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Assaltantes armados fazem idoso 
refém no Parque das Laranjeiras
Dois criminosos invadiram uma residência e renderam o morador de 60 anos de idade, 

que mora sozinho. Enquanto um dos assaltantes pilhava os pertences, outro mantinha a 
vítima refém, apontando uma arma para sua cabeça. A Polícia Militar foi acionada tão logo 

a dupla deixou o imóvel, mas não conseguiu identificar os ladrões. l Pág. 5

WhatsApp deixa de rodar em alguns aparelhos

Ano de 
investimentos

O governo do Estado investiu R$ 263,5 
milhões em obras rodoviárias em 2020. 

Há mais de uma dúzia de obras de grande 
porte em andamento em todas as regiões do 

Estado, além de dezenas de menor porte.
l Pág. 8
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Desgaste de Fux
A exoneração do médico Marco Polo Freitas, após pedido 
para laboratórios brasileiros reservarem 7 mil doses de 
vacina contra coronavírus para imunizar ministros, servidores e 
familiares, causou uma nova crise no Superior Tribunal Federal 
(STF). Presidente da Corte, Luiz Fux foi alvo de críticas de outros 
ministros por ter retirado Freitas do cargo de secretário de 
Serviços Integrados de Saúde. O médico afirmou que nunca 
realizou “nenhum ato administrativo sem ciência e anuência” 
dos seus superiores hierárquicos.

Arrecadação I
Os 38 vereadores eleitos 
de Curitiba arrecadaram 
mais de R$ 4 milhões em 
recursos para custeares suas 
campanhas nas eleições 
de 2020, segundo dados 
da prestação de contas 
entregues por eles à Justiça 
Eleitoral. A maior receita foi 
registrada pela campanha 
de Alexandre Leprevost 
(SD), com R$517.063,29. 
A menos foi do jornalista 
Márcio Barros (PSD), que 
declarou ter arrecadado 
apenas R$ 5.700,00.

Recursos ainda em 2020
A União repassará R$ 3,119 bilhões a 3.851 municípios 
e a 19 estados, além do Distrito Federal, ainda hoje 
quinta-feira (31). O valor é referente ao acordo sobre a 
Lei Kandir. A lei complementar que finalizou o acordo 
foi publicada na quarta-feira (30).O valor equivale 
a 78% do valor previsto para 2020 e, segundo o 
Ministério da Economia, receberão os estados e os 
municípios que assinaram a Declaração de Renúncia 
até às 11h da quarta. Com a declaração, estados e 
municípios abrem mão das ações relacionadas à Lei 
Kandir protocoladas na Justiça contra a União.

Relação
Municípios: 69% assinaram a declaração e receberão 
R$ 630,379 milhões; Estados e DF: 74% assinaram a 
declaração e receberão R$ 2,488 bilhões. Ainda segundo 
o Ministério da Economia, estados e municípios que 
assinarem a renúncia das ações judiciais até 10 dias 
úteis após a publicação da lei receberão os valores de 
2020 em janeiro de 2021. O acordo sobre a Lei Kandir 
foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 
maio, mas ainda aguardava a aprovação de uma lei, o 
que ocorreu em dezembro.

Arrecadação II
Leprevost teve a 26ª 
votação, com 4.385 votos. 
Barros foi eleito com 3.946 
votos. Ao contrário dos 
candidatos a prefeito, 
Leprevost não recebeu 
recursos do fundão 
partidário. As maiores 
doações vieram de pessoas 
físicas. No caso de Barros, 
R$ 5 mil vieram do fundo 
eleitoral de sua legenda. E 
R$ 200 foram bancados pelo 
próprio candidato eleito, 
além de outros R$ 500,00 de 
doações de pessoas físicas.
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O presidente Jair Bolsonaro anun-
ciou em uma rede social que o salário 
mínimo será de R$ 1.100 em 2021. 
Segundo Bolsonaro, o valor constará 
de uma medida provisória (MP), a ser 
publicada no “Diário Oficial da União”.

O valor atual do salário mínimo 
é de R$ 1.045, e o novo valor vale 
a partir de 1º janeiro de 2021.

Medidas provisórias entram em 
vigor assim que publicadas no “Diário 
Oficial da União”. Precisam, contudo, 
de aprovação do Congresso Nacional 
para se tornar leis em definitivo.

“Assinarei a Medida Provisória 
que eleva o salário mínimo para R$ 
1.100,00 (mil e cem reais), com 
vigência a partir de 1º de janeiro de 
2021. É um aumento de 5,26% em 
relação ao valor atual (R$ 1.045)”, 
publicou o presidente.

“O valor de R$ 1.100,00 se 
refere ao salário mínimo nacio-
nal. O valor é aplicável a todos os 
trabalhadores, do setor público e 
privado, e também para as aposen-
tadorias e pensões”, acrescentou.

O salário mínimo de R$ 1.100 
está acima dos R$ 1.088 previs-
tos pelo governo na proposta de 

Bolsonaro assinará MP com 
mínimo de R$ 1.100 em 2021

alteração da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO), enviada em 15 de 
dezembro ao Congresso Nacional.

Na proposta, o governo revisou 
de R$ 1.067 para R$ 1.088 em 
razão do crescimento da inflação 
nos últimos meses.

O crescimento da inflação fez a 
área econômica do governo aumen-
tar a previsão para o Índice Nacio-
nal de Preços ao consumidor (INPC), 

MEDIDAS entram em vigor assim que publicadas no “Diário Oficial da União” e precisam de aprovação do 
Congresso para se tornar leis em definitivo

DIVULGAÇÃO

base para a correção anual do salá-
rio mínimo. A Constituição determina 
que o salário mínimo tem de ser cor-
rigido, ao menos, pela variação do 
INPC do ano anterior.

De acordo com informações do 
Departamento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), o salário mínimo serve de 
referência para 49 milhões de tra-
balhadores no Brasil.

Barroso paralisa mais 3 processos no 
TSE após suspensão no Ficha Limpa 
O presidente do TSE, Luiz Roberto 

Barroso, paralisou mais três proces-
sos que pedem à Corte a liberação 
de registro de candidaturas para as 
eleições municipais de 2020 com 
base na decisão do ministro Nunes 
Marques, do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), que suspendeu trecho da 
Lei da Ficha Limpa.

Os casos suspensos são dos 
candidatos Adair Henriques da 

Silva, candidato a prefeito em Bom 
Jesus de Goiás (GO); João Donizete 
Cassuci, candidato a prefeito de 
Angélica (MS); Marcos Luidson De 
Araujo, Cacique Xucuru de Orarubá, 
candidato a prefeito de Pesqueiras 
(PE); As decisões são da quarta-feira 
(30). Outro caso já analisado, com 
determinação no mesmo sentido, 
é do candidato Julio Cesar Evaristo 
de Souza, Julio Fessô, candidato a 

vereador em Belo Horizonte (MG).
No dia 19 de dezembro, Nunes 

Marques suspendeu trecho da Lei da 
Ficha Limpa segundo o qual a puni-
ção de oito anos de inelegibilidade 
para políticos condenados começa 
a ser contada somente depois do 
cumprimento da pena. A decisão se 
aplica somente a candidaturas para 
as eleições de 2020 ainda penden-
tes de análise pelo TSE e pelo STF.
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STF prorroga autorização para 
isolamento e uso de máscara

O ministro Ricardo Lewan-
dowski, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), decidiu prorrogar 
a autorização para que governos 
locais mantenham medidas de 
isolamento, quarentena e uso de 
máscaras em razão da pandemia 
do novo coronavírus.

O ministro tomou a decisão ao 
analisar um pedido apresentado pelo 
partido Rede Sustentabilidade, em 
ação que já tramita no STF.

Na mesma decisão, Lewan-
dowski manteve a determinação 
para que a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) libere 
o uso emergencial de vacinas em 
até 72 horas após o pedido. A 
liberação vale para imunizantes 
já aprovados no exterior.

Na prática, Lewandowski decidiu 
manter a validade de trechos da 
lei que estabeleceu medidas que 
podem ser adotadas no combate 
ao novo coronavírus.

A lei entrou em vigor em feve-
reiro deste ano e é temporária 
por ter a vigência condicionada ao 
decreto que reconheceu o estado 
de calamidade pública.

Como o decreto tem validade 
até esta quinta-feira (31), na prá-
tica, a lei também deixará de valer.

A DECISÃO
Na decisão, o ministro detalhou 

algumas das regras previstas na lei 
e lembrou que o STF, durante o ano 
de 2020, já julgou que elas são 
compatíveis com a Constituição.

Lewandowski ressaltou ainda 
que a Cor te reconheceu a com-
petência de estados e municí-
pios para atuar em questões de 
saúde pública.

O ministro também ponderou 

Outros pontos
Outros pontos da lei não foram alvos do pedido da Rede e não foram con-

templados pela decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Entre eles, o que prevê 
a dispensa de licitação para a compra e contratação de bens e serviços destinados 
ao enfrentamento da pandemia; e o que permite que prazos sejam reduzidos pela 

metade na licitação pela modalidade pregão, eletrônico ou presencial, para a compra 
de material relacionado ao combate à doença.Não foram alvos ainda da decisão do 
STF a previsão de que os cidadãos devem colaborar com as autoridades sanitárias 

na comunicação imediata de possível contaminação pela doença; a manutenção da 
validade de receitas de remédios sujeitos à prescrição; e a determinação de que o 
Ministério da Saúde vai manter dados públicos e atualizados sobre os casos confir-

mados, suspeitos e em investigação.

que especialistas têm recomen-
dado a adoção de medidas seme-
lhantes às previstas na lei para 
combater a doença.

“Sanitaristas, epidemiologis-
tas e infectologistas nacionais 
e estrangeiros, como é público 
e notório, assim como a própria 
Organização Mundial de Saúde, 
têm recomendado enfaticamente 
a adoção e manutenção de medi-
das preventivas e curativas [...], 

como providências cientificamente 
comprovadas, para debelar ou, 
quando menos, retardar o avanço 
devastador do novo coronavírus”, 
escreveu.

O ministro ressaltou ainda que, 
embora a vigência da lei esteja vin-
culada ao decreto, é possível con-
siderar que a intenção do Poder 
Legislativo foi manter as medidas 
em vigor pelo tempo necessário 
para combater a pandemia.

O ministro ponderou que especialistas recomendam a adoção de medidas semelhantes às previstas na lei para 
combater a doença

DIVULGAÇÃO
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Idoso é rendido por dupla
assaltante durante a noite

Dois assaltantes invadiram uma 
residência na noite da quarta-feira 
(30), renderam o morador e leva-
ram objetos pessoais, documentos 
e dinheiro. Os criminosos consegui-
ram fugir sem deixar vestígios de 
suas identidades.

A Polícia Militar fio acionada 
por volta das 20h30, quando a 
vítima, um homem de 60 anos 
de idade, pediu socorro, depois 
que foi roubado.

Quando os policiais chegaram 

ao endereço, na rua José Balan, 
Parque das Laranjeiras, foram infor-
mados que os bandidos estavam 
encapuzados e invadiram a casa 
pelos fundos, depois de pularem 
um muro, vindos de uma proprie-
dade vizinha.

Um deles estava armado e 
colocou a arma no pescoço do 
morador, que foi obrigado a entre-
gar s carteira com todos os docu-
mentos e uma determinada quan-
tia em dinheiro. A dupla também 

tomou de assalto um celular da 
marca Samsung J4 e um tablet 
também da marca Samsung e 
dois relógios de pulso.

Segundo o morador, os bandi-
dos saíram pelo mesmo local em 
que entraram. Nos fundos da resi-
dência invadida passa o Córrego 
Pinhalzinho e pode ter sido pelas 
margens que os assaltantes tive-
ram acesso ao muro da casa.

Apesar das buscas, os autores 
do crime não foram localizados.

Suspeito de importunação escapa
de ser espancado pelo pai da vítima

Um homem de 58 anos por 
pouco não foi espancado pelo 
pai de uma menina de apenas 13 
anos de idade no final da tarde da 
última quarta-feira (30), no con-
junto Sonho Meu, em Umuarama.

O idoso só não apanhou, pois 
conseguiu correr e se trancar em 
uma residência daquele bairro. A 
Polícia Militar foi acionada.

Nos levantamentos realizados 

pelos policiais, foi descober to 
que o idoso é motorista de trans-
porte escolar da prefeitura e, na 
semana passada, teria oferecido 
dinheiro (R$ 50) para uma menina 
de apenas 13 anos, pedindo para 
que ela o ‘namorasse’ e pergun-
tou se ela era virgem.

A criança recusou, mas anotou 
as placas do veículo conduzido pelo 
idoso e, por sua vez, contou o fato 

ao pai, que se deparou com o acu-
sado em uma das ruas do bairro.

Com a chegada dos policiais 
militares, a situação foi amenizada 
e um boletim de ocorrências foi 
lavrado. O caso agora será encami-
nhado à delegacia, onde serão fei-
tas as investigações e interrogató-
rios. Segundo os PMs, o motorista 
por enquanto é apenas suspeito e 
por isso foi liberado.
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 Mesmo com todas as dificul-
dades de arrecadação em 2020, 
o Paraná se manteve no rol dos 
estados com “selo de bom paga-
dor” pelo Tesouro Nacional. Isso 
permitiu ao governo estadual cap-
tar recursos no mercado com a 
garantia da União, possibilitando 
assim a contratação de taxas de 
juros mais vantajosas.

A boa gestão fiscal e financeira, 
garantiu a assinatura do maior finan-
ciamento já realizado pelo Estado: 
R$ 1,6 bilhão, junto ao Banco do 
Brasil e à Caixa Econômica Fede-
ral. Os recursos estão destinados 
para obras de infraestrutura rodo-
viária, modernização de estradas 
rurais, revitalização do Litoral, e 
aquisição de equipamentos para a 
Secretaria de Segurança Pública.

É a primeira vez que a Caixa 
Econômica Federal e o Banco 
do Brasil se juntam para liberar 

Hub Logístico
O financiamento acelera o plano de tornar o Paraná um hub logístico na Amé-

rica do Sul, que inclui projetos como o novo Anel de Integração, modernizações 
nos aeroportos e nos portos públicos, e o corredor ferroviário entre Maracaju 

(MS) e Paranaguá e suas possíveis ramificações.
Trata-se de um trecho essencial para viabilizar o projeto de uma futura ligação 

bioceânica, conectando o litoral paranaense ao porto chileno de Antofagasta.
O secretário da Fazenda, Renê Garcia Júnior, destaca que a operação é um 

grande gesto de confiança na gestão financeira e na sustentabilidade das con-
tas públicas paranaenses. “O Governo do Estado começa a acelerar. Até esse 

momento todas as ações foram suportadas pelo Tesouro Estadual, que é escasso. 
Agora vamos voar mais alto”, disse.

Gestão fiscal assegura R$ 1,6 bi
para investimentos no Paraná  

recursos para investimentos para 
uma unidade da Federação. “É uma 
grande vitória do Estado”, afirmou 
o governador Ratinho Jr.

Ele explica que a equipe de 
governo trabalhou um ano e meio 
nesse projeto e precisou vencer 
vários desafios, principalmente 
em razão da pandemia de Covid-
19, que provocou mudanças pro-
fundas na administração pública 

e alterou também a situação do 
mercado financeiro.

“O consórcio, que era de quatro 
bancos, mudou para dois”, pontua 
Ratinho Junior. “Temos que agrade-
cer a compreensão da Caixa Econô-
mica Federal e do Banco do Brasil 
por assumir esse volume de recur-
sos e o grande trabalho do Ministé-
rio da Economia para efetivar essa 
liberação”, afirmou.  

É A PRIMEIRA vez que a Caixa Econômica e o Banco do Brasil se juntam para liberar recursos para investimentos a uma unidade da Federação
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Socioeducativo de referência
Os Centros de Socioeducação 

(Censes) da Secretaria da Justiça, 
Família e Trabalho se tornaram 
referência na prevenção da Covid-
19, comprovando a importância 
em adotar procedimentos em con-
formidade com as normativas das 
autoridades sanitárias.

“Para preservar a saúde dos 
adolescentes e ser vidores, 
foram adotadas medidas preven-
tivas para evitar a transmissão 
do vírus e a sua disseminação 
no âmbito das Unidades Socioe-
ducativas”, disse o secretário 
da Justiça, Ney Leprevost. 

Das 1.136 vagas existentes 
no sistema, 577 foram interdi-
tadas em função das medidas 
para enfrentamento da pandemia 
estabelecidas na Recomendação 
62/2020 – Conselho Nacional da 
Justiça, e na Recomendação Con-
junta 01/2020 – Tribunal de Jus-
tiça do Paraná.

As normativas orientaram os 
juízes para a aplicação preferen-
cial de medidas socioeducativas 
em meio aber to e a revisão das 
decisões que determinaram a 
internação provisória. Segundo 
o chefe do Depar tamento Socie-
ducativo, David Antônio Pancotti, 
“os adolescentes seguiram rece-
bendo cursos, oficinas e aulas 
EAD para dar continuidade as 
atividades de ressocialização 
neste período”.

INTERAÇÃO
Uma das atividades que mar-

cou o período foi a Oficina de Rap 
Permita que eu fale, idealizada 

para promover um ambiente para 
que os adolescentes inseridos no 
sistema socioeducativo possam 
contar suas histórias, retratar sua 
realidade, mostrar sua cultura, 
transferir e agregar conhecimento, 
construindo um ambiente interativo 
dentro da unidade.   

Os servidores da socioeducação 
receberam o curso “Ciclo de Forma-
ção: a Socioeducação em tempos 
da Covid-19”, que teve como obje-
tivo atender tanto os servidores 
que desempenham suas funções 
em trabalho presencial, quanto aos 
que estão em regime de teletraba-
lho e escalas, durante o período 
específico da pandemia.

Investimentos
Em 2020, houve as inaugurações do Centro de Socioeducação de Toledo 

e da Casa de Semiliberdade de Toledo. O investimento total para as duas 
unidades foi de R$ 15.356.000,00, com recursos do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), dentro de um programa da Secretaria da Segurança 

Pública, e do Tesouro do Estado.

WhatsApp para de rodar hoje em alguns aparelhos
A partir de hoje (1º de janeiro), 

o WhatsApp vai parar de funcionar 
em alguns modelos mais antigos 
de smartphones. O encerramento 
anual do supor te do aplicativo 
para algumas versões mobile 
não é novidade, mas agora há um 
diferencial, esta será a primeira 
vez em que o primeiro iPhone, lan-
çado em 2007, não poderá rodar 
o app de mensagens.

Entre os aparelhos que o apli-
cativo para de funcionar estão: 
iPhone; iPhone 3G e 3GS; iPhone 
4; LG Optimus Black (e modelos 
anteriores); Motorola Droid Razr; 
Samsung Galaxy S2 e HTC Desire.

Os aparelhos onde o aplica-
tivo continua rodando, desde que 
estejam atualizados e, no caso 
do iOS estar com a atualização 

9 e Android 4.0.3 são: iPhone 
4S; iPhone 5 e 5S; iPhone 6 e 
6S; LG Lucid; Motorola Droid 4; 
Sony Xperia Pro; HTC Sensation; 
HTC Thunderbolt 4G; Samsung 
Galaxy Note; Samsung Galaxy S3 
(e modelos posteriores).

Usuários de KaiOS, JioPhone e 
JioPhone 2, também devem ficar 
de olho. O sistema, baseado em 
Linux, precisa rodar a versão 2.5.1 
ou uma mais recente.

Windows Phone não suportam o 
app desde o fim de 2019.

A situação também vale para 
usuários Apple que possuem um 
iPhone com jailbreak já que o What-
sApp não vai parar de funcionar 
em aparelhos deste tipo desde 
que eles estejam com o sistema 
operacional atualizado conforme o 

explicado acima.
Porém, a empresa afirma que 

a existência de modificações pode 
afetar a funcionalidade do apare-
lho e por este motivo não oferece 
suporte. Logo, qualquer eventual 
problema precisará ser resolvido 
sem a ajuda da companhia.

APLICATIVO não será suportado em vários apa-
relhos celulares

DIVULGAÇÃO
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 R$ 825 milhões em licitações
Ao longo de 2020 o DER/PR publicou licitações para a execução de grandes 

obras e elaboração de projetos e estudos que superaram a marca dos R$ 825 
milhões. São duplicações, ampliações da capacidade, pavimentações e novas 

obras de arte especiais (trincheiras e viadutos) que começam a sair do papel e 
passarão a integrar a malha rodoviária paranaense nos próximos anos.
A licitação de maior valor estimado este ano é a pavimentação da PR-160, 

entre os municípios de Imbaú e Reserva, por R$ 157 milhões.

Investimento de R$ 263,5 milhões
garante obras nas rodovias do PR 

DUPLICAÇÃO e viadutos encerrarão fama de mau do Trevo Gauchão 

AEN

 O Governo do Estado, por meio do 
Departamento de Estradas de Roda-
gem do Paraná (DER/PR) investiu R$ 
R$ 263,5 milhões em obras rodoviá-
rias em 2020. Há mais de uma dúzia 
de obras de grande porte em anda-
mento em todas as regiões do Estado, 
além de dezenas de menor porte.

“Sem sombra de dúvida, a nova 
Ponte da Integração entre o Brasil e o 
Paraguai é o grande destaque desse 
ano, com quase 50% de conclusão. 
Essa obra foi o primeiro passo de 
uma parceria entre o Governo Rati-
nho Júnior, o governo federal e a 
Itaipu Binacional, que vai resultar em 
mais de R$ 1 bilhão investidos em 
infraestrutura no Paraná”, afirma o 
secretário de Infraestrutura e Logís-
tica, Sandro Alex.

“Inclusive já assinamos os con-
vênios para a duplicação da Rodovia 
das Cataratas e para concluir a pavi-
mentação da Estrada da Boiadeira, 
com várias outros já em tratativas”, 
diz destaca o secretário.

Este ano a população acompanhou 
o início dos serviços na duplicação da 
PR-092, a Rodovia dos Minérios, entre 
Curitiba e Almirante Tamandaré, obra 
que inclui dez pontes e quatro viadu-
tos, novas vias marginais e execu-
ção de pavimento de concreto na via 
central. Outros destaques foram a 
retomada do Contorno de Francisco 
Beltrão e do Contorno de Palotina, 
obras que aguardavam desapropria-
ções para ter continuidade.

“2020 não foi um ano fácil, mas 
conseguimos garantir a execução 
de grandes obras, com algumas 
sendo concluídas já nas próximas 
semanas, e tiramos do papel obras 
que recebemos com as desapropria-
ções todas por fazer. E, além de tudo 
isso, realizamos a licitação de novas 
obras para 2021, e de novos proje-
tos que serão aproveitados ao longo 
dos próximos anos, inclusive por ges-
tões futuras”, explica o diretor-geral 
do DER/PR, Fernando Furiatti.

Estão em fase de conclusão as 

obras de duplicação da PR-445, 
entre Londrina e o distrito de Irerê, 
e da PR-323, entre Paiçandu e Dou-
tor Camargo. Ambas contam com 
iniciativas que darão continuidade 
a essas duplicações. No caso da 
PR-445 está em andamento o pro-
jeto executivo de duplicação entre 
Mauá da Serra e Irerê e na PR-323 já 
são duas obras sendo licitadas, uma 
de Doutor Camargo até o Rio Ivaí e 
outra em Umuarama, do Trevo do 
Gaúchão até o entroncamento com a 
PR-468 (acesso para Mariluz), além 
de execução de terceiras faixas em 
23 segmentos considerados críticos.

Outra obra de duplicação em anda-
mento é a da PR-412 em Matinhos, a 
Avenida Juscelino Kubitschek. Os ser-
viços iniciaram no segundo semestre 
de 2020 e devem ficar prontos no final 
do ano que vem.

Cinco obras de pavimentação 
estão em execução: PR-364, entre 

Irati e São Mateus do Sul; PR-912, 
entre Palmas e Coronel Domingos 
Soares; PR-685 entre Tamboara 
e Juranda; PR-090, no acesso ao 
futuro Contorno de Castro, e na 
PRC-466, em Pitanga, para acesso 
às indústrias locais.

Três Obras de Ar te Especiais 
estão sendo executadas indivi-
dualmente: uma nova ponte sobre 
o Rio Iguaçu em União da Vitória, 
uma trincheira na BR-277 em Santa 
Terezinha de Itaipu, e um viaduto na 
PRC-272, em Iporã. Há, ainda, duas 
obras de restauração de pavimento, 
uma na Avenida Bento Rocha, em 
Paranaguá, e outra na PR-578, entre 
Santa Cruz do Monte Castelo e Ivaté.

O DER/PR também realiza várias 
inter venções menores, como a 
recomposição de sistemas de drena-
gem ou de aterros, em sua maioria 
com valores abaixo de R$ 1 milhão, 
ou mesmo por administração direta. 
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Pronampe
Sancionada a lei que assegura a terceira 
fase do Programa Nacional de Apoio às 
Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe). Com a medida, foram 
liberados  R$ 10 bilhões, oriundos do 
Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos (Pese). Desde maio, mais de 440 
mil empreendedores foram beneficiados 
com a concessão de R$ 33 bilhões em mais 
de 474 mil operações de crédito.

Balanço positivo
Umuarama chega ao final do ano figurando 
entre os principais geradores de empregos 
do estado. Ótima notícia em um período 
de economia conturbada. Curitiba lidera o 
ranking, com saldo de 6.861 novos postos 
de trabalho, seguida de Ponta Grossa 
(5.854), Cascavel (2.773), Ortigueira (2.676), 
Toledo (2.602), Arapongas (1.982), Rolândia 
(1.825), Matelândia (1.706), Umuarama 
(1.682) e Colombo.

Estado vai bem
O Paraná criou 61.586 empregos formais 
de janeiro a novembro e se mantém 
como o segundo maior empregador 
com carteira assinada do País. O saldo 
acumulado até novembro é o dobro do 
registrado até outubro. Especificamente 
em novembro, o Estado manteve a 
trajetória de recuperação de vagas no 
mercado de trabalho e registrou 29.818 
mil novos empregos formais.

Balança comercial
A agropecuária paranaense sofreu em 2020 
os efeitos de estiagem severa, os impactos 
da pandemia que provocou paralisação 
de atividades, alterações de consumo 
e influenciou, de forma contundente, a 
comercialização de produtos. Mesmo assim, 
o setor superou os desafios, e o resultado 
positivo da balança comercial mostrou 

que o agronegócio foi sua principal base de 
sustentação. As três safras renderam um total 
de 40,5 milhões de toneladas, volume 13% 
acima da anterior (18/19).

Cidadão honorário
A Câmara de Umuarama concedeu título 
de cidadão honorário ao deputado estadual 
Márcio Nunes, atualmente secretário de 
estado de Desenvolvimento Sustentável 
e Turismo. A honraria foi uma proposição 
do vereador Junior Ceranto, mas também 
recebeu assinaturas dos vereadores Newton 
Soares, Ronaldo Cardoso, Maria Ornelas, Noel 
do Pão e Toninho Comparsi e foi aprovada por 
unanimidade pelos pares da casa.

Horário do comércio
De olho na tradição brasileira de deixar para 
última hora, a maioria das lojas umuaramenses 
esteve aberta nesta quinta (24) até 16h. Os 
supermercados também registraram movimento 
intenso. Por outro lado, diversos segmentos 
optaram por dar folga aos colaboradores. 
No sábado (26) haverá horário especial de 
atendimento, das 9h às 17h.

Luzes e conscientização
Quem visitou o comércio de Umuarama 
desde a noite de sexta (18) conferiu um 
caminhão de som com trilha sonora 
temática, evocando natais inesquecíveis, 
e o Papai Noel. A iniciativa da Aciu aliou 
simbolismos de época à conscientização, 
contando com a locutora Marta Costa, e 
recebeu elogios de lojistas e consumidores.

Abertura de empresas
O Paraná abriu 31.079 mil empresas a mais 
em 2020, em comparação ao ano anterior, 
tendo como base os meses de janeiro a 
novembro. Conforme os dados gerados pela 
Junta Comercial, em 2019, foram 184.202 
empresas abertas nos meses citados, enquanto 
em 2020, o número chegou a 215.281 no 

mesmo período, um aumento de 17%. Do 
total de aberturas deste ano, 165.073 são 
Microempreendedores Individuais (MEI’s). As 
baixas foram 3% menores.

Responsabilidade
Com as seguidas festividades e o clima da 
estação, autoridades sanitárias reforçam 
a importância dos protocolos referentes 
ao enfrentamento da pandemia, 
principalmente a partir dos índices de 
ocupação dos leitos destinados aos 
pacientes acometidos por Covid nas 
enfermarias e UTIs das redes pública 
e privada. Consciência em prol da 
coletividade pode ser compreendida 
como comemorações e lazer moderados, 
sem aglomerações. Reflita.

Terceiro no estado
O Procon de Umuarama ostenta 
a terceira posição no ranking de 
atendimentos no estado, graças à 
modernização da sua estrutura física 
e aumento do efetivo. A metodologia 
do órgão consiste na gestão integrada 
dos atendimentos, acompanhamento 
das demandas, controle dos processos 
administrativos e geração de relatórios.  

Efetividade
Em 2020, 5.995 procedimentos foram 
solucionados no primeiro atendimento (cerca 
de 90% de efetividade imediata). Foram 
realizadas 37 pesquisas de preço, nos setores 
de cesta básica, gás de cozinha e combustíveis, 
e 25 fiscalizações nas mais variadas áreas de 
prestação de serviços, principalmente 
em filas de banco. Ocorreram 531 
audiências conciliatórias e 119 decisões 
administrativas foram proferidas.

Redutor
A Aciu disponibiliza para os filiados uma 
novidade super atrativa, que possibilita 
reduzir a tarifa da energia em até 20%. 
A energia é gerada por meio de fontes 
renováveis e plugada à rede Copel. Nos 
períodos em que a fatura de energia 
tende a ser mais ‘salgada’, como o atual, o 
redutor garante descontos maiores, pois 
o mecanismo independe das bandeiras 
tarifárias. Confira - https://bit.ly/3hejqOS.

“É mais útil algumas vezes a extirpação 
de um erro que a descoberta de muitas 
verdades” - Marquês de Maricá

Excelentes e ponderados Natal e Ano Novo

A Aciu é a Casa do Empresário!
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Seu foco é dinheiro?  Você começa o ano com reterminação reforçada 
para lidar com assuntos financeiros, só cuide para não gastar o que 
não tem. No amor pode emplacar romance com alguém de outra 
cidade. Com o amor, o clima será de harmonia, otimismo e sedução. 

Touro 21/04 a 20/05
Comece 2021 cuidando da saúde.  Em família tudo bem, inclu-
sive com parentes distantes. Com amigas e amigos, controle sua 
teimosia na quarta. Com relação ao dinheiro terá força para você 
resolver os perrengues. Na paixão tente manter a calma fugindo 
de embustes e não arrumando tretas. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Atenção com desaparecimento de documentos, surgimento de mal-
-entendidos e ações precipitadas, que podem refletir na vida finan-
ceira. Dê mais atenção à saúde, principalmente bexiga e intestino. 

Câncer 21/06 a 21/07
Pode realizar sonhos profissionais. No campo das finanças, há uma boa 
chance de lucrar.  Atenção a rins, ovários e problemas abdominais. Na 
vida afetiva pode pintar um lance promissor com colega de trabalho, 
cliente ou alguém que presta serviços no seu ambiente profissional.  

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
Ritmo mais acelerado às tarefas do dia a dia. Pena que, apesar 
disso tudo, os resultados financeiros podem não corresponder 
às suas expectativas. Com relação aos assuntos do coração, 
independente de estar em um relacionamento sério ou não, terá 
dias de felicidade entre você e o crush ou mozão.

Aquário 21/01 a 19/02
No trabalho, você vai ter que mostrar mais serviço e controlar 
os seus impulsos inovadores. Pense bem antes de criticar 
alguém, principalmente pessoas mais velhas. Assuntos rela-
cionados a fatos do passado, compra e venda de imóveis vão 
ganhar destaque. 

Peixes 20/02 a 20/03
Força, otimismo, habilidade para lidar com diferentes situações e 
apoio de pessoas próximas na vida pessoal, profissional e finan-
ceira. Quer ganhar o coração do pretendente? Pode contar com 
poder de sedução. 

O ano começa e com ele vem novas esperanças, novos planos 
e...novos boletos mas  pode conseguir uma graninha extra. Cui-
dado no trânsito e atenção ao lidar com instrumentos cortantes 
ou situações que possam causar acidentes. 

Autoestima e carisma estarão reforçados durante toda a semana. 
Vitórias no trabalho e na parte financeira. Pode até pintar mudança 
que vinha desejando bastante. Convém cuidar melhor do sistema 
respiratório.  No amor espere muita satisfação e intimidade (vale 
tanto para quem está sozinho (a) ou comprometido (a). 

A promessa é de uma semana ótima! Até mesmo em família, 
a harmonia vai reinar, mas é melhor deixar de implicar com os 
colegas. Facilidade em relacionar com pessoas diferentes, mais 
jovens, e que podem te dar ideias inovadoras. Seu jeito envolvente 
vai permitir que fisgue a pessoa que deseja. 

Os próximos dias serão introspectivos, em que você vai buscar 
no seu interior respostas para muitas coisas que têm acontecido 
na sua vida e mudanças podem pintar. Umas desejadas, outras 
que não estavam na sua programação. 

Terá uma semana harmoniosa com parentes e com colegas. Astral 
favorável para quem trabalha com vendas! Moderação para tratar 
das suas finanças. Deve consolidar um namoro, e o período é 
excelente para se aproximar do (a) pretendente. 

Solução

@editorapetra/editorapetra

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

TAMBÉM EM E-BOOK

BANCO 30

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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DRAPEJADA
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AMAGNATA
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Caça 
da força
aérea
russa

Objetivo
do médico
no centro
cirúrgico

Parte 
da roupa
"wingsuit"

O Win-
dows des-
continuado
em 2014 

Séries de
filmes co-
mo "Star

Wars"

Estado 
da Serra
do Navio
(sigla)

A letra
que não
antecede
"P" e "B"

Última
composi-

ção de
Mozart

As da
tainha são 
apreciadas
assadas

Cidade do
mais alto
edifício do

mundo

(?) María,
jogador

argentino
(fut.)
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que move 
os "haters"
(internet) 

Flash (?),
encontro
como o 

"rolezinho"

Biblioteca
Nacional
(sigla)

"O Último
(?)", livro 
de F. Scott 
Fitzgerald

Ideia (?):
obsessão

(Psiq.)
Passado

Capim,
em inglês

Caduco

Frank
Capra,

cineasta

Fingiram; 
disfarça-

ram

Pioneiro
no estudo 
da histeria

Honesta; honrada Claridade
antes 

de o Sol
nascer

Sede dos Jogos 
Olímpicos de 2016

Traje de
cerimônia
masculino
Linha fina

Acerba

É reprodu-
zido pelo

leitor MP3

Vestir;
trajar

Formato
do anzol

Prefixo 
de "infra-
vermelho"

"Unidas",
em ONU

Fator que encarece
os bens e serviços

nacionais
(Econ.)

Imagem-
base das
telas de
GPS (pl.)

Desconhe-
cimento

Longe, 
em inglês

Ornada
com

dobras

Dor, em
inglês
50, em

romanos

Efeito da ação hu-
mana sobre os

ecossistemas de
uma região

3/far. 4/pain. 5/grass. 7/magnata — réquiem. 9/franquias.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

AMOR

AMIZADE

“Não importa se a es-
tação do ano muda... 
Se o século vira, se o 
milênio é outro. Se a 
idade aumenta... Con-

serva a vontade de 
viver, não se chega à 

parte alguma sem ela.”
(Fernando Pessoa)

FOTOS: THIAGO CASONI

“O mundo 
é como um 
espelho que 
devolve a 

cada pessoa 
o reflexo de 

seus próprios 
pensamentos. 

A maneira 
como você 

encara a vida 
é que faz toda 

diferença.”
( Luís Fernando 

Veríssimo)
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DICAS 2021!
* Menos planejamento 

e mais ação
* Cuide da sua vida 

espiritual
* Reclamar não resolve 

o problema 
*Não se compare com 

os outros

FELIZ ANO NOVO! 

 REFLITA
Cuidado com esse pessoal que diz 

que “sem meta você não vai a lugar 
algum”. Pergunte a eles por que, 

afinal de contas, você tem que ir a 
algum lugar. Trate os “lugares futuros 
imaginários” apenas como referência 
– faça valer a caminhada: a felicidade 
não é um lugar onde se chega, mas 

um jeito como se vai. Evite ao máximo 
decisões que levem você para longe das 
suas amizades verdadeiras. Amizades 

levam um tempão para se consolidar e 
um tempinho para esfriar, pois assim 

como a proximidade gera intimidade, a 
distância fragiliza os vínculos. Pare de 
arrumar desculpas e explicações para as 
suas transgressões. Quando cometer um 
pecado, assuma, e simplesmente diga 
“fiz sim, me perdoe”. Comece falando 
com Deus e não pare de falar até que 
tenha encontrado a última pessoa afe-

tada pelo que você fez. 
(Palavras do Pastor Ed Rene Kivitz)

GRATIDÃO
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CRUZE 1.4 LTZ TURBO    18/18         CINZA  COMPLETO, AUT, COURO R$ 86.900,00

SPIN 1.8 LTZ AT.      14/15           BRANCO COMPLETO, AUT. 7 LUGARES R$ 48.900,00

ONIX 1.0 LT 18/19          BRANCO       COMPLETO  R$ 44.900,00

ONIX 1.0 LT       18/19           BRANCO       COMPLETO R$ 46.900,00

    19/20        PRATA  COMPLETO R$ 64.900,00

ONIX 1.0 LT     18/19           BRANCO COMPLETO R$ 46.900,00

MONTANA 1.4 SPORT     19/20          PRATA COMPLETO, 6.900KM R$ 64.900,00

SPIN 1.8 LT     12/13           PRATA COMPLETO R$ 36.900,00
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

A tecnologia está cada vez 
mais presente no nosso dia a dia 
e, praticamente, em todos os 
setores: desde as máquinas no 
campo, que hoje são praticamente 
robóticas, até as mais simples 
tarefas domésticas. Torna-se 
difícil encontrar alguma atividade 
profissional que não demande, 
atualmente, algum conhecimento 
de informática.

Anos atrás fomos surpreendidos 
com a “chegada” da informática, 
hoje as crianças já nascem envoltas 
nesse mundo: de informação, 
novidades e mudanças a todo 
momento. Frequentemente, 
passam mais tempo em frente 
às telas de computadores e 
descobrem, diariamente, novas 
inovações. Mas o que para muitos 
pais parece ser “perda de tempo” 
pode se tornar uma profissão.

A área da Tecnologia da 
Informação, mesmo com a 
pandemia, continua crescendo 
e oferecendo inúmeras 
possibilidades. Investir na formação 
de qualidade é o diferencial para 
quem quer seguir uma carreira 
neste setor. A Universidade 
Paranaense - Unipar, possui cursos e 

Para os pais, a área de TI pode parecer incerta, mas pode ser um 
futuro promissor para os filhos

Profissionais de informática: um mercado 
que, mesmo na pandemia, não para de 
crescer

professores capacitados para quem 
deseja ingressar na profissão.

Os acadêmicos da Unipar já 
participam de estágios durante 
a graduação e, a grande maioria, 
sai empregada no fim do curso. 
Atualmente, são mais de 400 mil 
vagas de emprego ao ano, só no 
Brasil. No ranking dos homens mais 
ricos do mundo estão os donos de 
empresas de informática, afinal, os 
profissionais de TI estão entre os 
salários mais bem remunerados do 
mercado. 

Quer saber mais sobre o curso? 
Venha conversar conosco! A Unipar, 
oferece uma grande oportunidade 
para desenvolver as habilidades 
profissionais dos seus filhos, com 
estrutura para as aulas e um corpo 
docente formado por excelentes 
profissionais da área.

TI:Unipar oferece cursos de graduação para 
quem deseja seguir na área 

‘Boca de fumo’ é
fechada pela PM

Em cumprimento a dois manda-
dos de busca e apreensão, inte-
grantes do grupo Rotam da Polí-
cia Militar de Umuarama de PMs 
do destacamento de Douradina 
apreenderam uma grande quanti-
dade de drogas e prenderam qua-
tro pessoas envolvidas diretamente 
com o tráfico de entorpecentes no 
município. Dois adolescentes tam-
bém foram encaminhados à Dele-
gacia de Umuarama, onde foram 
submetidos aos procedimentos 
relacionados à menores infratores.

A ação policial foi realizada no 
final da tarde quando os endere-
ços, onde aconteciam as movimen-
tações suspeitas, foram visitados 
pelos policiais.

De posse dos documentos expe-
didos pela Justiça, as casas foram 
vistoriadas e no interior foram encon-
tradas (numa das casas) 693 gra-
mas de maconha, 11 gramas de 
cocaína, um rolo de papel-alumínio 
e dois de papel filme, telefones celu-
lares e a quantia de R$ 1.240,00 em 
dinheiro. Um homem de 18 anos foi 
preso e um casal de adolescentes 
(17 anos) foi apreendido.

Na segunda casa a polícia locali-
zou 54 gramas de maconha, 5 gra-
mas de crack, um dólar americano, 
R$345,00 em dinheiro e aparelhos 
celulares. Lá forma flagradas duas 
mulheres de 24 anos, dois homens 
de 25 e 26 anos de idade e todos 
foram conduzidos à delegacia, onde 
foram autuados em flagrante e colo-
cados à disposição da Justiça.

DROGAS, dinheiro e celulares apreendidos em 
uma das casas vistoriadas durante cumprimento de 
mandados de busca

DIVULGAÇÃO
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