosos para os outros, até mesmo 
imprudentes, têm controle de si mesmo. Podem ser extremamente práticos e não 
se jogam em nenhuma situação sem terem investigado antes.

Horóscopo nascido em 28 de janeiro

É provável que você se mostre mais autoritária 
(o) do que o normal e queira fazer as coisas do 
seu jeito, sem ouvir os demais.  Preocupação 
com a saúde de um parente pode aumentar sua 
inquietação e comprometer sua produtividade. 
Na paquera, você vai estar mais popular.

Cautela máxima ao lidar com assuntos 
financeiros seus ou dos outros: há risco de 
perder documento ligado a imposto, con-
trato ou pensão, e ainda bater boca com 
sócio ou parceiro comercial. Se estiver só, 
vai prestar atenção em alguém atraente e 
profissionalmente estável.

Cuidado para não levar questões pessoais para 
o seu serviço nem arrastar para a sua casa 
problemas profissionais. Caso precise viajar 
a trabalho ou contatar gente de fora, atenção 
aos imprevistos.  As paqueras virtuais estarão 
movimentadas no período da noite.

Atenção a rivais no seu trabalho: se esti-
ver em disputa com alguém por cargo ou 
espaço, é melhor usar a razão para traçar 
uma estratégia bem segura. Já tem um amor 
na sua vida? Evite atitudes infantis e valorize 
a cumplicidade entre vocês. Sexualmente, a 
coisa deve pegar fogo!

Pode ter problemas com amigos. Na sua casa, 
também há sinal de imprevistos por querer pro-
teger familiares, sobretudo os mais jovens e 
algumas pessoas vão reclamar do seu compor-
tamento. Caso esteja solteiro (a), há chance de 
sentir falta do (a) ex, pode ser carência.

Cuidado com compras impulsivas. Seus 
ânimos estarão mais exaltados e podem 
levar a fazer julgamentos errados de pes-
soas e situações. Talvez não seja um bom 
dia para se comprometer na paquera, mas 
se você já tem um amor, aproveite o dia para 
conversar e trocar ideias.

Amuleto contra fofocas e intrigas
Você anda sentindo a orelha quei-

mando e desconfia que está sendo 
vítima de intrigas e fofocas? Faça essa 
magia forte e rápida (a pessoa fofo-
queira até esquece o seu nome).

Você vai precisar de pimenta verme-
lha, alho, óleo, sal, cebola, pimenta em 
pó (qualquer uma)

Limão, uma vela, incenso de lim-
peza (alecrim, arruda ou limão) e um 
vidro pequeno com tampa. 

Prepare na lua minguante. Corte 
a cebola em pedaços pequenos. Diga 
“pico a cebola como pico as fofocas a 
meu respeito” e coloque no vidro, junto 
com os alhos (partidos ao meio) e as 
pimentas vermelhas (inteiras). Dizendo: 
“O alho arderá na boca de quem me 
mal falar. E a pimenta picará as línguas 
vermelhas dos fofoqueiros”.

Esprema o suco do limão dentro do 
vidro dizendo: “O limão limpará meu 

nome das imundas bocas”. Jogue a 
pimenta em pó para arder mais e o sal 
para consagrar a magia. Encha de óleo 
deixando sobrando três dedos da tampa.

Feche o vidro e passe-o sobre 
a fumaça do incenso, recitando: 
“Neste vidro eu encerro todas as 
maldades que disseram contra mim. 
Que todos me conheçam por quem 
eu realmente sou e não pelo que 
dizem as bocas venenosas”.

Passe-o pela vela, meditando 
sobre o silêncio e o fim das intrigas. 
Deixando a vela e o incenso quei-
marem. Finalize dizendo: “Que os 
autores das fofocas se calem ao meu 
respeito. Sem a nada nem ninguém 
prejudicar, faça o que eu desejar”.

Guarde o vidro como um amuleto. 
Além do ritual, deixe essas pessoas trai-
çoeiras longe da sua vida. 

FONTE: MEUANJO
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B B A
A L A G A D I Ç O

A N I M A R M U R
D X S B I C O

L E O A P E G A S
I M A R R R

A R M A Z E N A D O
A Z T A Ç A S

C A R O L A Ã S
E M A N A F O F A

A A T A R L S
R C A R I D O S

V E R O D T R U
L I N G U A G E M
A A L O R DO S E

Local de
venda de
bebidas

Alegrar 
a festa 

Sílaba de
"murro"

Fêmea do
Rei dos
Animais

Mulher
que

pratica o
hipismo

Corridas
ilegais de

carros

Artigo
definido

masculino
plural

She-(?),
a irmã do
He-Man

(TV)

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)
É recolhido pelo gari

A vogal
do meio

Estocado

Exala o 
perfume

Rogério Ce-
ni, técnico

Ponta
aguda
(?) Gil,
cantora

Copo para
vinho (pl.)
Embalagem

de óleo

Entrada
de estran-
geiros em 
um país

Fluido de
isqueiros

O néctar 
Grande

açude do
Ceará

Dígrafo de
"farrapo"

Sódio
(símbolo)

Amarrar 

Filhote

Mole;
macia

Custoso; 
trabalhoso

Porção de
oceano
Sucede
ao "L"

Segunda
letra

Lodoso;
pantanoso

Classe
(?): elite

Muito
beata

3/god. 4/bico — vero. 5/emana. 6/animar — assume.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 45

ALR
ATLETISMO

RUISEXUAL
TACNEFI

FOSSOIDEM
URARAROÃ

DIARIAM
EDESVIAR

UNGIRENTE
MODACRUT

VDALMATA
TELATECO
ELOLLHV

AJOELHADO
SAGITARIO

Esporte
como a
corrida

Aguinaldo
Silva
(TV)

Gaivota,
em tupi

Intenção
maldosa

Carro de
madeira
infantil

(?)
Barbosa,
jurista e
político 

"Assédio
(?)", filme
com Demi

Moore

Wi-(?), a
internet
sem fio

Homem
que vive
na roça

Do-(?),
técnica de 
automas-

sagem

A linha
feita com

régua

Mudar a
direção

de 

Pessoa;
criatura

Código
traba-
lhista
(sigla)

Encontrar;
descobrir

Meio de 
locomo-
ção das

aves

Otto
Glória,
técnico

Dígrafo de
"alheio"

(?)
Ferrero,
cantor

Nono
signo do
Zodíaco
(Astrol.)

Recipiente para mate-
rial plástico reciclável

Pingar
(água) 

Dez, em
inglês

Da mesma
maneira
Gemidos
de dor

Pouco
comum

Protelada;
prorrogada

Pedaço;
migalha
Regra;
norma

Argola de
correntes
Posto de
joelhos

A arte do
estilista
Quadro

de pintura

Raça de
cães
Casa

comercial

Cavidade
em torno 

de castelos

Sufixo
de "gosto-

sura"

Sagrar

Preço
cobrado 
em hotel

Afasta-se 

Inflamação
da pele
oleosa

3/ati — ten. 5/fosso — ungir. 6/rolimã.
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“Deus disse: de maneira alguma 
te deixarei, nunca, jamais 

te abandonarei.”
(Hebreus 13:5.)   

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário -, Carlos Roberto Infor-
zato, Luiz Gustavo Pirath, Floresval Vivian, Mário Rubens Vargas Mella, Ricardo Antunes de Oliveira e 
Romara Costa Borges da Silva. Da coluna: felicidades.

PORTRAIT
GLEICY GIROTTO, na lente exclusiva de Luci Lemes, nesta quarta-feira, 28 de janeiro.

BOM DE VER!
A arte e a cultura são tão importantes para o de-
senvolvimento humano quanto a matemática ou 
a ciência. A Pandemia exige de todos os setores 
ressignificação, adaptação, mudança.... É tem-
po de pensar e falar em arte e de que forma ela 
interage com esse tempo de mudanças compor-
tamentais/culturais que estamos vivendo. Hoje, 
28 de janeiro, quinta-feira, a partir das 14 horas 
-  vai acontecer um evento com essa finalidade, 
com a participação do ator e professor umua-
ramense Luiz Varini, no Canal do You Tube do 

Espaço Sou Arte de Campo Mourão. Aproveita pra 
conferir também. Bom programa e boas férias.

EVENTOS
Nesta semana o site Panorama do 
Turismo publicou o artigo “Equi-
dade, sempre!, escrito pelo presi-
dente da Associação Brasileira de 
Empresas de Eventos – Regional 
Paraná (ABEEPR), Fábio Skraba. 

Ele aborda os principais impactos 
que o setor sofreu com a pande-
mia e quais são as expectativas 

de retomada, uma vez que os pro-
tocolos determinam a não aglo-

meração em locais fechados. Entre 
diversas iniciativas, a ABEEP é 
parceira do Sistema Fecomércio 

Sesc Senac pela retomada segura 
das atividades econômicas.

 ***

 “Já faz quase um ano que todo o 
setor de eventos está parado. Já 
são quase 10 mil mortes em todo 
o estado do Paraná. Familiares 

que perderam seus entes queridos. 
Empresas que se reinventaram ou 
encerraram atividades. Desem-

prego. Caos em toda a cadeia de 
eventos. As vacinas chegaram e 
os planos de vacinação já foram 
criados nos 399 municípios do 

Paraná. Agora é aguardar a imu-
nização, torcer para que o pro-
cesso ande da melhor maneira 

possível e atinja o maior número 
de paranaenses no menor tempo 
possível. Mas uma pergunta que 
ainda persiste em todo o setor 

de eventos é: quanto tempo 
mais ficaremos proibidos de rea-

lizar eventos?”, disse Skaba. 

COLOR OF THE YEAR
Por mais de 20 anos, a Cor do Ano 

Pantone influencia  o desenvolvimento 
de produtos e as decisões de compra 
em vários setores, incluindo moda, 
decoração e design industrial, bem 

como embalagens de produtos e design 
gráfico. O processo de seleção da Cor 
do Ano Pantone requer escolhas bem 
cuidadosas e muita análise de ten-
dências. Para chegar à seleção, ano 

após ano, os especialistas vasculham o 
mundo em busca de novas influências 
de cores. Isso pode incluir a indústria 
do entretenimento e filmes em pro-
dução, coleções de arte em viagem 
e novos artistas, a moda, todas as 

áreas do design, famosos destinos de 
viagens e novos estilos de vida, novos 
playstyles e novas condições socioeco-
nômicas. Em 2021 reina a Illuminating 
e Ultimate Gray ( amarelo vibrante e 
cinza emblemático) -, as influências 

também podem surgir de novas tecno-
logias, novas matérias primas, texturas 
e efeitos que afetam a cor, as plata-
formas de mídia social tão relevantes 
e até os próximos eventos esportivos 

que capturam a atenção mundial.

LUCI LEMES

ARQUIVO  INSTAGRAM
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