
PR prevê colheita de 22,54 milhões
de toneladas na safra de verão 21/22

PRINCIPAIS CULTURAS SOFRERAM O IMPACTO DA ESTIAGEM

O Departamento de Economia Rural do Estado divulgou ontem o relatório mensal com as estimativas para a safra de grãos 2021/2022 
no Paraná. O documento mostra uma estimativa de colheita que chega a 22,54 milhões de toneladas na safra de verão, em uma área de 
6,24 milhões de hectares. O volume representa uma redução de 3% com relação à safra de verão 2020/2021, e a área é 2% maior. l 6
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O prefeito Hermes 
Pimentel foi contrário 
à decisão e oficiou o 
secretário de Estado 
da Saúde, Beto Preto, 
solicitando que repense 
sobre a desativação dos 
20 leitos exclusivos para 
atendimento de covid-19 
a usuários do SUS de 
Umuarama. l 7

DesativaçãoDesativação
ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Retomada
A Azul Linhas Aéreas retomou mais quatro voos com 
origem/destino no Interior do Estado. Foi retomada a 

linha Toledo-Campinas e a rota Ponta Grossa-Campinas. 
Já o reinício entre Pato Branco e Curitiba e Guarapuava a 
Campinas começou ontem. A volta de voos em cidades 
de médio porte faz parte do programa Voe Paraná, do 
Governo do Estado, que incentiva a aviação regional. 

Entre as linhas que entram em operação, também 
haverá o retorno de rotas aéreas a Umuarama.

C
A

S
A 

C
IV

IL
/P

R

Orçamento de
2022 é aprovado
pelo Congresso

Nacional 
l 3

Parceria da Alep
com Executivo

foi determinante
para conquistas

l 5

“Cara do Boi”

IDR cria
identificação

facial de
bovinos 

l 4

Incentivo
será repassado

aos agentes
de endemias

l 8
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Umuarama

Empresário/empregador
Contribui 11% sobre pró-labore, en tre R$ 1.100,00
(R$ 121,00) e  R$ 6.433,57 (R$ 707,69), por GPS.
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.100,00 (R$ 220) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 6.433,57 (R$ 707,69) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 6.433,57. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.100,00, 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$ 1.100,00
(R$ 220,00) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71), por carnê.

Índice em % OUT NOV ano 12m 
IPCA (IBGE) 1,25 0,95 9,26 10,74
IGP-M (FGV) 0,64 0,02 16,77 17,89
IGP-DI (FGV) 1,60 -0,58 16,28 17,16

Índice OUT NOV DEZ
IGP-M (FGV) 1,2486 1,2173 1,1789
IGP-DI (FGV) 1,2343 1,2095 1,1716
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 9,25%  | TJLP: 5,32%

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; IIRR  22002211:: 8ª parcela
vence em 30/12, com juros Selic de 3,62%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova Rem.
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12 básica

21/11 a 21/12 0,5000   0,4412   0,0000
22/11 a 22/12 0,5158   0,4570   0,0157
23/11 a 23/12 0,5171   0,4583   0,0170
24/11 a 24/12 0,5195   0,4607   0,0194
25/11 a 25/12 0,5208   0,4620   0,0207

Ações % R$
Petrobras PN -0,07% 28,18 
Vale ON -0,57% 79,88 
ItauUnibanco PN +0,52% 21,26 
Bradesco PN +0,63% 19,21 
Magazine Luiza ON -3,43% 6,20 
Banco Pan ON +7,87% 10,75

IBOVESPA: -0,24% 105.243 pontos

Iene 114,33
Libra est. 0,75
Euro 0,88
Peso arg. 102,30

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,2% 5,6670 5,6680 +0,6%

PTAX  (BC) -0,3% 5,7195 5,7201 +1,8%

PARALELO -1,5% 5,5300 5,9400 +0,7%

TURISMO -1,5% 5,5300 5,9200 +0,7%

EURO +0,2% 6,4750 6,4780 +2,4%

R$/m2 OUT NOV %m %ano %12m
Paraná 1.987,39 1.995,80 0,42 16,03 17,66
Norte 2.097,17 2.107,67 0,50 19,52 20,67
Oeste 2.027,94 2.032,44 0,22 15,56 17,25

DÓLAR 22/12

Iene R$ 0,0500
Libra est. R$ 7,63
Peso arg. R$ 0,056
R$1: 1.190,76 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 22/12 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. NOVEMBRO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1467,40 
II R$ 1524,60 

III R$ 1577,40 
IV R$ 1696,20

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/21 a dez/21)

OOUUTT NNOOVV DDEEZZ
TJLP (%) 5,32 5,32 5,32
Sal. mínimo 1.100,00 1.100,00 1.100,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA jan/22 1.328,75 20,75 4,3%
FARELO jan/22 402,80 8,80 10,8%
MILHO mar/22 602,50 4,25 3,1%
TRIGO mar/22 814,00 15,00 -5,1%

SOJA 162,75 1,5% 3,6% 163,00
MILHO 83,64 1,1% 9,6% 84,00
TRIGO 88,88 0,0% 0,6% 92,00
BOI GORDO 305,36 0,3% 4,5% 310,00
SUINO 5,66 -0,5% -7,7% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 22/12 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 22/12 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 22/12 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 172,00 3,6% 2,4%
SOJA Paranaguá 178,00 5,3% 6,0%
MILHO Cascavel 89,00 2,3% 3,5%

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.100,00 (sal. mínimo) 7,5%
Taxa entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48 9%
Taxa entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22 12%
Taxa entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57 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)

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//1122  ffííssiiccaass  1155//1122,,  ddoommééssttiiccooss  66//1122

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Quinta

34 20
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36h

Crescente
09/01- 15h13

Minguante
26/12 -23h26

Nova
2/01 -15h35

Cheia
19/12 -01h37

Sol

PREVISÃO DO TEMPO

Sol Sol

12 GERAL  Quinta-feira 23 de dezembro de 2021 @oparana hojenews

Loterias
Megasena

01 02 03 04 05 07 10 11
12 14 15 22 23 24 25Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Quinta 23/12/2021
concurso: 2439Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

02 03 06 07 02 04 06

Super Sete concurso: 185C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2252Lotomania

86.447
26.701
28.242
03.477
66.757

24 25 39 45 47 58 74 
NÁUTICO/PE

15 36 40 53 58 

MAIO

06 08 17 19 20 21 29

concurso: 5737

02 08 34 38 47 51

Sol

CRESCENTE
09/01 - 15h13

CHEIA
19/12 - 01h37

MINGUANTE
26/12 - 23h26

NOVA
02/01- 15h35

Paranaguá
max 26
min 19

max 34
min 21

Cascavel
max 31
min 17

Foz do Iguaçu
max 32
min 19

max 33
min 19

Curitiba
max 24
min 15

FASES 
DA LUA

Sexta 24/12/2021

Sol
Sábado 25/12/2021

Sol

04 05 20 23 24 25 26 27 28 29
36 38 50 51 53 62 64 76 79 00

Lotofácil concurso: 2404

Voe Paraná: retomados voos em Toledo, 
Ponta Grossa, Pato Branco e Guarapuava
Pato Branco - O Paraná deu 
mais um passo na consolida-
ção do maior projeto de avia-
ção regional do País. Nesta 
semana, a Azul Linhas Aéreas 
retomou mais quatro voos com 
origem/destino em cidades do 
Interior do Estado. Na segun-
da-feira (20) a companhia reto-
mou a linha Toledo-Campinas 
e, na terça (21), a rota Ponta 
Grossa-Campinas. Já o reinício 
entre Pato Branco e Curitiba e 
Guarapuava a Campinas se 
deu ontem (22).

A volta de voos Azul em 
cidades de médio porte do 
Estado faz parte da retomada 
do programa Voe Paraná, 
do Governo do Estado, que 
incentiva a aviação regional. 
Além das linhas já em opera-
ção, também haverá o retorno 
de rotas aéreas a Umuarama, 
Guaíra, Paranavaí, Francisco 
Beltrão, Cornélio Procópio, 
União da Vitória, Cianorte, 

Campo Mourão, Telêmaco 
Borba, Arapongas e Apuca-
rana, que entram em operação 
a partir de janeiro.

Com isso, o Paraná será o 
Estado brasileiro com maior 
número de destinos cober-
tos pela Azul a partir de 2022. 
A estratégia é fruto de uma 
demanda levada pelo governa-
dor Carlos Massa Ratinho Junior 
a executivos da empresa.

Os novos voos se somam 
a outros cinco municípios 
já atendidos pela empresa 
regularmente: Curitiba, Foz 
do Iguaçu, Cascavel, Lon-
drina e Maringá – totalizando 
20 cidades contempladas, 
um recorde da companhia. O 
plano da empresa é fortalecer 
sua malha em Curitiba, criando 
um hub regional com mais de 
50 movimentos diários.

Além da Azul, a compa-
nhia aérea paranaense Aero-
sul mantém voos regulares 

ligando Arapongas, Apucarana, 
Pato Branco a Curitiba.

VOE PARANÁ
Lançado pelo governador 

Ratinho Junior em outubro 
de 2019, o Voe Paraná man-
tinha voos regulares, em par-
ceria com a Gol e Two Flex, de 
Curitiba para Guaíra, Parana-
guá, Cianorte, Campo Mourão, 
Paranavaí, Arapongas, Corné-
lio Procópio, Francisco Beltrão, 
União da Vitória e Telêmaco 
Borba. O programa precisou 
ser descontinuado em março 
de 2020 em razão da pande-
mia da Covid-19. De acordo 
com a Secretaria de Estado 
da Infraestrutura e Logística, 
2.736 passageiros foram trans-
portados no período.

O Paraná encerrou 2019 
com 19 aeroportos operando 

voos regulares para destinos 
turísticos de qualquer lugar 
do País e do mundo – em 2018, 
eram apenas seis aeroportos 
(Curitiba, Londrina, Maringá, 
Cascavel, Foz do Iguaçu e 

Ponta Grossa). Ampliação que 
volta à pauta, com a reforma e 
ampliação de terminais impor-
tantes pelo Estado como os de 
Siqueira Campos, Paranavaí, 
Arapongas e Umuarama.

Governo oficializa 
de loteria do Paraná
Curitiba - O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior sancio-
nou a lei nº 20.945/2021 que 
cria o serviço público de lote-
ria do Paraná, responsável por 
garantir a fiscalização e admi-
nistração de jogos lotéricos do 
Estado, a Lotepar. A autarquia 
estadual terá como foco princi-
pal a geração de novos recur-
sos para financiar atividades 
socialmente relevantes relacio-
nadas à promoção de direitos 
sociais. Com essa implementa-
ção, o Paraná se reúne aos cinco 
entes federativos que possuem 
legislação vigente acerca de ser-
viços lotéricos: Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Ceará, Espírito 
Santo e Maranhão.

A criação da autarquia des-
tinará, com a nova fonte de 
arrecadação, recursos para 
a manutenção de programas 
sociais e o desenvolvimento de 
ações e serviços relacionados 
à segurança pública, habitação 
popular e promoção de direi-
tos dos idosos, tendo também 
recursos revertidos ao Fundo 
de Recuperação e Estabiliza-
ção Fiscal do Paraná – FUNREP.

A Loteria do Estado do 
Paraná terá vínculo direto 
com a Secretaria de Estado da 
Fazenda. Além disso, compete 
à nova autarquia adotar siste-
mas de garantia à segurança 
contra adulteração dos bilhe-
tes físicos e digitais.

CASA CIVIL

Conectividade e interatividade  
aproximam Alep da população

Conectividade, transparên-
cia e informação ao alcance 
de todos os paranaenses. Nos 
últimos anos, a Assembleia 
Legislativa do Paraná ampliou 
sua presença nas redes sociais 
e foi a primeira do Brasil a 
transmitir as sessões ao vivo 
pelo Facebook. O uso de fer-
ramentas digitais é uma forma 
de proporcionar uma inte-
ração eficiente e clara com a 
população. Com isso, a Casa 
conquistou mais seguidores e 
teve conteúdos sendo acessa-
dos por milhares de cidadãos.

Um exemplo é o Facebook, 
que passou de um alcance de 900 
mil pessoas para dois milhões de 
pessoas entre novembro de 2020 
e novembro de 2021, um cresci-
mento superior a 146%. Pela 
plataforma, a população tem 
acesso ao dia a dia da Casa, 
as sessões plenárias, reuniões 
da Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) e audiências públi-
cas, que são transmitidas ao 
vivo e podem ser acompanha-
das por qualquer cidadão. Pela 
rede, os usuários também tiram 
dúvidas, solicitam informações 
e participam das transmissões 
com perguntas e opiniões.

Rede mais visual e interativa, 
o Instagram também cresceu 
significativamente no último 
ano. O perfil da Alep passou de 
15 mil seguidores para quase 
26 mil, entre novembro de 
2020 e novembro de 2021. Já 
o alcance passou de 200 mil 

para um milhão de pessoas no 
mesmo período, um cresci-
mento de 438%. Atualmente, 
quem segue o Legislativo tem 
acesso a stories, vídeos curtos, 
enquetes, entrevistas exclusi-
vas e variadas informações.

PÚBLICO DIVERSO
A Assembleia também está 

presente em outras redes que 
agregam públicos de diferentes 
perfis e faixas etárias. No Twitter, 
com informações mais curtas e 
diretas, a Casa conta com 11 mil 
seguidores que geram mais de 

60 mil impressões mensais e 
quase 4 mil visitas/mês.

Para atingir um público mais 
jovem e aproximar ainda mais o 
cidadão da Casa de Leis, foi criada 
neste ano uma conta institucio-
nal no Tik Tok. A plataforma é a 
que mais cresce no mundo, com 
mais de dois bilhões de down-
loads, e tem forte apelo entre 
jovens estudantes de 13 a 28 
anos. A ideia é de forma leve e 
descontraída, apresentar con-
teúdo informativo sobre as ati-
vidades parlamentares e curiosi-
dades sobre a Assembleia.

Fotos e vídeos
Com transparência e facilidade de acesso aos mais diversos conteúdos 
como prioridades, nada fica de fora. Todos os registros fotográficos es-
tão à disposição da população através do Flickr, onde já foram postadas 

mais de 214 mil fotos. Os arquivos são utilizados tanto pelas asses-
sorias dos deputados como por dezenas de veículos de comunicação 
de todo o Estado. O mesmo acontece com os vídeos produzidos pela 
equipe da TV Assembleia que estão à disposição dos cidadãos pelo 

canal oficial do YouTube. Hoje, o canal possuiu mais de 14 mil inscritos, 
com 66 mil visualizações e mais de 566 mil impressões. A publicação de 
mais vídeos no canal fez crescer em 24% as visualizações.  O antigo site 

da Assembleia Legislativa também passou por modificações e hoje é 
um portal de informações.

TV Assembleia
Pioneira no uso do Facebook para transmitir as sessões plená-

rias e as reuniões da CCJ, a Casa de Leis ampliou ainda mais suas 
ferramentas para estar próxima aos cidadãos e também passou a 

transmitir, em tempo real, pelo YouTube e Twitter. A TV Assembleia 
passou por um processo de modernização e, em maio de 2020, 

passou a ser transmitida em seu próprio canal aberto - 10.2. Todo o 
investimento necessário para que a TV pudesse ser transmitida em 
canal aberto foi pago pelo Senado Federal, já que o canal faz parte 

da rede de televisão do Senado Federal. Outra parceira do projeto é 
a TV Paraná Turismo (TV Educativa). Hoje, o cidadão pode assistir à 
programação em TV aberta e também pelo canal 16 da Claro/Net.
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Orçamento de 2022
é aprovado pelo
Congresso Nacional

O Congresso Nacional apro-
vou na noite da última terça-
-feira (21) o relatório final do 
projeto de lei orçamentária 
de 2022. A matéria segue para 
sanção presidencial.

O Orçamento do ano que 
vem prevê valor total da des-
pesa para 2022 de R$ 4,82 tri-
lhões, dos quais R$ 1,88 trilhão 
refere-se ao refinanciamento 
da dívida pública.

O texto foi aprovado em 
sessão separada do Congresso 
Nacional, como tem aconte-
cido em virtude da pandemia 
de covid-19. Entre os deputados 
federais, a proposta foi apro-
vada por 358 votos favoráveis 
e 97 contrários. No Senado, o 
texto passou por 51 votos a 20.

O Orçamento para 2022 
concede de mais R$ 2 bilhões 
para reajuste de servidores do 
Poder Executivo, destina R$ 
800 milhões para o reajuste de 
agentes comunitários de saúde 
e fixa o Fundo Eleitoral em R$ 
4,934 bilhões. O aumento para 
os servidores já havia sido 
rejeitado pelo relator, depu-
tado Hugo Leal (PSD-RJ), mas 
foi viabilizado após acordo 
entre os parlamentares e cor-
tes no Orçamento.

O texto também prevê tem 
aumento para os recursos para 

Auxílio Brasil
O Orçamento 2022 destina R$ 89 bilhões para o pagamento do Auxílio 

Brasil, no valor de R$ 400 mensais por família. No projeto original, 
enviado pelo Poder Executivo, destinava R$ 34,7 bilhões. Já as despe-
sas com Saúde tiveram um crescimento de R$ 15 bilhões em relação à 
proposta original encaminhada pelo Poder Executivo, chegando a mais 
de R$ 160 bilhões. No relatório final, as emendas de relator somam R$ 
16,5 bilhões e vão atender 30 programações diferentes. As principais 

são custeio dos serviços de atenção primária à saúde (R$ 4,68 bilhões) 
e serviços de assistência hospitalar e ambulatorial (R$ 2,6 bilhões). 

Deputado paranaense pede a
prisão do dono da Itapemirim

O deputado federal Evandro 
Roman (Patriotas-PR) proto-
colou no Supremo Tribunal 
Federal (STF) um pedido 
de prisão preventiva contra 
Sidnei Piva, dono do Grupo 
Itapemirim e da Ita Linhas 
Aéreas, que suspendeu todos 
os seus voos na última sexta 
(17), prejudicando cerca de 40 
mil passageiros que não con-
seguiram embarcar.

“Existem motivos mais do 
que concretos para se duvidar 
das intenções de tais pessoas, 
em especial de Sidnei Piva 
de Jesus, que hoje comanda 
o grupo Itapemirim prati-
camente sozinho e parece 

educação. O Orçamento prevê 
R$ 113,4 bilhões na manutenção 
e no desenvolvimento do ensino 
em 2022. A complementação 
da União ao Fundo Nacional da 
Educação Básica (Fundeb) será 
de R$ 30,1 bilhões.

A proposta de Orçamento 
para 2022 estabelece o salário 
mínimo no valor de R$ 1.210 
para o próximo ano. Esse mon-
tante representa aumento de 
10,04% em relação ao salário 
mínimo atual de R$ 1,1 mil. A 
variação corresponde à pro-
jeção oficial da Secretaria de 
Política Econômica (SPE) do 
Ministério da Economia para o 
Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) para este 
ano. O que indicaria mais um 
ano sem ganhos reais (reajuste 
acima da inflação).

No projeto original do Poder 
Executivo, o financiamento de 
campanhas eleitorais teria R$ 
2,1 bilhões no ano que vem. O 
valor foi reajustado pelos parla-
mentares e, na primeira versão 
do relatório, seriam destinados 
R$ 5,1 bilhões. O montante final 
que foi aprovado no Orçamento 
para o financiamento público 
para o pleito de 2022 foi R$ 4,9 
bilhões. Durante a votação no 
Senado, parlamentares tenta-
ram diminuir esse valor, mas 
foram derrotados.

decidido a levar as empresas 
à falência, enquanto enri-
quece com isso (através de 
seu pró-labore incompatível 
com a realidade das empresas 
recuperandas e de valores do 
grupo Itapemirim que há muito 
tempo são usados em transa-
ções marcadas por suspeitas 
entre suas empresas, a exem-
plo da DELTA X e da T’TRANS”, 
diz trecho da petição encami-
nhada ao STF. “Repita-se: há 
indícios de possíveis irregula-
ridades de gestão e de desvir-
tuamento intencional do Plano 
de Recuperação Judicial (PRJ) 
especialmente através dos lei-
lões de bens móveis e imóveis, 

além de possível ‘calote’ (ou 
fraude) a credores”

Para o parlamentar para-
naense há indícios de possíveis 
delitos que teriam sido prati-
cados em prejuízo do grupo 
Itapemirim, de seus credores 
e de seus funcionários, além 
de desvios patrimoniais de 
milhões de reais através de 
um “complexo emaranhado” 
de empresas.

“Acionei o STF por estar aler-
tando os órgãos competentes 
sobre o não pagamento do pas-
sivo trabalhista da antiga viação 
Itapemirim e por perceber um 
viés de estelionato que estava 
por ser aplicado pela ITA.

ENTRE os deputados federais, a proposta foi aprovada por 358 votos favoráveis e 97 con-
trários. No Senado, o texto passou por 51 votos a 20

DIVULGAÇÃO

Novo holofote

O acordo entre Sergio Moro e o MBL pode ter um impacto 
muito maior na campanha eleitoral do que os holofotes de 

Lula e Alckmin. O modelo de propaganda digital seguido por 
Carlos Bolsonaro, ao invés de conquistar votos, perdeu. O 

MBL, por outro lado, soube se renovar. Ninguém é capaz de 
usar as redes sociais melhor do que eles. Dependendo de 

seu grau de engajamento, a campanha de Moro pode ganhar 
os pontinhos que faltam para atropelar o bolsonarismo. 
Até meados do ano que vem, a campanha vai depender 
basicamente das redes sociais, que não movimenta as 

massas, mas pode virar o voto de opinião. Se entregar essa 
área para o MBL, dispensando os marqueteiros do Podemos, 

Moro tem uma chance real de passar para o segundo 
turno e disputar o Planalto com o condenado que 

trancou na cadeia.

Anti PT
Pesquisa do Instituto Paraná, 
divulgada ontem, mostrou 
que 41% dos eleitores de São 
Paulo jamais votaria no PT ou 
em candidato apoiado pela 
legenda do ex-presidente 
Lula. O mesmo sentimento 
de repulsa domina 8,7% 
dos eleitores em relação ao 
PSOL. Outros 11,2% nunca 
elegeriam um candidato do 
PSDB e 10% resistem a nomes 
do PL de Jair Bolsonaro. Em 
relação ao PSB, a rejeição é 
de apenas 1,5%, o que pode 
animar a candidatura de 
Marcio França, desde que não 
seja apoiado pelo
ex-presidiário.

Agressividade à parte
Estagnado nas pesquisas eleitorais, Ciro Gomes continua 
a atacar Sergio Moro, como parte da estratégia de João 
Santana para tentar ganhar relevância nas redes. Em uma 
live realizada em seu canal no YouTube, o pedetista voltou 
a desafiar o ex-juiz para um debate. “Se ele acha que 
eu estou sendo agressivo, ele na verdade é um corrupto 
mentiroso. Porque ele querendo aparecer está puxando 
o Bolsonaro para debater. Ora, se eu sou agressivo o 
Bolsonaro é o quê”, indaga. Na segunda-feira, o ex-juiz 
disse que só irá debater se Ciro abandonar sua postura 
agressiva. “Francamente, o Sergio Moro é mesmo isso, 
esse bandidão despreparado, um canalha arrematado”, 
completou o presidenciável, que está sendo investigado 
pela PF por desvios nas obras da Arena Castelão.

Rejeição de Doria
Na mesma pesquisa feita 
pelo Instituto Paraná, 
também houve a avaliação 
do sentimento do eleitor 
em relação à gestão de João 
Doria. Dos entrevistados, 
51% disseram que 
desaprovam o governo 
tucano, enquanto 43,1% o 
aprovam. Pré-candidato à 
Presidência da República, 
Doria é mais rejeitado entre 
homens (53,8%), entre 45 
e 59 anos (54,2%), com 
ensino médio (53,5%). Para 
39% dos entrevistados, a 
administração tucana é ruim 
ou péssima, enquanto 28,2% 
a avaliam como ótima ou boa.

DIVULGAÇÃO
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IDR cria método
para “identificação
facial” de bovinos

Um projeto de pesquisa 
desenvolvido pelo Instituto 
de Desenvolvimento Rural 
do Paraná-Iapar-Emater (IDR-
Paraná) em parceria com 
a Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) estuda um 
método para fazer a identifi-
cação de bovinos a partir da 
captura de imagens e leitura 
biométrica do espelho nasal 
(focinho) dos animais.

“Os sistemas de identifica-
ção em uso, como brincos e 
marcação a ferro quente, são 
ineficientes e até prejudiciais 
aos animais”, avalia João Ari 
Gualberto Hill, médico vete-
rinário e pesquisador do IDR-
Paraná que coordena o estudo.

Um sistema confiável de 
identificação é importante 
também para dar mais efi-
ciência à rotina das proprie-
dades – monitoramento de 
alimentação, ordenha, vaci-
nação e aplicação de medica-
mentos –, atender à crescente 
demanda de rastreamento 
em toda a cadeia produtiva e, 
ainda, auxiliar o trabalho das 
agências governamentais de 
defesa sanitária.

A metodologia envolve a 
construção de um banco de 
imagens, onde elas são pro-
cessadas por redes neuro-
nais e algoritmos para buscar 

Governo oficializa serviço
público de loteria do Paraná

O governador Ratinho Junior 
sancionou a lei nº 20.945/2021 
que cria o serviço público de 
loteria do Paraná, responsável 
por garantir a fiscalização e 
administração de jogos loté-
ricos do Estado (Lotepar). A 
autarquia estadual terá como 
foco principal a geração de 
novos recursos para financiar 
atividades socialmente rele-
vantes relacionadas à promo-
ção de direitos sociais.

Com essa implementação, 
o Paraná se reúne aos cinco 
entes federativos que pos-
suem legislação vigente acerca 
de serviços lotéricos: Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Ceará, 
Espírito Santo e Maranhão.

A criação da autarquia des-
tinará, com a nova fonte de 
arrecadação, recursos para a 
manutenção de programas 
sociais e o desenvolvimento de 
ações e serviços relacionados à 
segurança pública, habitação 
popular e promoção de direi-
tos dos idosos, tendo também 
recursos revertidos ao Fundo 
de Recuperação e Estabilização 
Fiscal do Paraná – FUNREP.

A Loteria do Estado do 
Paraná (Lotepar) terá vín-
culo direto com a Secretaria 
de Estado da Fazenda. Além 

disso, compete à nova autar-
quia adotar sistemas de 
garantia à segurança contra 
adulteração dos bilhetes físi-
cos e digitais.

Essa nova estrutura pode 
executar diretamente os jogos 
ou delegar, mediante per-
missão, concessão ou outra 
modalidade prevista na legis-
lação que rege as contrata-
ções públicas, as atividades 
operacionais inerentes à 
exploração do jogo lotérico.

A autarquia vai trabalhar 
a partir de 2022 para definir a 
forma da implementação dos 
jogos no Paraná.

determinados padrões biomé-
tricos dos animais.

Denomina-se rede neuro-
nal um conjunto de proces-
sos computacionais que são 
conectados de modo a imitar 
o funcionamento do cérebro 
humano, e que são programa-
dos para reconhecer padrões 
e se retroalimentar de acordo 
com os erros e acertos cometi-
dos. É uma das bases da inteli-
gência artificial. 

No projeto de identificação 
de espelho nasal de bovinos, 
os pesquisadores partiram 
de uma rede neuronal origi-
nalmente desenvolvida para 
reconhecimento de imagens 
biomédicas.

De acordo com Hill, o pro-
jeto já conta com mais de 

500 imagens, obtidas de ani-
mais do próprio IDR-Paraná 
nas unidades de pesquisa de 
Pato Branco, Ponta Grossa e 
Curitiba. “Também temos ima-
gens cedidas por um grupo de 
pesquisa de São Paulo”, afirma.

O projeto já chegou ao pro-
tótipo de um aplicativo para o 
sistema operacional Android, 
em fase de testes e ajustes. Nas 
próximas fases, ele focará na 
ampliação da base de dados 
para melhorar o desempenho 
das redes. “Poderemos então 
validar a efetividade e robus-
teza dos algoritmos desen-
volvidos”, destaca o professor 
David Menotti, da UFPR. 

A estimativa é que no final de 
2022 o aplicativo entre em fase 
de testes para uso comercial.

NA identificação de espelho nasal de bovinos, os pesquisadores partiram de uma rede neuro-
nal originalmente desenvolvida para reconhecimento de imagens biomédicas

GILSON ABREU/AEN

Cota de compras II
O aumento de US$ 300 para 
US$ 500 dólares (R$ 2.850,00) 
do limite de compras nas lojas 
francas no Brasil, igual ao 
limite autorizado nas cidades 
gêmeas dos países vizinhos 
(Argentina e Paraguai). “Vai 
ser um grande estímulo 
para as lojas francas, uma 
vez que esta cota já existe 
para quem compra do outro 
lado da fronteira, gerando 
empregos, impostos e 
também oportunidade para 
o desenvolvimento”, disse o 
prefeito Chico Brasileiro.

No pleito! 
O secretário-chefe da Casa 
Civil do Paraná, Guto Silva, 
confirmou que em janeiro 
de 2022 retornará para a 
Assembleia Legislativa como 
deputado estadual, cargo 
em que está licenciado. Guto 
informou que vai se dedicar à 
sua pré-campanha eleitoral, 
que pretende disputar a vaga 
para o Senado Federal. Seu 
substituto ao posto ainda não 
foi definido pelo governador 
Ratinho Junior.

Meta 2022 
A Frente Parlamentar sobre 
o Pedágio da Assembleia 
Legislativa do Paraná definiu 
como meta para o próximo ano 
conhecer todos os detalhes 
do projeto de concessão das 
rodovias federais que cortam 
o Paraná, fiscalizar o passivo 
deixado pelos contratos 
encerrados e defender os 
interesses dos paranaenses. 
Os deputados estaduais junto 
com o Governo do Estado 
trabalham por um processo de 
concessão transparente, justo 
e que atenda as reivindicações 
dos usuários das rodovias.

PIB do Paraná 
O Produto Interno Bruto (PIB) 
do Paraná cresceu 4,8% na 
comparação com o mesmo 

Cota de compras 
O deputado Ricardo Barros, líder do Governo na Câmara dos 
Deputados, confirmou ao prefeito Chico Brasileiro o aumento 
na cota de compras em dólares nas lojas francas (duty free). 

“Aprovamos no Congresso Nacional, dentro do orçamento da União, 
recursos para renúncia fiscal que envolvem o aumento da cota 

terrestre de US$ 300 para US$ 500, das lojas francas, e também de 
US$ 500 para US$ 1.000 (R$ 5,7 mil) quando o passageiro está em 

transporte aéreo”, disse Ricardo Barros. 

período do ano passado. Com 
altas nos setores de indústria 
e serviços, o resultado mostra 
a trajetória de recuperação da 
economia paranaense pós-
pandemia, apresentando um 
sólido crescimento ao longo 
de todo o ano. A performance 
da indústria no período foi a 
que mais contribuiu para o 
desempenho do Estado: 
o crescimento do setor foi 
de 10,9%.

Bem avaliado 
Pesquisa do Instituto Opinião 
aponta que o prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC) tem 88,3% 
de aprovação da população 
de Cascavel. A avaliação 
do governo Paranhos foi 
considerada boa pela maioria 
dos entrevistados quando 
questionados sobre as obras e 
serviços: 53,8% consideraram 
“bom” e 24,5% responderam 
“ótimo”. Os entrevistados 
também responderam quanto 
à possibilidade de Paranhos ser 
candidato a vice-governador 
do estado com o Ratinho 
Júnior: 64,9% disseram que ele 
deve continuar como prefeito, 
27,5% disseram que deve ser 
candidato a vice-governador e 
outros 7,7% não opinaram. 

Dose de reforço 
O secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto, anunciou 
que irá seguir a recomendação 
do Ministério da saúde com 
relação à antecipação da 
aplicação da dose de reforço 
para quatro meses. Para a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa), a “redução permitirá 
maior proteção contra a nova 
variante Ômicron. Além dessa 
alteração da dose de reforço, 
teremos a redução do tempo 
para a segunda dose da vacina. 
Seguiremos conforme a bula 
da vacina e, a partir de agora, 
todos os municípios estão 
autorizados a reduzir o tempo 
entre D1 e D2″, explica o 
secretário.
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Parceria no Estado
foi determinante
para novas conquistas

As sessões legislativas 
na Assembleia do Paraná se 
encerraram na última quar-
ta-feira (15) com a aprovação 
de diversos projetos de lei do 
Governo do Estado. As pro-
postas, já sancionadas pelo 
governador Ratinho Junior, 
tratam de temas como educa-
ção básica, segurança pública, 
valorização de servidores, 
ensino superior, entre outros. 
E a participação dos deputa-
dos na construção e no apri-
moramento de cada texto, 
com apoio da sociedade e 
em parceria com o Executivo 
estadual, foi, ao longo de 
2021, um dos fatores deter-
minantes para os avanços 
conquistados no Paraná.

“Eu tive a honra de ser 
deputado estadual e sei do 
importante papel que os nos-
sos parlamentares têm den-
tro da estrutura do Estado. 
De um lado, eles debatem e 
aprofundam os projetos que 
enviamos para a Assembleia, 
trazendo contribuições fun-
damentais para cada pro-
posta. De outro, conhecem 
como ninguém o dia a dia 
e as demandas dos municí-
pios, pois estão em contato 
diário com prefeitos, verea-
dores e lideranças. Por isso, 

Fechamento do ano
Nas últimas semanas, por exemplo, foram votados e aprova-

dos projetos que reforçarão em 2022 a caminhada para que o 
Paraná atinja o posto de melhor educação do Brasil: o rea-
juste do piso dos professores da rede básica para R$ 5.545, 
a adoção de bônus para os diretores e a retomada do PDE 

(Plano de Desenvolvimento da Educação).  Da mesma forma, 
no ensino superior a Lei Geral das Universidades (LGU). Na 
cultura, os deputados aprovaram um aumento no orçamen-
to do setor de 0,26% para 0,55% em 2022. Também deram 

o aval para a adoção do Cartão Comida Boa e da Energia 
Solidária. Na segurança pública, teve o vale-alimentação de 
R$ 600 mensais para as polícias, da criação da Polícia Penal 
bem como da isenção previdenciária a militares portadores 

de moléstias graves. Na economia, foi o Refis e Retoma PR, o 
Auxílio Emergencial, a ampliação do Cartão Futuro e a PEC da 

autorização, para ampliação de ramais ferroviários.

nos ajudam muito a fazer 
do Paraná cada vez mais 
moderno e inovador”, afir-
mou o governador.

Um dos temas centrais 
tratados pela Assembleia em 
2021 foi o fim dos contratos de 
pedágio do Anel de Integração. 
Além de votar a delegação dos 
1.163 quilômetros de rodo-
vias estaduais para a União, 
a Alep realizou diversas 
audiências públicas em todas 
as regiões do Paraná, dando 
respaldo ao Governo no tra-
balho de convencimento, em 
Brasília, por um pedágio com 
menor preço das tarifas, obras 
nos primeiros anos de contrato 
e licitação transparente na 

Bolsa de Valores.
“O governador é essencial-

mente um homem do diálogo, 
que sempre deu espaço para 
os deputados opinarem na 
adoção das políticas públicas 
para o Paraná. Prova disso é 
que houve emendas em inú-
meros projetos que vieram do 
Governo, inclusive emendas 
da oposição, demonstrando 
que a democracia e o enten-
dimento sempre estarão 
acima de qualquer divergên-
cia política ou partidária. O 
nosso norte é beneficiar mais 
de 11,5 milhões de paranaen-
ses”, destacou o deputado 
Hussein Bakri, que é líder do 
Governo na Assembleia

AO lado de Traiano, Ratinho lembra que as propostas já sancionadas tratam de temas como educação, segurança, valorização de servidores, 
ensino superior

JONATHAN CAMPOS/AEN

Ascendendo 
Advogado de Lula enquanto 
esteve preso em Curitiba, que 
o visitava todo dia, Manuel 
Caetano ganhou pontos com 
o Barba e a cúpula do PT. Teve 
assento de destaque.

Intruso, não
Presidente do MDB, controlado 
pelo neo-inimigo Michel Temer, 
Baleia Rossi justificou sua 
presença com uma frase: “todos 
aqui me apoiaram contra Arthur 
Lira na Câmara”.

Chega pra lá!
Os senadores Renan Calheiros 
e Omar Aziz, a dupla da CPI 
da Pandemia, foram muito 
tietados também. Fotos e 
abraços. Ex-presidente, Dilma 
Rousseff não foi convidada.

Entre dois
As novas conversas agora 
de Alckmin, recém-saído do 
PSDB, são com o PSB, dirigido 
por Carlos Siqueira, e o PSD, 
controlado por Gilberto Kassab 
– com quem o ex-governador 
tem mais afinidade política. 
Fato é que o PSB nacional ainda 
não engoliu o ex-tucano, e 
dialoga internamente. A ideia 
de Alckmin no partido foi de 
Marcio França.

Trato anterior
Antes desse ensaio Lula-Alckmin, 
havia articulação para o ex-
governador ser o candidato do 
PSD ao Palácio Bandeirantes, 
com Marcio França (PSB) de vice. 
O cenário virou. França quer 
disputar o Governo, e idealiza 
uma chapa com Haddad ao 
Senado. Mas o ex-presidenciável 
petista não abre mão, por ora, de 
disputar o Governo. 

Fator Pacheco
Kassab ainda tenta atrair Alckmin 
para o PSD – pelo qual ele 
também pode ser vice de Lula da 

Alckmin ao PT: “Tamo junto”
Está praticamente acertada a inesperada chapa presidencial 

Lula da Silva (PT) com Geraldo Alckmin de vice – filiado ao PSB 
ou ao PSD. O jantar do grupo de advogados Prerrogativas, em 

São Paulo – no qual ambos foram as estrelas – foi apenas a 
primeira aparição pública. Alckmin só conseguiu se sentar ao 

lado de Fernando Haddad duas horas depois de entrar, de tanto 
que foi paparicado. Aos grãos petistas que o cumprimetaram, 
todos com a frase “Governador, esperamos que venha com a 

gente”, como um mantra, Alckmin respondia de pronto: “Tamo 
junto”, e batia a mão direita no peito, na altura do coração. É 

muito amor numa pré-campanha eleitoral. A conferir.

Silva. E Rodrigo Pacheco? Seria 
problema para resolver depois.

Atravessando
A pressão do ex-ministro 
José Eduardo Cardozo para 
que o STF derrube liminar e 
acelere processo de cassação 
do deputado Jalser Renier 
na Assembleia de Roraima 
tem causado desconforto no 
gabinete do ministro Luiz Fux. O 
ex-ministro, que não representa 
nenhuma das partes, teria 
ligado várias vezes para o 
gabinete de Fux.

Apertem os cintos...
Sumido da praça, Sidnei Piva, 
o megalômano empreendedor 
aéreo da ITA, apareceu num 
site desconhecido em quase-
monólogo, garantindo que a 
empresa volta a voar...

Garotada online
Um levantamento do aplicativo 
de educação financeira Blu 
by BS2 revela que os gastos 
de adolescentes com games 
e entretenimento cresceram 
181% e 136%, respectivamente, 
em novembro de 2021, em 
comparação com o mesmo 
período do ano passado. 

Black no azul
O relatório da Neotrust mostra 
que as pequenas e médias 
empresas (PMEs) faturaram 
R$74,7 milhões na Black Friday 
2021. Com isso, as PMEs 
tiveram um crescimento de 
29% nessa época do ano, em 
comparação com 2020. A 
empresa é responsável pelo 
monitoramento de mais de 
85% do e-commerce brasileiro.

Brasil adentro
A Coluna chega ao Rio Grande 
do Norte e passa a ser 
publicada a partir de hoje nos 
renomados Mossoró Hoje, no 
interior, e Tribuna de Notícias, 
em Natal. Uma honra. 
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PR prevê colheita de 22,54 milhões
de toneladas na safra de verão 21/22

O  D e p a r t a m e n t o  d e 
Economia Rural (Deral) da 
Secretaria de Estado da 
Agricultura e do Abastecimento 
divulgou ontem (quarta-feira, 
22) o relatório mensal com as 
estimativas para a safra de 
grãos 2021/2022 no Paraná. 
Segundo o documento, o 
Estado poderá colher 22,54 
milhões de toneladas na safra 
de verão, em uma área de 6,24 
milhões de hectares. O volume 
representa uma redução de 3% 
com relação à safra de verão 
2020/2021, e a área é 2% maior. 

Principais culturas a campo 
neste primeiro período, a soja, 
o milho e o feijão sofreram o 
impacto da estiagem que afe-
tou as lavouras nos últimos 
meses e apresentam, respec-
tivamente, reduções de 12%, 
13% e 10% na expectativa de 
produção em relação ao espe-
rado no início do ciclo. 

Na avaliação do secretá-
rio estadual da Agricultura e 
do Abastecimento, Norberto 
Ortigara, o ano de 2021 foi 
bastante desafiador para os 
agricultores paranaenses. 
“Tivemos uma profunda crise 
hídrica e geadas severas que 
provocaram perdas na produ-
ção. Porém, acabamos o ano 
com o setor agro participando 
em mais de 80% do esforço 
exportador do Paraná”, diz.

O relatório deste mês traz, 
ainda, a primeira estimativa 
para a segunda safra de feijão 

Soja
As altas temperaturas e a falta de umidade prejudicam as lavouras em 
grande parte do Estado e foram determinantes para o impacto nega-
tivo nas estimativas do Deral. Inicialmente, esperava-se um volume 

superior a 21 milhões de toneladas. Com a reavaliação dos técnicos, a 
expectativa passou para 18,4 milhões de toneladas, o que representa 
uma redução de 12%. Na comparação com o volume colhido no ciclo 
20/21, a queda é de 7%.  A área de plantio está estimada em 5,6 mi-

lhões de hectares, semelhante à da safra anterior. 

Redução por região
O Oeste, onde os agricultores costumam plantar mais cedo do que no 
restante do Estado, foi o mais afetado pelas perdas até o momento, 

com queda de 32% nas estimativas de produção. Outra redução signi-
ficativa, de 26%, foi registrada no Noroeste. “Além do clima adverso, 

essa região está condicionada a características do solo que causam me-
nor conservação da umidade”, explica o economista do Deral Marcelo 
Garrido. Também têm quedas nas expectativas de produção a região 
Sudoeste (-22%) e o Centro-Oeste (-20%). Já no Norte do Estado, em 

regiões como Londrina e Maringá, ainda não é possível avaliar sistema-
ticamente as perdas já que, se ocorrerem chuvas nos próximos dias, as 
condições das lavouras podem melhorar. Das lavouras a campo, 57% 

estão em boas condições, 30% em condições médias e 13% em condi-
ções consideradas ruins. Em relação às fases, 28% das lavouras estão 

em desenvolvimento vegetativo, 43% em floração, 28% em frutificação 
e 1% em maturação. Até novembro, 8% da produção - o equivalente 

a cerca de 1,72 milhão de toneladas - estava comercializada pelos 
agricultores. O índice está abaixo do atingido no mesmo período do 

ano passado - 42% do total estimado para a época, equivalente a 8,71 
milhões de toneladas. Na última semana, os produtores receberam, 

em média, R$ 157,09 pela saca de 60 kg. 

- que deve ter um acréscimo 
de 2% na área plantada com-
parativamente à safra pas-
sada, somando 267,3 mil 
hectares; e para a segunda 
safra de milho, cuja expecta-
tiva sinaliza uma área de 2,56 
milhões de hectares.

Milho
Assim como a soja, as lavouras de milho da primeira safra 21/22 

também foram afetadas pelas altas temperaturas e falta de chuvas 
no Paraná. O relatório de dezembro aponta para a produção de 3,7 
milhões de toneladas, 551 mil toneladas a menos do que se espe-
rava inicialmente, já que, em condições normais, o volume poderia 

chegar a 4,2 milhões de toneladas. Os produtores receberam, na 
última semana, em média, R$ 79,94 pela saca de 60 kg, valor consi-

derado satisfatório para cobrir os custos de produção.

Feijão
O plantio da primeira safra de feijão está encerrado no Paraná, e 11% 
da área estimada em 139,5 mil hectares foram colhidos até o momen-
to. O volume de produção deve chegar a 247,4 mil toneladas, redução 
de 10% com relação à estimativa inicial, que era de 275,8 mil tonela-
das, e de 4% com relação ao volume da safra 20/21. O clima adverso 

das últimas semanas reduziu o percentual de lavouras em boas condi-
ções. Atualmente, 59% da área plantada apresentam boas condições, 

35% têm condições médias e 6% condições ruins. A estimativa da 
segunda safra indica uma redução de 2% na área plantada na compa-

ração com a safra anterior, passando de 272,3 mil hectares para 267,35 
mil hectares no ciclo 21/22. Por outro lado, a produção pode ter um 

crescimento de 83% e somar 523 mil toneladas, ante 286 mil toneladas 
colhidas na safra passada.

“A produção de milho 
pode chegar a 15 milhões de 
toneladas, se o clima colabo-
rar”, aponta o chefe do Deral, 
Salatiel Turra. Esse volume 
representaria um aumento 
de 163% ante a produção do 
ciclo 20/21.

Mandioca
O relatório do Deral aponta, ainda, que devem ser produzidas 2,97 mi-
lhões de toneladas de mandioca na safra 21/22, em uma área de 130,8 
mil hectares. Se confirmadas, as estimativas indicam redução de 2% na 

área e de 3% no volume comparativamente ao ciclo 20/21.

O volume representa uma redução de 3% com relação à safra de verão 2020/2021, e a área é 2% maior

GILSON DE ABREU/AEN
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Pimentel é contrário à decisão da
Sesa em desativar os leitos covid

O prefeito em exercício de 
Umuarama, Hermes Pimentel, 
encaminhou ofício ao secretá-
rio de Estado da Saúde, Beto 
Preto, ontem (quarta-feira, 22), 
solicitando que a Diretoria de 
Gestão em Saúde repense a 
decisão de desativar os 20 
leitos exclusivos para atendi-
mento de covid-19 a usuários 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS), disponíveis no Hospital 
Uopeccan para pacientes de 
Umuarama e região.

Conforme comunicação 
do diretor de Gestão de Saúde 
do Estado, Vinícius Augusto 
Filipak, a desativação está pre-
vista para 1º de janeiro. Em ofí-
cio encaminhado ao hospital, 
o diretor explica que a decisão 
considera a baixa taxa de ocu-
pação dos leitos exclusivos 
na macrorregião Noroeste do 
Paraná e critérios de ativa-
ção e desativação definidos 
por deliberação da Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB) da 
Secretaria da Saúde.

A Prefeitura de Umuarama 

é contrária à decisão do 
Estado. “Devemos considerar 
diversos fatores que podem 
agravar a situação de saúde 
pública relacionada à covid-
19 e sua nova variante (ômi-
cron) diante das festividades 
de final de ano. Vários fatores 
podem desencadear necessi-
dade imediata de leitos espe-
cíficos para o tratamento de 
possíveis novos casos”, des-
taca o prefeito, no ofício.

Pimentel pede ao secretá-
rio a possível revisão da deci-
são, em favor da manutenção 
dos leitos até um momento 
de maior segurança para a 
saúde pública. “Ainda não 
podemos abrir mão des-
ses leitos. Estamos diante 
das festas de final de ano, 
quando Umuarama recebe 
muitos visitantes de fora, 
até de outros Estados. Logo 
teremos também o período 
do carnaval e o quadro pode 
se agravar”, justificou.

O prefeito acrescenta 
que, embora a pandemia 

demonstre aparente controle 
no país, ela vem ganhando 
fôlego em outras partes do 
mundo, com a volta de restri-
ções a eventos públicos, sus-
pensão de grandes compe-
tições esportivas e aumento 
no índice de internações 
hospitalares. Sem os leitos 
exclusivos, a internação de 
pacientes suspeitos ou con-
firmados com coronavírus 
ocorreria nos leitos gerais 
de qualquer instituição hos-
pitalar do Estado, conforme 

determinado pelo setor de 
Regulação da Sesa.

Há informação de que serão 
desativados praticamente 
todos os leitos de enfermarias 
exclusivos no Estado e que em 
breve serão divulgadas novas 
orientações para acesso aos 
leitos que serão mantidos (em 
pequeno número) para casos 
específicos, a serem geridos 
pelo complexo regulador. 
Não há dados sobre quantos 
leitos de UTI serão mantidos 
na macrorregião.

Quatro novos casos de covid foram
confirmados, sem registro de óbitos

O Boletim Covid, emitido 
diariamente pela Secretaria 
Municipal  de Saúde de 
Umuarama, trouxe ontem 
(quarta-feira, 22) a informação 
de que quatro novos casos da 
doença foram confirmados na 
cidade, sendo três mulheres e 
uma criança. Nenhuma morte 
foi oficialmente confirmada e 

o total de óbitos segue em 325.
O total de casos ativos 

aumentou de 17 para 20 e o 
de suspeitos de 95 para 157. 
Desde o início da pandemia, 
em março de 2020, 19.557 pes-
soas receberam exames com 
resultados positivos e, deste 
total, 19.212 se recuperaram.

No Hospital Uopeccan, 

onde o SUS (Sistema Único 
de Saúde) disponibiliza leitos 
exclusivos para o tratamento 
da doença, não há nenhuma 
pessoa de Umuarama inter-
nada na UTI e nem na enfer-
maria. Os números colocam a 
cidade com a bandeira verde, 
quando o risco de contamina-
ção é considerado baixo.

O prefeito acrescenta que, sem leitos exclu-
sivos, a internação de pacientes suspeitos 
ou confirmados com coronavírus ocorreria 
nos leitos gerais em qualquer hospital
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Incentivo financeiro será repassado
aos agentes de combate a endemias

Agentes de combate a 
endemias (ACE) que realizam o 
trabalho de prevenção e com-
bate à dengue, entre outros 
agravos na área de saúde de 
Umuarama, receberão um 
incentivo financeiro em par-
cela única, com o pagamento 
do salário de janeiro próximo. 
O prefeito em exercício Hermes 
Pimentel encaminhou projeto 
de lei à Câmara solicitando 
autorização ao Executivo para 
repassar os recursos, pro-
venientes do Ministério da 
Saúde para assistência finan-
ceira complementar a Estados 
e municípios.

Com a aprovação dos 
vereadores, o projeto resul-
tou na Lei Complementar 
4.505/2021, que autoriza o 
repasse. Umuarama recebeu 
do governo federal um mon-
tante de R$ 82.150,00 que terá 
uma parte – R$ 45 mil – divi-
dida entre os 75 agentes de 
endemias do município, pos-
sibilitando o pagamento de 
R$ 600,00 a cada um, em con-
junto com a remuneração do 

próximo mês. O restante será 
aplicado no custeio de ações 
de combate à dengue e outras 
possíveis endemias.

O adicional tem o intuito 
de incentivar políticas de 
saúde relacionadas à atua-
ção dos agentes. “Essa é uma 
equipe que trabalha bastante, 
exposta no tempo, e desem-
penha papel de relevância na 
prevenção e no combate aos 
focos da dengue. Já vimos 
o que Umuarama sofreu, 
quando enfrentamos uma 
epidemia há poucos anos, 
e contamos com a atuação 
desses trabalhadores para 
visitar a população e con-
vencê-la a tomar os cuida-
dos necessários para evitar 
a proliferação do mosquito. 
Esse adicional será repassado 
com muita satisfação”, defi-
niu o prefeito Pimentel.

O pagamento do adicional 
está previsto para todos os 
profissionais que se encon-
trem em pleno exercício de 
suas funções e estejam desen-
volvendo participação efetiva 

Maiores escolas do município terão duas coordenações pedagógicas
As dez maiores escolas de 

educação infantil e ensino fun-
damental (séries iniciais) da 
rede municipal de Umuarama 
passarão a contar com duas 
coordenações pedagógicas a 
partir de 2022. As novas coor-
denadoras foram apresentadas 
nesta semana, pela secretária 
municipal de Educação, Mauriza 
Gonçalves de Lima Menegasso, 
que visitou os estabelecimentos 
de ensino ao lado da coordena-
dora pedagógica da secretaria, 
Patrícia Abucarma.

A novidade tem como 
objetivo melhorar o atendi-
mento aos pais dos alunos e 
auxiliar as direções das esco-
las, depois do período crítico 
da pandemia que exigiu uma 
série de adequações, reestru-
turação e cuidados especiais 
nos estabelecimentos.

“Ter duas coordenações 
nas escolas maiores fará toda 
diferença no atendimento aos 
pais e alunos, bem como no 
direcionamento e acompa-
nhamento do trabalho peda-
gógico dos professores. Essa 
é uma conquista esperada 

há bastante tempo. Com isso 
cumprimos mais uma estraté-
gia prevista no Plano Municipal 
de Educação”, resumiu a secretá-
ria Mauriza de Lima Menegasso.

Passarão a contar com duas 
coordenadoras pedagógicas, 
a partir de janeiro do próximo 
ano, as escolas municipais 

Senador Souza Naves, Dr. 
Ângelo Moreira da Fonseca, 
Ouro Branco, Paulo Freire, 
Jardim União, Sebastião de 
Mattos, Rui Barbosa, Malba 
Tahan, São Francisco de 
Assis e o Centro Municipal 
de Educação Infantil (CMEI) 
Rachel de Queiroz.

Nestes estabelecimentos, 
as diretoras terão o apoio 
de coordenadoras no acom-
panhamento das turmas, 
agora divididas em dois gru-
pos (conforme a realidade de 
cada escola). “Desta forma os 
professores terão uma coor-
denação mais especificada 

nas atividades de fortaleci-
mento e estímulos das práti-
cas de prevenção e promoção 
da saúde, em prol da coletivi-
dade. Excluem-se do benefício 
apenas a agentes que estejam 

afastados das funções ou de 
licença, sem o recebimento de 
vencimentos.

As despesas decorren-
tes de aplicação da lei cor-
rerão à conta de dotações 

orçamentárias próprias, 
ficando o Executivo autorizado 
a abrir crédito suplementar se 
necessário, para a sua cober-
tura. A lei entra em vigor a par-
tir de 1° de janeiro de 2022.

O adicional tem o intuito de incentivar políticas de saúde relacionadas à atuação dos agentes

ASSESSORIA/SECOM

para auxiliar nas suas roti-
nas, contribuindo em vários 
aspectos para o processo 
educacional. Já os pais pode-
rão contar com um olhar mais 
próximo, a fim de discutir e 
avaliar o desenvolvimento 
escolar dos seus filhos”, com-
pletou a secretária.

O Serviço de Vigilância em Saúde Ambiental 
antecipou ontem (22), a divulgação boletim 
semanal de acompanhamento da dengue em 
Umuarama – que normalmente acontece às 
sextas-feiras. Desde o último boletim não houve 
registro de novos casos da doença, embora 
as suspeitas estejam evoluindo lentamente. O 
total de notificações aumentou de 184, porém 
nenhum exame teve resultado positivo. Desde o 
início do período sazonal da dengue, em agosto, 
12 pessoas contraíram a doença na cidade e 
todas já estão recuperadas. Dentre as notificações, 
162 foram descartadas e dez suspeitas seguem 
em investigação. Os positivos tiveram infecção 
nos bairros Cidade Alta, Conjunto Sonho Meu, 
Jabuticabeiras, Jardim Cruzeiro, Jardim União 
(2), Parque San Remo (2), Posto Central 
(2), Vitória Régia e na zona rural. Nos 
demais bairros da cidade não houve casos. O 
descumprimento aos cuidados de prevenção e 
combate à dengue devem ser denunciados pelo 
telefone (44) 3639-1930.

ASSESSORIA/SECOM
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Carro invade loja em Cidade
Gaúcha e assusta funcionários

Funcionários de uma loja 
situada na região central do 
município de Cidade Gaúcha 
(69 quilômetros de Umuarama) 
sofreram por um grande susto 
na tarde de ontem (quarta-
-feira, 22). Um veículo Jeep 
Renegade invadiu a empresa, 
quebrando a porta de vidro e 
deixando um grande estrago.

O fato aconteceu por volta das 
14h na loja Cristal Móveis, que fica 
localizada na Rua 25 de Julho, 
centro da cidade. Olivir Marcelo 
Trentini, proprietário, disse que 
possivelmente a condutora do 
veículo tenha confundido os 
pedais, e o carro ter transmissão 
automática. O empresário rela-
tou ainda que nem a motorista 
soube ao certo explicar como o 
acidente aconteceu.

Uma funcionária da loja 
sofreu algumas escoriações, por 
sorte, não foram graves. A con-
dutora do veículo não se feriu. 
Não havia clientes na empresa 
no momento do acidente.

Além do susto, houve pre-
juízos, como a porta de vidro 
quebrada e alguns produtos 
danificados. Foram danifi-
cados um balcão de pia, um 
armário de cozinha, uma pedra 
de pia e eletros.

Olha o gás

Três homens foram presos 
pela Polícia Militar de 
Umuarama, após furtarem 
três botijões de gás de um 
estabelecimento comercial na 
área central de Umuarama. 
De acordo com a polícia, 
populares informaram que 
o trio estava carregando os 
botijões de gás pela rua. Os 
policiais foram até o local 
e conseguiram abordar os 
suspeitos. Eles confessaram 
que haviam praticado o furto 
em um estabelecimento. 
Um deles, tentou fugir, mas 
acabou detido por outra 
equipe policial. Os três 
homens com idades entre 33 
e 36 anos foram levados para 
a Delegacia de Polícia Civil. Os 
objetos foram apreendidos e 
depois liberados ao dono.

Garoto de 17 anos morre depois que
foi alvo de quatro tiros em Cianorte

Taxista foi 
ameaçado e teve 
seu carro tomado 

de assalto em Iporã 
Um taxista, de 56 anos, 

foi vítima de roubo, na tarde 
de última terça-feira (21), em 
Iporã (cidade localizada a 55 
quilômetros de Umuarama). 
Ele revelou à polícia que, por 
volta das 14h foi solicitado 
para que fizesse uma corrida 
para um cliente. Nas proximi-
dades do trevo de acesso ao 
município, o suposto pas-
sageiro, sacou um revólver 
de calibre 32 e deu voz de 
assalto, obrigando a vítima 
a dirigir seu carro no sentido 
à cidade de Altônia.

Um comparsa entrou no 
carro logo em seguida, oca-
sião em que o taxista foi amor-
daçado e deixado a beira da 
estrada, uma área rural perto 
de uma mata. Os criminosos 
fugiram levando aproximada-
mente R$ 2 mil reais em notas 
trocadas, um aparelho celu-
lar Samsung J7, uma carteira 
contendo cartões de crédito 
e o veículo um Chevrolet Onix 
plus LTZ de cor prata, placas 
BEH3D09.

O taxista ainda disse aos 
policiais militares que sofreu 
várias ameaça de um dos 
autores do crime. Depois da 
fuga da dupla assaltante, 
a vítima conseguiu man-
ter contato com o hospital 
municipal que, por sua vez, 
acionou a Polícia Militar para 
o registro do crime.

A Polícia Civil instaurou 
um inquérito para investigar 
o crime.

Um adolescente de 17 anos 
foi morto depois que recebeu 
pelo menos quatro tiros. O 
crime aconteceu na madru-
gada de ontem (quarta-feira, 
22), no distrito de Vidigal, em 
Cianorte (cidade localizada 
a cerca de 85 quilômetros 
de Umuarama). O atentado 
contra a vida do jovem foi 

Polícia Federal prende duas pessoas com notas falsas
Agentes da Polícia Federal 

de Maringá, prenderam em 
flagrante na manhã de ontem 
(quarta-feira, 22) duas pessoas 
na cidade do São Carlos do Ivaí 
(cidade localizada a 130 quilô-
metros de Umuarama), pelo 
crime de moeda falsa.

Com informações fornecidas 
por comerciantes da região, foi 
identificado um suspeito em 
com a colaboração de empresas 

do setor de encomendas, poli-
ciais federais monitoraram a 
entrega. Quando o destinatário 
a recebeu o envelope, o mesmo 
foi abordado. Após a inspeção 
no conteúdo, foi constatado que 
dentro haviam notas falsas de 
R$ 50,00 e R$ 100,00, totalizando 
o valor de R$ 1.000,00. O homem 
que vendeu as cédulas, também 
foi identificado e preso.

O trabalho foi apoiado 

por uma Unidade Especial 
de Repressão à Falsificação 
de Moeda da Polícia Federal. 
Quando vistoriadas as notas 
arrecadadas, percebeu-se que 
elas tinham características simi-
lares às verdadeiras, simulando 
seus elementos de segurança, 
mas repetiam o mesmo número 
de série, impossível de ocorrer 
com uma nota verdadeira.

O s  a u t u a d o s  f o r a m 

indiciados pelo crime de 
moeda falsa, previsto no artigo 
289, § 1º Código Penal e poderá 
ser condenado até 12 anos de 
reclusão. De acordo com os 
policiais federais, a relevância 
de trabalhos desta natureza 
evita a circulação de cédulas 
falsas no mercado da região, 
o que gera inflação e desva-
lorização da moeda, além dos 
prejuízos aos comerciantes.

registrado por volta das 2h30, 
na rodovia Vereador José da 
Silva, próximo ao trevo de 
entrada ao distrito.

O garoto foi alvejado com 
três tiros na região do abdome 
e o quarto no tórax. Ele chegou 
a ser socorrido com vida, mas 
morreu logo depois que deu 
entrada na Fundhospar.

A Polícia Militar atendeu 
a ocorrência e encontrou no 
local do crime, um projétil, 
possivelmente de calibre 38.

A Polícia Civil de Cianorte 
abriu inquérito para apurar 
a motivação do crime. Não 
foram repassados detalhes 
sobre como o atirar ou atira-
dores chegaram ao local.

DIVULGAÇÃO

O proprietário da loja estima que o prejuízo possa variar entre R$ 15 mil e R$ 20 mil. A condutora do carro acionou o seguro

OBEMDITO
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CRUZE LT TURBO 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 93.900,00

CRUZE LT TURBO 18/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00

CRUZE LT TURBO 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 106.900,00

CRUZE LTZ TURBO 18/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 103.900,00

FORD KA 1.0 SE 18/19 BRANCO COMPLETO R$ 52.900,00

FORD KA SEDAN 1.5 SE 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 52.900,00

KICKS SV CVT 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 89.900,00

NEW BEETLE 08/09 VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO R$ 44.900,00

ONIX PREMIER TURBO 19/20 LARANJA COMPLETO, AUT, COURO R$ 94.900,00

ONIX PLUS PREMIER TURBO 19/20 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00

RANGER XLS CAB. SIMPLES FLEX 13/14 BRANCO COMPLETO R$ 79.900,00

S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 AZUL COMPLETO, AUT, COURO R$ 244.900,00

S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 249.900,00

S10 HIGH COUNTRY 18/19 BRANCO COMPLEOT, AUT, COURO R$ 225.900,00

S10 HIGH COUNTRY 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 264.900,00

SPIN 1.8 LT 16/16 BRANCO COMPLETO R$ 54.900,00

TRACKER 1.0 LTZ TURBO 20/21 CINZA COMPLETO, AUT R$ 119.900,00

TRACKER 1.2 PREMIER TURBO 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 139.900,00

UP XTREME TSI 21/21 PRETO COMPLETO R$ 73.900.00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

São identificados os torcedores do
Athletico acusados de gestos racistas

A Delegacia Móvel de 
Atendimento ao Futebol e 
Eventos (Demafe), de Curitiba, 
informou ter identificado 
dois torcedores acusados de 
gestos racistas na Arena da 
Baixada, durante o jogo com o 
Atlético-MG, em 15 de dezem-
bro, pela final da Copa do Brasil. 
Os nomes não foram divulgados.

Os gestos dos dois apare-
cem em vídeo publicado pela 
jornalista Bianca Molina, da 
Rede Bandeirantes. “Futebol 
não tem nada a ver com 
racismo. Racismo NÃO É 
zoeira. Racismo NÃO é cor-
neta. Racismo NÃO É mimimi. 
RACISMO É CRIME. Esses dois 
homens ficaram boa parte 
do 2°tempo imitando maca-
cos e gesticulando de forma 
pejorativa para torcedores do 

Atlético-MG – provavelmente, 
negros”, escreveu Bianca, no 
Twitter. A Demafe pretende 
indiciar os dois torcedores e 
aguarda a dupla para prestar 
depoimento. Os dois são advo-
gados e moram em Londrina.

No dia 16, logo após os inci-
dentes na Arena, o Athletico 
Paranaense divulgou nota 
lamentando.

“O Athletico Paranaense 
tomou conhecimento, atra-
vés de vídeos publicados nas 
redes sociais, sobre atos de 
racismo cometidos na par-
tida de ontem (15), diante do 
Atlético-MG. Racismo é inacei-
tável e, mais do que isso, cri-
minoso. O clube não medirá 
esforços para investigar os 
acontecimentos, identificar os 
responsáveis e repassar todas 

as informações às autoridades 
competentes. O apoio ao time 
antes, durante e depois do 
jogo de ontem (15) nos mos-
trou o verdadeiro significado 
do esporte. Os gestos de cele-
bração, união e amor são a ver-
dadeira alma do futebol. São 
eles que devem sempre pre-
valecer e servir como exemplo 
para a nossa sociedade”, publi-
cou o clube.

TORCEDORES do Athletico fazem 
gestos racistas na Arena da Baixada

DIVULGAÇÃO

A Internazio-
nale sofreu, 
mas derrotou 
o Torino 
por 1 a 0 
ontem (22), 
e ampliou a 
vantagem na 
liderança do 
Campeonato 
Italiano. O 
triunfo em casa 

fez a equipe de Milão abrir sete pontos de frente para o vice-líder Napoli. 
Em sua despedida de 2021, a Inter chegou aos 46 pontos, contra 39 da 
equipe de Nápoles, que enfrentará o Spezia em casa. Já o Torino soma 25 
pontos e ocupa o 12º lugar na tabela da competição.

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

A comunicação continua favorecida e você deve apro-
veitar o astral para conversar com chefes e colegas 
sobre tudo que gostaria de mudar no dia a dia do 
trabalho. Você terá boas ideias e saberá direitinho o 
que dizer para convencer os outros de que tem razão. 
Também vai tirar de letra qualquer dúvida ou reclama-
ção de cliente com sua boa lábia.

Você vai se dedicar ao trabalho e aos seus compro-
missos com muita disciplina, afinal, não vai querer 
deixar nada para a última hora em véspera de feriado. 
E como as tarefas não são poucas, procure definir o 
que é prioridade. Peça ajuda e troque ideias com os 
colegas para resolver qualquer situação.

No trabalho, tudo que você vai querer é ficar bem 
quietinha para dar conta das suas tarefas logo e curtir 
o feriado sem qualquer preocupação. A Lua acentua 
a sua intuição, por isso, confie no seu sexto sentido e 
não comente seus planos com ninguém. O segredo é 
a alma do negócio e isso ficará bem claro para você. 

Por mais que você queira mudanças, o momento pede 
calma e prudência. Pode até planejar as transforma-
ções que deseja, mas não coloque em prática ainda, 
pois o astral está um tanto lento. Vários astros estão 
posicionados em Capricórnio e você pode explorar 
todos os talentos do seu signo para cumprir as tarefas 
e bater metas.

Agir com cautela e discrição será uma boa pedida para 
você hoje. Alguns planetas infernizam o seu astral, 
por isso, tudo indica que você vai querer ficar mais 
no seu canto, longe de agito e barulho. É bom ter 
cuidado com fofocas, intrigas e mentiras. Não acredite 
em tudo que os outros dizem e evite desabafar ou se 
abrir demais.

A Lua recomenda que você procure manter o serviço 
em dia, sem sair muito das tarefas de rotina. Você 
pode contar com o apoio de colegas e amigos para o 
que precisar, e boas conversas ajudarão você a encon-
trar soluções criativas e até inovadoras para os proble-
mas. Concentre-se em seus ideais e faça a sua parte.

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 no dia 23 de dezembro são do signo de Capricórnio com a personalidade de Virgem. 
Analisam tudo em profundidade, para depois tomarem decisões importantes. Seu número principal é 
o 33, formado de Júpiter em dobro, astro símbolo dos estudos, da cultura, da sabedoria, da filosofia, 
da educação e do conhecimento como um todo. A soma dá o 6, de Vênus, símbolo de paz, de har-
monia, de amor e de bondade, mas também de omissão, de acomodação e receio em desagradar. 
Vênus provoca vida amorosa intensa, mas com grandes conflitos e desencontros.

Horóscopo nascido em 23 de dezembro

Ainda que o astral esteja um tanto parado hoje, a Lua 
na Casa 10 mantém a sua disposição para lutar pelo 
que deseja e você vai mostrar toda sua competên-
cia no emprego. Vários astros ocupam a sua Casa da 
Comunicação, o que deve te ajudar a dialogar melhor 
com as pessoas.

Cumprir as tarefas de rotina e deixar tudo pronto para 
o Natal é tudo que você vai querer. Seu único desa-
fio será controlar os gastos, principalmente diante de 
vitrines e coisas bonitas.  Vários astros passam pela 
Casa do Romance e garantem que ainda dá tempo 
de arranjar um amor para chamar de seu no Natal.

É muito provável que você esteja concentrada (o) nos 
seus compromissos e afazeres, afinal, o tempo passa 
rápido e há muito para fazer antes do Natal. Assuntos 
de casa e família vão exigir boa parte da sua atenção 
e energia hoje. Para quem já está de folga ou férias, os 
astros favorecem as viagens e encontros com pessoas 
que estão longe.

O dia deve seguir sem muitas novidades, mas você 
pode contar com ótimas vibrações dos astros para 
correr atrás dos seus ideais. O ano está terminando, 
mas ainda dá tempo de conquistar algumas das coisas 
que planejou. Só não espere cair do céu, aposte na 
sua determinação ariana e vá à luta! A sorte soprará 
a seu favor.

Seu dia deve seguir sem muitas surpresas. O céu 
indica que o melhor a fazer é cuidar das tarefas de 
rotina e se empenhar no cumprimento de suas metas. 
Pode até trabalhar em equipe, mas evite depender dos 
colegas. Confie na sua experiência para dar conta do 
serviço. É uma boa fase para fortalecer os laços com 
a família. 

Investir nos estudos será uma boa opção para você 
hoje, principalmente se estiver no meio de um curso 
ou se preparando para algum tipo de concurso. As 
finanças também terão prioridade para você hoje. Mas 
o céu não está propício para grandes compras ou 
investimentos.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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PBUA
NAUFRAGAR

CARROCERIA
DELAREB

ANANABOSSO
ATRASSO
DESRETINA

REESCREVER
CSAE

SIG
LABATIDAS
AGCALADA
RASAADAM

CAMERAEB
ORADORAMA

RESSALT
AR

Tecla de 
computa-

dores

Unidade
de medida

agrária

A quantia 
omitida na
declaração
de renda

Em
lugar

posterior

Ao (?) 
livre: 
a céu
aberto

Centro
Sportivo
Alagoano

(fut.)

Sufixo de
"nitrila"

Dançar
como o
passista 

"Luz, (?),
ação!",

ordem do
cineasta

Afonso
Arinos,
jurista

Complexo
vitamínico
contra a
anemia

Mate-
mática
(abrev.)

Ingrediente
da mariola
O maior é
o fêmur

A serenata
brasileira
Sozinho;
solitário

Siri, em
inglês

Aracnídeos
alergênicos

Muda;
silenciosa
Vontade
de beber

(?) Levine,
cantor

Arte, em
latim

Desani-
madas

Encantar-
se (gíria)

Aquela que faz
discurso na
formatura

Acentuar; destacar 

A piscina
para as
crianças

Adriane
Galisteu,
apresen-
tadora
e atriz

Membrana
do olho
Feriado
judeu

Sílaba de
"Andes"
Escrever 

novamente

Certo sinal de
pontuação (pl.)

Frase de quem não
quer dar entrevistas 

Característica do
indivíduo hostil 

Parte expressiva 
do corpo do cão

Bairro
carioca
"Ar", em 

"aeronave"
Afundar
(navio) 

Estrutura
de carros

Enganar;
ludibriar 

3/ars — del. 4/adam — crab. 6/burlar. 9/ressaltar. 10/parênteses.
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D G O S U C
S I N T O N I Z A R

M I R I T E T I
A G E N C I A S O M

M I A N A L I S E
J U T A I R A R S
A N O S B C I M A

D A G I O T A M
O F F O R T O E B

R E A L S E S I
D E S C E N D E N T E
C U T A Ã U N

D I A D O R I M T
V I A A I T A

H E A D G A D O A I
E L A B O R A D O S

A litera-
tura de 
Horace
Walpole

Procurar
uma

estação 
de rádio

Órgão que
filtra o

Impedir;
impossi-

bilitar

Maciço
dos Alpes
berneses
(Suíça)

País
banhado

pelo
Eufrates

Fase 
após a

coleta de
dados

Região do
minuano
no Brasil
(abrev.)

Vitória
arrasa-

dora (fut.)

Para (?):
otimista

(fig.)

Série de
apresen-
tações

artísticas

Actum
(?): está

terminado
(latim)

Exército
Brasileiro

(sigla) 

Ópera ba-
seada em
um tema
egípcio

Forma da
cruz de
Santo

Antônio
O Ca-

minho, na
filosofia
taoista

Antigo
jogo ori-
ental de

estratégia
Criação

furtada pe-
lo abigea-
tário (jur.)

Esmerados 
na prepa-

ração

Conteúdo 
do mp3
Açúcar 
do leite

Desmatamento ilegal 
e biopirataria

"(?) dos Apóstolos",
livro bíblico

Uma das depen-
dências de motéis
H1(?)1, vírus que

causa a gripe suína
Mestre de Alfred
Adler e Carl Jung

Área de atuação 
do causídico

Sucursal
de banco
Tecido pa-
ra sacos

Folha de
formulário
Estados
(abrev.)

Indicam 
a idade

Desligado,
em inglês

Existente
Que pro-
vém por
geração

Usurário

Princípio
(poét.)

Feitio de
aerofólios

Irritar;
enfurecer

Serviço social 
do Sistema S

Resposta inde-
sejável à petição

Vogal que levava o
trema (Gram.)

Vantagem técnica da
RAF na 2a Guerra 

Entidade
sindical

Cabeça,
em inglês

O amor
proibido 
de Rio-

baldo (Lit.)
Antigo na-
vio (BR)
Hiato de
"toada"

Protegido
contra
uma

doença

sangue
(Anat.)

2/go. 3/est — off. 4/head. 6/gótica.

Cultura anuncia novo “pacote de editais”
Curitiba - Depois de concluir o Programa 
de Bolsa Qualificação Cultural para mais 
de 8 mil trabalhadores e trabalhadoras 
da Cultura do Paraná – o maior programa 
de qualificação cultural do País, tanto 
pelo número de participantes quanto 
pelo valor do benefício (três parcelas 
de R$ 1 mil) –, a Secretaria da Comu-
nicação Social e da Cultura, por meio 
da Superintendência-Geral da Cultura, 
divulgou um pacote de novos editais de 
fomento à economia criativa e à cultura. 
Os programas se somam a outros três 
editais, à Bolsa Qualificação e à Renda 

KRAW PENAS/SECC

Emergencial lançados em 2021 com 
recursos da Lei Federal Aldir Blanc - LAB. 

Os editais serão realizados em par-
ceria com universidades e instituições 
do Estado por meio de Termos de Coo-
peração Técnica e Financeira e visam o 
reconhecimento de iniciativas, o desen-
volvimento de projetos e a capacitação 
dos trabalhadores e trabalhadores da 
Cultura dos diversos segmentos.

O valor de execução dos editais, que 
estava depositado no Fundo Estadual 
da Cultura, já foi repassado para as 
entidades parceiras, garantindo assim 

o desenvolvimento de todas as etapas 
e o pagamento dos beneficiados no pri-
meiro semestre de 2022. “Com o lan-
çamento desses editais, encerramos o 
ano garantindo que o recurso da LAB no 
Paraná foi destinado da melhor forma 
possível. Mais do que destinar um bene-
fício financeiro, tivemos como missão 
capacitar e qualificar os trabalhadores 
da Cultura nos variados setores plan-
tando sementes para o futuro. Nesse 
sentido, a LAB nos deixará um grande 
legado”, afirma a superintendente-geral 
da Cultura, Luciana Casagrande Pereira.

As inscrições para esses programas 
serão abertas no início de 2022. Jun-
tos, os novos editais correspondem a 
quase R$ 70 milhões destinados a tra-
balhadores e trabalhadores de Cultura 
do Estado. Os custos operacionais dos 
programas sairão do Tesouro Estadual.
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Não tem dia pra comemorar. 
A vida já é um lindo presente 

a se comemorar.
Sabrine Stefany

HO HO HO... FELIZ NATAL!
PARA HOJE   Sugestão para apreciar as belezas da cidade: se ainda não fez um passeio exclusivo com a família para 
conferir a decoração das ruas e jardins das casas, faça, porque há muito pra ver.

THE VOICE
O encerramento das festivi-

dades natalinas, neste dia 23, 
será super show com a Maria 

Victória o grande sucesso e fi-
nalista do programa “The Voi-
ce Kids”. O show acontece na 
na praça Santos Dumont e vai 
reunir os umuaramenses em 

torno da bela voz e dos suces-
sos sertanejos da atualidade. 
Vale passear, fazer compras e 

assistir ao belíssimo show. 

DIA DO VIZINHO
Hoje, 23 de dezembro, comemoramos o dia dele, 

nosso vizinho. Sim, ele tem uma data comemorativa e 
podemos aproveitá-la para saudar nossos companhei-
ros de rua ou prédio, compartilhando nossas alegrias, 
e assim, também, resgatar o sentido clássico de vizi-
nhança que anda bem em baixa. Um simples ato de 
gentileza pode ser de grande valia: cultive a amizade 
e o respeito para com quem mora ao seu lado. Porque 

um dia você poderá precisar dele!

ZOOM
Os parabéns desta semana (24) seguem para a médica endocrinologista 

Silvia Bacelar que comemora aniversário em clima de Natal e de presente 
em dobro. Cercada pelo carinho da família, filhos e netos, ela comemora 

também o início do Novo Ano, cheia de excelentes expectativas.
 Fica aqui o meu abraço! 

EM 2022! 
Até 2019, o Festival das Cataratas – 
um dos grandes eventos do turismo 
nacional – ocorria no mês de junho, 
mas o sucesso das últimas duas edi-

ções realizadas em dezembro fez com 
que os organizadores pensassem a 

data para o próximo ano. Resultado: 
a 17ª edição do evento está confir-

mada para os 1º e 2 de dezembro de 
2022, com a solenidade de abertura 

em 30 de novembro.  Com isso, mais 
uma vez o Festival terá a missão de 

fechar com chave de ouro a tempora-
da de grandes eventos. 

***

Mais de 5 mil pessoas circularam 
pela 16ª edição do Festival, que 

contou com uma área de exposição 
40% maior em comparação com 

2020. Nos 250 estandes, 1300 marcas 
foram apresentadas ao amplo público 

do evento, formado por agentes de 
viagens, operadores de turismo, des-
tinos e atrativos, meios de hospeda-

gens, companhias aéreas, instituições 
privadas e governamentais, profissio-
nais da hotelaria, entre outros. Assim 
como a tradicional Feira de Turismo 
e Negócios, outros eventos paralelos 
e complementares serão promovidos 

em dezembro, como o Fórum Interna-
cional de Turismo do Iguassu, que é o 

maior fórum científico do turismo 
das Américas.

 LUCI LEMES

ZOOM
A semana também reserva vivas & vivas para Cícero 

Rodrigues, amigo de longa data e de todas as horas -, 
atualmente residindo em Londrina sempre que pode faz 
uma ‘ponte aérea’ até Umuarama para visitar os amigos. 

No domingo (26) os brindes são todos para ele. Para-
béns e felicidades! 

THIAGO CASONI
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