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Calor e elevação no consumo de
água deixam cidade em alerta

PR VIVE A MAIS SEVERA ESTIAGEM DOS ÚLTIMOS 90 ANOS

A falta de chuvas, o aumento das temperaturas e a elevação no consumo de água colocam a Sanepar em alerta em toda 
a região Noroeste do Estado. Com a vazão reduzida no manancial que abastece Umuarama e com a queda nos níveis dos 
reservatórios, existe a possibilidade de ocorrer falta temporária de água ou baixa pressão nas redes de distribuição. l 5

Orçamento
previsto para

2022 é de
R$ 54,6 bilhões

l 3

Construção
da Ponte

Brasil-Paraguai
chegou a 74,5%

l 5

100 dias

Pimentel
comemora e
apresenta
resultados 

l 8

Lago limpo
A limpeza do Lago Aratimbó segue em ritmo acelerado, mesmo assim não deve ser concluída ainda neste ano. Cerca 
de 130 viagens de areia estão sendo retiradas por dia do local, que aos poucos vê retornar a imagem de cartão-postal 
da cidade. Além de recuperar a represa, a limpeza vai melhorar questões ambientais e também planejamos algumas 
melhorias para os próximos meses. A previsão é de que 3 mil caminhões de areia sejam retirados.   l 4

Comércio
comemora
a retomada

do Natal
l 9

Um simples ato pode 
fazer a diferença na vida 
das pessoas que estão 
em tratamento contra 
o câncer na Uopeccan 
em Umuarama. Os 
contribuintes que fazem a 
declaração de Imposto de 
Renda (IR), pelo modelo 
completo, e no resultado 
final tem imposto a pagar, 
podem destinar parte do 
seu imposto devido até 30 
de dezembro de 2021.  l 2

DANILO MARTINS/OBEMDITO

ASSESSORIA/SECOM

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

ContribuiçãoContribuição



expediente
Emails

editoria@tribunahoje.jor.br

diretor@tribunahoje.jor.br

comercial@tribunahoje.jor.br

assinaturas@tribunahoje.jor.br

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

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

Direção-Geral
Clarice Roman

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

2 GERAL   Sábado 25 e domingo 26 de dezembro de 2021

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 +0,57% 28,32 
Vale ON -1,01% 79,11 
ItauUnibanco PN +0,89% 21,42 
Bradesco PN +0,73% 19,32 
Meliuz ON -6,34% 3,10 
Marfrig ON +4,08% 22,71

IBOVESPA: -0,33% 104.891 pontos

Iene 114,42
Libra est. 0,75
Euro 0,88
Peso arg. 102,33

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,1% 5,6620 5,6630 +0,5%

PTAX  (BC) -0,5% 5,6904 5,6910 +1,3%

PARALELO 0,0% 5,5400 5,9400 +0,7%

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

EURO -0,6% 6,4336 6,4365 +1,7%

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 23/12

Iene R$ 0,0498
Libra est. R$ 7,63
Peso arg. R$ 0,056
R$1: 1.193,89 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 23/12 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 1.332,00 3,25 4,6%
FARELO jan/22 406,10 3,30 14,0%
MILHO mar/22 605,75 3,25 3,0%
TRIGO mar/22 814,75 0,75 -6,1%

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 23/12 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 23/12 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 171,00 1,2% 1,2%
SOJA Paranaguá 178,50 3,8% 5,0%
MILHO Cascavel 91,00 4,6% 4,6%

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

Impostos podem ser destinados  
à Uopeccan até 30 de dezembro

Um simples ato pode fazer 
a diferença na vida de crianças, 
adolescentes e adultos que 
estão em tratamento contra o 
câncer na Uopeccan. Os con-
tribuintes que fazem a decla-
ração de Imposto de Renda 
(IR), pelo modelo completo, e 
no resultado final têm imposto 
a pagar, podem destinar parte 
do seu imposto devido até 30 
de dezembro de 2021.

O Hospital do Câncer 
Uopeccan é uma instituição 
filantrópica que conta com 
ajuda da destinação desse 
recurso por pessoas físicas e 
jurídicas, para suprir o défi-
cit causado pela pandemia 
da covid-19. Para doar é pre-
ciso entrar em contato com a 
Uopeccan e informar a inten-
ção de ajudar. O programa 
aplica até 1% do imposto 
de renda do doador. Dessa 
forma, a doação é abatida 
no valor final do imposto de 
renda devido e revertido para 
instituição.

COMO DOAR
A destinação é feita de forma 

fácil e sem custos para todos os 
cidadãos, que tenham imposto 
a pagar, o valor doado para 
a entidade será subtraído da 
quantia a ser paga. Para saber 
o montante que pode ser des-
tinado, o contribuinte pode 

Pronon e Pronas
O Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) foi 

desenvolvido para incentivar ações e serviços desenvolvidos por 
entidades, associações e fundações privadas sem fins lucrativos, 

que atuam no campo da oncologia. O intuito é ampliar a oferta de 
serviços e expandir a prestação de serviços médico-assistenciais. 

Uma forma de contribuir com a Uopeccan é através desse projeto, 
com a aquisição do equipamento de tomografia de alta complexi-
dade de 64 canais, totalizando R$ 2.884.874,00. A conta bancária 
está em nome de União Oeste Paranaense de Estudos e Combate 

ao Câncer – UOPECCAN, no Banco do Brasil, agência 3508-4, conta 
corrente 55918-0, CNPJ 81.270.548/0001-53. Programa Nacional de 
Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS) por 
intermédio do “Uopeccan para todos” tem por objetivo ofertar Lín-
gua Brasileira de Sinais (Libras) aos colaboradores da saúde da 12ª 

Regional de Saúde da região do Município de Umuarama, com valor 
total de R$ 155.192,35. A conta bancária, também em nome da 

União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer – UOPEC-
CAN, no Banco do Brasil, agência 0645-9, Conta Corrente: 72218-9, 

CNPJ 81.270.548/0002-34.

calcular “Imposto de Renda 
devido” com base no último 
recibo de entrega da declaração, 

e simular 1% para apoiar os 
Projetos da Uopeccan denomi-
nados Pronon e Pronas.

O Hospital do Câncer Uopeccan é uma instituição filantrópica que conta com ajuda da desti-
nação desse recurso por pessoas físicas e jurídicas
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Fases da lua
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Cheia
17/01 -20h51
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PREVISÃO DO TEMPO

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva
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Palavras cruzadas

Curtir a família e matar a saudade de pessoas que 
moram fora é tudo que você vai querer hoje. Mas 
se você ainda tem um expediente de trabalho a 
cumprir, priorize as tarefas que você domina para 
terminar logo e ficar livre de preocupações.

O céu promete bons lucros para você no trabalho, 
por isso, aproveite o dia para faturar uma grana 
extra e curtir o fim de ano com menos preocupa-
ções. Terá que se dedicar muito, mas o esforço 
valerá a pena. Só tenha cuidado para não gastar 
demais nos presentes: tome umas dez xícaras de 
prudência antes de comprar!

O período da manhã deve ser bem exaustivo para 
você no trabalho. Mas ainda que enfrente alguns 
desafios, a Lua em Escorpião realça toda determi-
nação e força do seu signo e você pode contar com 
a sorte para vencer qualquer obstáculo. Encerrado 
o expediente, você deve deixar tudo de lado e se 
jogar na diversão!

Comprar presentes na última hora pode ser um 
problema, ainda mais se você não planejou ou pes-
quisou preços antes. É melhor optar por lembran-
cinhas mais simples para não se apertar demais 
depois. No trabalho, cole em colegas mais expe-
rientes e aprenda tudo que puder para chegar mais 
rápido ao sucesso.

Você pode começar o dia tensa (o) e preocupada 
(o) com assuntos domésticos, principalmente se 
decidiu fazer o Natal em casa e convidou parte da 
família. Relaxe! Mesmo que algo não saia como o 
planejado, é Natal e o que importa é a união.

Faça tudo que puder para ficar longe de fofocas, 
intrigas e mal-entendidos, você pode tanto dizer 
algo que não deve quando ouvir uma história men-
tirosa. No trabalho, agir em equipe pode agilizar o 
serviço de todo mundo: motive os colegas.

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 20/3Solução anterior

Os nascidos no dia 24 de dezembro se colocam em situações de estresse e aflição desneces-
sárias. Seus relacionamentos exigentes e difíceis podem aumentar mais ainda o ambiente de 
incerteza do seu estilo de vida. O que outras pessoas podem não gostar nelas é sua maneira 
muito franca de criticar uma determinada situação ou produto que, por vezes, pode pecar por 
falta de diplomacia e tato, por isso precisam aprender a cultivar a paciência e a não desanimar.

Horóscopo nascido em 24 de dezembro

Quem trabalha com parentes pode começar o dia 
em conflito. Não será nada fácil para você abrir mão 
de suas vontades e opiniões, mas se não souber ser 
mais flexível, será difícil fazer acordos e se livrar 
das tensões. Aposte na troca de ideias e busque 
soluções criativas para equilibrar as suas vontades 
com as dos outros. 

A Lua garante boa lábia e muita criatividade para 
você. No trabalho, vai tirar de letra qualquer ques-
tão e ainda pode faturar uma graninha extra nesta 
véspera de Natal. Depois, a ordem é buscar a com-
panhia das pessoas mais queridas e colocar o papo 
em dia até cansar!

Se depender da Lua, você já vai acordar em ritmo 
de festa! E com a sua animação, você vai estar 
preparada (o) para enfrentar um dia puxado no tra-
balho. Encare os desafios com serenidade, sem 
perder o bom humor.

Lua e Sol enviam ótimas energias para quem vai tra-
balhar nesta véspera de Natal. Você vai encarar suas 
responsabilidades com disciplina e dará conta do 
recado com louvor. Depois do fim do expediente, 
a ordem é embarcar no espírito natalino e curtir 
a companhia das pessoas que são mais caras e 
especiais para você.

Se você deixou para comprar os presentes de Natal 
agora, é bom ter cuidado para não extrapolar nos 
gastos. Saturno e Urano em conflito avisam que 
pode perder dinheiro ou perder o controle do orça-
mento. Um encontro secreto com um ex-amor pode 
esquentar seu coração, se está livre na pista. 

Fofocas e mal-entendidos podem deixar seu dia 
complicado no trabalho. Não se deixe dominar pela 
teimosia: busque diálogo, mostre disposição para 
esclarecer os fatos e fazer acordos. Sol e Lua te 
encorajam a investir na carreira e nas oportuni-
dades de ganhar dinheiro, só evite bater de frente 
com os chefes: fuja de discussões. 

Loterias
Megasena

02 03 04 05 06 07 08 09
11 15 17 18 19 21 23 Maringá

Londrina
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MÊS DA SORTE:
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥
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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

14 23 31 35 42 69 80
RIVER-PI

05 18 26 46 65

DEZEMBRO

02 04 17 18 19 25 31

concurso: 5738

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 25
min 18

max 32
min 17

Cascavel
max 31
min 16

Foz do Iguaçu
max 32
min 19

max 31
min 15

Curitiba
max 24
min 14

FASES 
DA LUA

Sábado 25/12/2021

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Domingo 26/12/2021

Sol
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Lotofácil concurso: 2405

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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EFVBC
SERIEDADE
TIGNORAR

TRATATET
TAPACASPA

DESPIRES
BAGRCAN

SONOLENTA
DATOTER

PESTEFACA
FIASCOOD

VEREAPOSA
RECHAT

ARRANHACEU
OESTEASI

Batatas
(?): acom-
panham
o bife

Estrutura
de susten-
tação da

casa

Equivale a
mil quilos
(símbolo)

Movimento
periódico
da natu-

reza

Festa ce-
lebrada 50
dias após
a Páscoa

Parte
mais gor-

durosa 
do leite

Menor
flexão
verbal

(Gram.) 

Cultivada
(a terra)

Exame
de urina
(sigla)

Adota
postura
para a

foto
A segunda

nota na
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musical

Bate-papo 
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internet
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de "muito"

Lado onde
o Sol se

põe

Assim, 
em 
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Desco-
nhecer 
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afetuosa

Bote-
quins

Atribuir
dom a 

Corretas
Daniel 

Alves, fu-
tebolista

Descama-
ção capilar
Função da
dentadura

Veda;
fecha
Tirar a

roupa de

Bolsa, 
em inglês

Doença 
contagiosa

A pessoa
predis-
posta a
dormir

Divisão
do balé

Título nobre
britânico

Ferrovias
Impor-
tância;

gravidade

Cuida (de
animais)

Letra do 
Robin (HQ)

Edifício
muito alto

Insucesso;
fracasso
Avistar;
enxergar

Olívio
Dutra,
político
Turva

Possuir
Peça

cortante
do talher

Paga-
mento de
artistas

Elza Soa-
res, cantora
Mamífero 
de tromba

3/así — bag — eas — sir. 4/chat. 5/peste.
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Elza Soa-
res, cantora
Mamífero 
de tromba

3/así — bag — eas — sir. 4/chat. 5/peste.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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P B U A
N A U F R A G A R

C A R R O C E R I A
D E L A R E B

AN A N A B O S S O
A T R A S S O
D ES R E T I N A

R E E S C R E V E R
C S A E

S I G
L AB A T I D A S
A G C A L A D A
R A S A A D A M

C A M E R A E B
O R A D O R A M A

R E S S A L T
A R

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.

RESULTADOS NÃO DIVULGADOS ATÉ O FECHAMENTO DA EDIÇÃO
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Orçamento previsto
no PR para 2022 é
de R$ 54,6 bilhões

O governador Ratinho Jr 
sancionou a Lei Orçamentária 
Anual (LOA) 2022, que prevê 
R$ 54,6 bilhões entre receitas 
e despesas, quase 8% superior 
ao exercício de 2021.

O orçamento prevê o paga-
mento do reajuste de 3% aos 
servidores públicos, que leva 
em consideração o cenário 
econômico pós-pandemia. O 
impacto financeiro é estimado 
em R$ 781,3 milhões por ano 
– R$ 459 milhões em ativos e 
R$ 322 milhões em inativos. 
O Estado tem cerca de 150 
mil servidores ativos e 133 
mil inativos (aposentados e 
pensionistas).

O cálculo dos técnicos do 
Estado é de que as despesas 
correntes no próximo ano sejam 
22% superiores a 2021, isso por-
que a peça deste ano deixou de 
contemplar várias despesas 
de manutenção por conta da 
queda na arrecadação causada 
pela pandemia, que estão sendo 
pagas com remanejamentos e 
créditos adicionais.

Os valores destinados à 
Saúde, Educação Básica e 
Ensino Superior têm previsão 
de crescimento em 2022. No 
total serão aplicados R$ 8,53 
bilhões em Educação Básica, 
um crescimento de 10,3% 
em relação a este ano; R$ 2,7 
bilhões no Ensino Superior 
(+12,4%); e R$ 6,2 bilhões em 
Saúde (+10,2%). A Segurança 

Juros e Precatórios
O secretário da Fazenda, Renê Garcia Junior, disse que a grande novida-
de do orçamento de 2022 é a redução do pagamento de juros e preca-
tórios. O Estado deixará de pagar cerca de R$ 1,1 bilhão. Segundo ele, 
no entanto, não haverá folga orçamentária no ano que vem. “Em 2022 
vamos ter um processo de baixa recuperação econômica, sem grandes 
incrementos de receita. E vamos ter as cirurgias eletivas que não foram 

realizadas em função da pandemia e agora voltam a ser feitas. É um 
investimento bem alto na área da Saúde e que precisará ser comporta-
do pelo Estado”, avaliou. “A lei orçamentária é um planejamento futuro 

de gastos e receita e fazer um planejamento futuro num momento 
econômico tão instável é sempre um exercício complexo”, completou o 

chefe da Casa Civil, Guto Silva.

Apesar de todos os 
percalços de 2021, como 
a pandemia e os problemas 
econômicos do País, para o 
líder do Governo, depu-
tado Hussein Bakri (PSD), 
e o líder da Oposição, 
deputado Professor Lemos 
(PT), uma série de projetos 
aprovados pela Assem-
bleia Legislativa do Paraná 
(Alep) foram importantes 
para a população. Para 
Hussein Bakri, as leis apro-

vadas ao final deste ano se destacam. “Tivemos um número grande de projetos discutidos aqui. A Lei Geral 
das Universidades é um marco importante”, avaliou Bakri. “O vale-alimentação dos policiais que estão na linha 
de frente é outra Lei importante. Por isso aprovamos o vale de R$ 600,00, valor que vai melhorar a carreira 
deles”, frisou. “Apesar do ano difícil, aprovamos lei importantes. Ainda tivemos a pandemia presente, tivemos 
o problema da economia”, ressaltou o deputado Professor Lemos (PT).

Pública terá um orçamento 
de R$ 4,2 bilhões, 7,9% a mais 
do que em 2021. A LOA prevê 
R$ 3,1 bilhões na rubrica de 
investimentos.

Os programas sociais serão 
ampliados em 2022, por conta 
do aumento de repasse para 
linhas como a do Leite das 
Crianças e do Cartão Comida 
Boa, que agora é permanente. 
Programas que têm levado 
desenvolvimento aos municí-
pios também estão mantidos, 
como o Casa Fácil Paraná, e a 
modernização da infraestru-
tura rodoviária. A peça ainda 
garante mais recursos para 
políticas culturais.

DESPESAS
As despesas previstas no 

orçamento estão distribuí-
das da seguinte forma: R$ 
38,4 bilhões para secretarias 
e demais instituições públi-
cas e autarquias, inclusive 
outros poderes; R$ 12,4 bilhões 

para o Regime Próprio da 
Previdência; e R$ 3,7 bilhões 
para estatais.

Os repasses para os outros 
poderes previstos na LOA 
somam R$ 4,9 bilhões. São 
R$ 2.4 bilhões para o Tribunal 
de Justiça, R$ 1,1 bilhão para 
o Ministério Público, R$ 445.6 
milhões para o Tribunal de 
Contas e R$ 822 milhões para 
a Assembleia Legislativa. A 
Defensoria Pública receberá 
R$ 71,4 milhões.

A peça aponta riscos fiscais 
provenientes de demandas 
judiciais que podem aumen-
tar ainda mais o déficit – é o 
caso, por exemplo, da execu-
ção do contrato celebrado no 
ano de 2000 entre o Estado e o 
Banestado para a conta de títu-
los públicos de Alagoas, Santa 
Catarina, Osasco e Guarulhos, 
na ocasião em que a institui-
ção foi adquirida pelo Itaú. 
A ação tramita no Supremo 
Tribunal Federal (STF). 

DÁLIE FEKLBERG/ALEP

Superfaturamento

O MP do Rio de Janeiro entrou com ação por 
improbidade administrativa contra os ex-governadores 
Anthony Garotinho e Rosinha Garotinho em razão do 

superfaturamento de R$ 87 milhões em obras de residências 
populares dos programas Morar Feliz I e II, entre 2009 e 
2014, em Campos dos Goytacazes. A Promotoria aponta 
ainda suposto pagamento de R$ 25 milhões em propinas 

ao casal, antes e durante a execução dos contratos. Os 
contratos em questão foram direcionados para beneficiar 

a empreiteira Odebrecht – que também é alvo da ação, 
assim como o município de Campos dos Goytacazes e outras 

pessoas supostamente envolvidas em irregularidades.

Férias presidenciais
Depois de seis dias de férias 
no Guarujá, litoral de São 
Paulo, o presidente Jair 
Bolsonaro chegou na última 
quinta-feira, 23, ao Palácio 
da Alvorada, em Brasília, 
sua residência oficial, e 
conversou rapidamente 
com apoiadores presentes. 
Ele estava acompanhado 
pela filha Laura, de 11 anos. 
Bolsonaro passa o Natal 
em Brasília com a família. A 
previsão é de nova viagem, 
agora para São Francisco 
do Sul (SC), no dia 27, 
onde passará o ano-novo. 
O retorno à capital deve 
acontecer no dia 3 
de janeiro.

Racha
O comando da Frente Parlamentar Evangélica (FPE), uma 
das mais poderosas do Congresso Nacional, será motivo 
de mais um embate na base do governo Jair Bolsonaro. O 
atual presidente do grupo, deputado Cezinha de Madureira 
(PSD-SP), tem o aval de sua igreja para ficar por mais um ano 
na chefia da bancada, o que rompe com o acordo para um 
revezamento no cargo entre alas da Assembleia de Deus. 
Cezinha, da Assembleia de Deus do Brás – Ministério de 
Madureira, foi eleito em dezembro do ano passado para o 
biênio 2021-2022.

Campanha evangélica
O bispo Samuel Ferreira, um dos líderes religiosos do Ministério 
de Madureira - que empresta o nome ao deputado –, disse que 
vai fazer campanha para que Cezinha siga na presidência da 
frente parlamentar. “Ele hoje é presidente da frente, tirou um 
ano, e eu vou fazer campanha, ou vou lembrar o que já houve 
no passado, para continuar mais um ano. É um rapaz que 
defende esse governo, defende a igreja e defende, acima de 
tudo, o Deus a quem servimos”, afirmou, diante de Bolsonaro, 
ministros e parlamentares, durante o culto pela posse do 
ministro André Mendonça no STF.

DIVULGAÇÃO

Michelle em casa
Jair Bolsonaro dedicou 
as férias no Guarujá para 
se encontrar com alguns 
apoiadores e passear de jet 
ski. Na segunda-feira, 20, foi 
filmado dançando funk em 
um barco com ao menos mais 
quatro pessoas. A música 
era uma paródia escrita em 
homenagem ao presidente 
e com ofensas a mulheres 
de esquerda. O chefe do 
Executivo foi acompanhado 
ao longo de toda a viagem 
pelo presidente da Caixa 
Econômica Federal, Pedro 
Guimarães, e por assessores 
presidenciais. A primeira-
dama Michelle ficou 
em Brasília.
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Previsão é de retirar
3 mil caminhões de
areia Lago Aratimbó

A limpeza do Lago Aratimbó 
segue em ritmo acelerado, 
mesmo assim não deve ser 
concluída ainda neste ano. 
Cerca de 130 viagens de areia 
estão sendo retiradas por dia do 
local, que aos poucos vê retor-
nar a imagem de cartão-postal 
da cidade. “Em breve vai dar 
gosto passear no lago. Além de 
recuperar a represa, a limpeza 
vai melhorar questões ambien-
tais e também planejamos algu-
mas melhorias para os próximos 
meses”, apontou o prefeito em 
exercício Hermes Pimentel.

A limpeza do lago foi uma 
das primeiras ações determi-
nadas pelo prefeito, ao assu-
mir o Executivo. O trabalho 
começou nos últimos dias de 
novembro, avança rapida-
mente – já foi finalizado na 
parte de baixo da passarela 
de madeira e agora segue na 
parte de cima – e mesmo que 
parcialmente possibilitará um 
visual mais agradável para os 
visitantes nas festas de final 
de ano. “A situação já é outra 
e assim que o nível da represa 
for restabelecido teremos 
nosso lago de volta”, comple-
tou Pimentel.

Os sedimentos retirados 
da represa são amontoados 
nas margens e carregados em 

Assoreamento
Para a limpeza, o nível do reservatório foi reduzido em cerca de um 
metro no último dia 29, o que expôs o alto grau de assoreamento. 

Centenas de toneladas de areia se acumularam desde a última 
limpeza, em 2017, e uma densa vegetação tomou conta de grande 
parte do lago. “A passarela ficou praticamente no seco”, lembrou 
o diretor. “Mas daqui para frente o local terá a devida atenção e a 

conservação da Prefeitura”, assegurou.

Vacina BCG, contra a tuberculos
ficará disponível na UBS Lisboa

A Secretaria Municipal de 
Saúde comunica aos pais e 
responsáveis por recém-nas-
cidos que a imunização com a 
vacina BCG (Bacilo Calmette-
Guérin), contra a tuberculose, 
ficará disponível nos dias 27, 
28 e 29 de dezembro de 2021 
e 3, 4 e 5 de janeiro de 2022, 
sempre das 13h30 às 16h na 
unidade básica de saúde do 
Jardim Lisboa.

Segundo a coordena-
dora de Atenção Primária em 
Saúde, Simony Rodrigues 
Berdarnelli Rosa, a vacina deve 
ser feita a partir do nascimento 
até a criança completar quatro 
anos de idade. “O Ministério da 

Saúde incorporou a vacina BCG 
no calendário nacional de vaci-
nação em 1977, o que tornou 
obrigatória a administração do 
imunizante em crianças, junto 
de outras vacinas”, detalha.

Simony observa que pais e 
responsáveis devem contribuir 
com a cobertura vacinal da 
BCG. “A BCG, além de proteger 
contra a tuberculose, também 
reforça o sistema imunológico 
da criança para outras doen-
ças. Estudos identificaram que 
a vacina propicia uma resposta 
imune nas crianças, fazendo 
com que elas adquiram uma 
imunidade ‘treinada’ e mais 
preparada para enfrentar 

outras infecções. Por isso, é 
tão fundamental a vacinação 
das crianças logo nos primei-
ros dias de vida”, destaca.

A vacina é disponibilizada 
gratuitamente, sendo nor-
malmente administrada na 
maternidade ou nos postos 
de saúde logo após o nasci-
mento da criança ou o mais 
rapidamente possível. “Essa 
vacina apresenta uma eficá-
cia elevada, principalmente 
contra a forma disseminada 
da tuberculose, com cerca 
de 78% de proteção”, afirma 
Simony, instruindo que os 
pais levem a carteirinha de 
vacinação.

caminhões basculantes por 
uma escavadeira hidráulica. 
Depois tudo é transportado 
para a recomposição de um 
aterro ambientalmente licen-
ciado, nas proximidades da 
rodovia PR-323. A previsão é 
que cerca de 3 mil caminhões 
de areia sejam retirados do 
Aratimbó até janeiro de 2022.

“O lago f icou muitos 
anos sem esse cuidado e a 

quantidade de areia acabou 
sendo maior que o previsto 
no início do trabalho, por isso 
não será possível terminar 
este ano. Mas a limpeza não 
vai parar. Teremos as pausas 
normais dos feriados de Natal 
e Ano Novo, mas depois o ser-
viço será retomado e seguirá 
até a conclusão”, disse o dire-
tor de Meio Ambiente do muni-
cípio, Rubens Sampaio.

OS sedimentos retirados da represa são amontoados nas margens e carregados em cami-
nhões basculantes por uma escavadeira hidráulica

ASSESSORIA/SECOM

Da Redação ADI-PR Curitiba  
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e por-
tais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

Novo reitor
A Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR) 
terá um novo reitor em 
2022. O irmão marista 
Rogério Renato Mateucci, 
50 anos, será o sexto e mais 
jovem reitor a comandar a 
universidade. A partir de 
janeiro, ele estará à frente de 
uma universidade com 33 mil 
alunos e 2,6 mil funcionários 
entre professores e 
colaboradores distribuídos 
em quatro câmpus – Curitiba, 
Londrina, Maringá e Toledo.

Bem avaliado
Pesquisa realizada pelo 
Instituto Opinião sobre o 
governo do Paraná aponta 
que 66,1% da população 
aprova a maneira de governar 
Ratinho Junior (PSD). Entre 
os respondentes, 25,2% 
desaprovam e 8,7% não 
souberam opinar ou não 
responderam. A pesquisa fez 
também duas perguntas sobre 
o governo do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) e sobre a forma 
do presidente administrar o 
país 8,4% avaliam como ótima, 
22% como boa, 28,7% como 
regular, 17,1% como ruim e 
21,3% como péssima. 2,4% 
não responderam ou 
não opinaram.

Feriado no sul
O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) deve passar o Natal em 
Brasília com a família e, em 
27 de dezembro, irá a São 
Francisco do Sul, no litoral de 
Santa Catarina. A previsão é 
que ele passe o Réveillon lá. 
O destino sulista tornou-se 
habitual para Bolsonaro em 
seus momentos de lazer. Essa é 
a terceira vez que ele aproveita 
os dias de descanso no 
município, localizado a cerca 
de 170 km de Curitiba.

Diretrizes 2022
O governador Ratinho Júnior (PSD) destacou que o 

fortalecimento da economia, a consolidação da geração de 
empregos e ampliação do olhar social serão as diretrizes que 

guiarão o Governo do Estado em 2022. Com indicadores em alta 
e um vasto conjunto de obras espalhado por todas as regiões, o 
governador busca a maturação dos projetos iniciados em 2019. 

“Apenas nesses últimos dias do ano anunciamos a retomada 
da fabricação da Audi em São José dos Pinhais; investimentos 
da Klabin em obras de infraestrutura; novo acordo com a DAF 
em Ponta Grossa; e a construção do novo empreendimento da 

Unium, também nos Campos Gerais. Somando esses quatro 
investimentos passa de R$ 1,3 bilhão”, destaca o governador.

Fundo bilionário 
A aprovação pelo Congresso 
dos valores dos fundos 
eleitoral e partidário garantiu 
às legendas brasileiras um 
montante inédito de recursos 
públicos no ano eleitoral de 
2022. Um total de R$ 5,96 
bilhões ficará à disposição dos 
partidos para o financiamento 
das campanhas e o custeio 
das agremiações. Esse valor 
é a soma das duas reservas 
financeiras e representa um 
aumento de 92,5% em relação 
a 2018, em valores corrigidos 
pela inflação.

Uma afronta
O senador Oriovisto Guimarães 
(PODE-PR) declarou o voto 
contrário ao Projeto de Lei 
Orçamentária 2022 e justificou 
o posicionamento. “Não posso 
aceitar o valor escandaloso 
de quase R$ 5 bilhões para o 
Fundo Eleitoral. Assim como 
não posso aceitar que mais de 
R$ 16 bilhões sejam distribuídos 
por meio do orçamento secreto 
(RP9). Tudo isso é uma afronta 
ao povo brasileiro”, afirmou o 
senador paranaense.

Auxílio-gás
O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) sancionou um projeto de 
lei com abertura de crédito 
especial para bancar o auxílio-
gás em dezembro. No ano, o 
preço médio do botijão de 13 
quilos subiu mais de 30%. O 
cenário vem levando famílias 
de baixa renda a optar por 
lenha ou carvão para cozinhar. 
O projeto abre crédito de R$ 
300 milhões para bancar o 
auxílio ainda neste ano. No 
ano que vem, os recursos para 
bancar o programa já estão 
computados no Orçamento de 
2022, aprovado nesta semana. 
O programa tem vigência de 
cinco anos.
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Calor e elevação no consumo de 
água deixam cidade em alerta

A falta de chuvas,  o 
aumento das temperaturas e a 
elevação no consumo de água 
colocam a Sanepar em alerta 
na região Noroeste do Estado. 
Com as vazões reduzidas nos 
mananciais e com a queda 
nos níveis dos reservatórios 
que abastecem os moradores 
existe a possibilidade de ocor-
rer falta temporária de água ou 
baixa pressão nas redes de dis-
tribuição de água. As cidades 
mais atingidas são Goioerê, 
Iretama, Paranavaí, Porto Rico, 
além dos distritos de Águas 
de Jurema, em Iretama, e 
Bredápolis, em Janiópolis.

O Paraná vive a mais severa 
estiagem dos últimos 90 anos. 
O momento requer muito 
cuidado e uso racional da 
água. O governo do Estado 
ampliou para mais seis meses 
o decreto de emergência 
hídrica no Paraná.

QUEDA DE VAZÃO
Na região de Umuarama, 

também houve queda de vazão 
nos mananciais, mas o maior 
impacto são as altas tempera-
turas que ocasionam aumento 
no volume da água consu-
mida. Além de Umuarama, 

em Cianorte, Francisco Alves, 
Iporã e Douradina as unidades 
da Sanepar operam no limite 
da capacidade. O consumo 
aumentou, nestes últimos dias, 
15% a mais do que o registrado 
no mês de novembro.

É fundamental a colabo-
ração de todos no uso econô-
mico da água tratada, evitando 
desperdícios e priorizando o 
seu uso para alimentação e 
higiene pessoal. As limpezas 
mais pesadas, como lavagem 
de carros, calçadas e fachadas, 
devem ser adiadas até que a 
situação se normalize. É reco-
mendado reutilizar a água da 
lavagem e do enxágue de rou-
pas. Reduza especialmente o 
tempo no banho. Ensaboe a 
louça, faça a barba e escove os 
dentes sempre com a torneira 
fechada. Verifique torneiras 
pingando e vazamentos em 
seu imóvel.

Conforme recomendação da 
ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas) é importante 
que todos os imóveis tenham 
reservatórios. A Sanepar sugere 
que cada imóvel tenha uma cai-
xa-d’água de pelo menos 500 
litros. Assim, é possível ter água 
por 24 horas, no mínimo.

Ao encontrar qualquer 
tipo de vazamento de água 
na rua, avise imediatamente 
a Sanepar pelo Serviço de 

Atendimento ao Cliente, que 
é feito pelo telefone 0800 200 
0115, durante 24 horas por 
dia. Para tirar dúvidas sobre 

Construção da Ponte integração
Brasil-Paraguai chegou a 74,5%

A nova Ponte da Integração 
Brasil-Paraguai está encer-
rando 2021 com índice de 
74,5% de conclusão, um inves-
timento de aproximadamente 
R$ 174 milhões. A obra é exe-
cutada pelo Departamento 
de Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER/PR), entre os 
municípios de Foz do Iguaçu, 
na margem brasileira,  e 
Presidente Franco, na mar-
gem paraguaia.

Com a conclusão dos mas-
tros principais em ambos os 
lados, os trabalhos agora estão 
concentrados no posiciona-
mento das aduelas metálicas, 
das lajes pré-moldadas e na 
concretagem das mesmas para 
compor o tabuleiro da ponte, e 
no tensionamento dos estais 
no vão central e dos estais de 
retaguarda. Em ambos can-
teiros também está em anda-
mento a pré-montagem das 
aduelas metálicas que serão 
posicionadas em breve.

A ponte terá 760 metros de 

Dicas de Economia
Feche a torneira – Ao lavar as mãos ou a louça, não deixe a torneira 
aberta o tempo todo. Isso evitará que vários litros de água tratada 
sejam desperdiçados.
Hora do banho – Seja rápido no banho. Cada 5 minutos embaixo 
do chuveiro ligado consomem aproximadamente 70 litros de água.
Basta um copo – Para escovar os dentes é necessário apenas um 
copo de água. Feche a torneira.
Use a vassoura – Antes de lavar a calçada, use vassoura. Jamais use 
a água potável para esse serviço. Reaproveite a água da lavagem 
de roupa ou da chuva.
Vaso sanitário – Diminua as descargas. Regule periodicamente a 
válvula hidra ou a caixa de descarga. Coloque uma garrafa pet com 
água ou areia dentro da caixa de descarga acoplada. Se a garrafa 
for de 1,5 litro, a cada descarga, você economiza 1,5 litro de água.
Lavando roupa – Junte roupas para lavar todas de uma só vez. 
Aproveite a água usada no tanque ou na máquina para lavar 
calçadas.
Fazendo a barba – Não faça a barba com a torneira aberta. Use a 
água somente para molhar e enxaguar o rosto.
Tá na mão – Ao ensaboar as mãos, deixe a torneira fechada. Só 
abra para enxaguar.
Reaproveite – A água do último enxágue das roupas, no tanque ou 
na máquina, pode ser usada para ensaboar tapetes, tênis, cober-
tores, pisos e calçadas.
Gaste menos – Ao lavar a louça, encha a cuba de água e deixe-a 
fechada. Evite deixar a torneira aberta, enxágue a louça toda ao 
final da lavagem. Assim, o gasto de água é bem menor.
Tá Pingando! – Os maiores ladrões de água são vazamentos, tor-
neira pingando e descarga desregulada. Faça manutenção regular-
mente.
Carro – Em época de estiagem, não lave carro. Reaproveite água da 
chuva ou de lavagem de roupas para fazer a limpeza.

a situação do seu imóvel, ao 
ligar, tenha em mãos a conta 
de água ou o número de sua 
matrícula.

comprimento e um vão-livre 
de 470 metros – o maior da 
América Latina. Serão duas 
pistas simples com 3,6 metros 
de largura, acostamento de 
três metros e calçada de 1,7 
metro nas laterais. Ela é resul-
tado de parceria entre Governo 
do Paraná, Itaipu Binacional e 
governo federal, com aporte 
financeiro da Itaipu.

O projeto da rodovia prevê 
um contorno do perímetro 
urbano de Foz do Iguaçu par-
tindo da nova ponte, em uma 
extensão de 15 quilômetros. 
Serão seis interseções em des-
nível: Av. General Meira, acesso 
à Ponte Tancredo Neves, 
Av. das Cataratas (BR-469), 
Av. Felipe Wandscheer, Av. 
República Argentina e BR-277.

DESPERDÍCIO e mau uso da água potável pode afetar o abastecimento à toda a população de Umuarama

GERALDO BUBNIAK/AEN

NA implantação da rodovia de acesso entre a ponte e a BR-277, a perimetral leste de Foz do 
Iguaçu, os trabalhos continuam avançando nos viadutos

DER/PR
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Mais de R$ 500 milhões foram
investidos em obras rodoviárias

O  D e p a r t a m e n t o  d e 
Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER/PR) executou R$ 
522,3 milhões em obras rodo-
viárias ao longo de 2021. São 
mais de 30 empreendimentos 
de grande porte em anda-
mento em todas as regiões 
do Estado.

“O Paraná se tornou um ver-
dadeiro canteiro de obras, com 
investimentos milionários em 
obras rodoviárias garantindo 
o desenvolvimento econômico 
dos municípios e a segurança 
dos usuários. Esse é um com-
promisso que assumimos em 
2019 e tiramos do papel, com 
cada vez mais duplicações, ter-
ceiras faixas, rodovias novas, 
viadutos, trincheiras e pon-
tes em andamento por todo 
o Estado”, afirma o secretário 
estadual de Infraestrutura e 
Logística, Sandro Alex.

São dez duplicações em 
andamento: duas na BR-277, 
em Cascavel e Guarapuava; 
três na PR-323, entre Paiçandu 
e Doutor Camargo, entre 
Doutor Camargo e o Rio 
Ivaí, e em Umuarama; duas 
na PR-092, em Almirante 
Tamandaré (Rodovia dos 
Minérios) e em Siqueira 
Campos; na PR-317 entre 
Maringá e Iguaraçu; na PR-412 

em Matinhos; e do Contorno 
Oeste de Cascavel.

Cinco contornos rodoviá-
rios estão sendo implemen-
tados atualmente: Contorno 
N o r o e s t e  d e  Fra n c i s co 
Beltrão, Contorno de Palotina, 
Contorno Norte de Castro, 
Contorno Oeste de Marechal 
Cândido Rondon, e o Contorno 
Sul de Wenceslau Braz.

Também são cinco as obras 
de pavimentação: da Estrada 
Boiadeira, entre Porto Camargo 
e Serra dos Dourados, da 
PR-239 entre Pitanga e Mato 
Rico, da PR-160 entre Imbaú 
e Reserva, da PR-364 entre 
São Mateus do Sul e Irati, e 
da PR-090 para acesso ao 
Contorno Norte de Castro.

Quatro rodovias estão com 
obras de ampliação da capa-
cidade, que incluem soluções 
como terceiras faixas e acosta-
mentos. São a PRC-280 entre 
Palmas e Marmeleiro, a PR-323 
entre Doutor Camargo e Iporã, 
a PR-092 entre Jaguariaíva e 
Santo Antônio da Platina, e a 
PR-562 em Coronel Vivida.

Estão em andamento ainda 
a restauração em concreto 
(whitetopping) da PRC-280 
entre Palmas e Santa Catarina, 
a correção de greide em pon-
tos de alagamento da PR-650 

em Godoy Moreira, a implan-
tação de vias marginais na 
PRC-466 em Pitanga, a nova 
trincheira da Bratislava na 
BR-369 em Cambé, e a reade-
quação de curva na PR-151 em 
Ribeirão Claro.

RECURSOS
Do valor total investido 

em 2021, R$ 266,8 milhões 
são de recursos do Estado, 
do Programa Estratégico de 
Infraestrutura e Logística de 
Transportes do Paraná em parce-
ria com o Banco Interamericano 

Acordo
O DER/PR também está garantindo mais obras rodoviárias, como é 
o caso dos contornos de Jandaia do Sul, Peabiru e Arapongas, que 

deverão ser executados pela concessionária de pedágio Viapar, 
conforme acordo homologado pela justiça federal.

E tramita também ação civil pública do DER/PR contra a concessio-
nária de pedágio Caminhos do Paraná, para que execute as obras 
não realizadas durante a vigência do contrato, ou pague indeniza-
ção proporcional. A medida deve resultar nas obras de duplicação 

da BR-277 em Guarapuava, BR-476 entre Lapa e Araucária, trin-
cheiras, viadutos, passarelas e terceiras faixas nas rodovias antes 

administradas pela concessionária.

Concluídas
Ainda em 2021, o DER/PR entregou as obras de duplicação da PR-

445 entre Londrina e o distrito de Irerê, a recuperação do pavimen-
to de concreto da avenida Bento Rocha em Paranaguá, um viaduto 

na PRC-272 em Iporã, a pavimentação da PR-685 em Tamboara, 
a pavimentação da PR-912 em coronel Domingos Soares, e uma 

trincheira na BR-277 em Santa Terezinha de Itaipu. Além de grandes 
obras viárias, o DER/PR também realizou várias obras de menor 

porte em 2021. Elas incluem a recuperação de duas passarelas na 
PR-408, em Morretes; a recuperação da Avenida Heitor Alencar 

Furtado, em Paranavaí; a reconstrução da ponte sobre o Rio Água 
Branca na PR-578 em Santa Cruz de Monte Castelo; a recomposição 
de aterro em dois pontos da rodovia PR-323, próximo a Umuarama; 
adequação e cascalhamento da PR-364 entre Goioxim e Marquinho, 

e da PR-565 entre Porto Barreiro e o Rio Iguaçu.

ALESSANDRO VIEIRA/AEN

COM investimento de R$ 66,1 milhões, o novo trevo do Gauchão resolve o principal gargalo logístico para os que chegam por Guaíra, vindos 
do Paraguai ou do MS

de Desenvolvimento (BID), e do 
Programa Avança Paraná, e 

outros R$ 255,4 milhões são de 
aporte da Itaipu Binacional.
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Pimentel comemora 100 dias de
governo apresentando resultados

A administração municipal 
Hermes Pimentel completa 100 
dias no dia 26 de dezembro. O 
vice-prefeito de Umuarama 
assumiu de forma interina 
após o Ministério Público 
afastar Celso Pozzobom com 
a Operação Metástase, que 
investiga desvios de recursos 
públicos. Pimentel comemora 
os excelentes resultados já 
conquistados neste período. 
“Chegamos com a determi-
nação de trabalhar com três 
focos principais: saúde, habi-
tação e assistência social. 
Estamos no caminho e não 
vamos parar”, resumiu.

Pimentel não apenas con-
seguiu manter ações e obras 
em andamento, como em 
muitos casos acelerou o pro-
cesso de conclusão, como a 
entrega do Posto de Saúde 
Central, que inaugurou no 
mesmo dia em que o municí-
pio recebeu 13 veículos para 
serem repassados às UBSs. 
“Não descuidei da área da 
saúde e, como ainda estamos 
vivendo uma pandemia de 
coronavírus, determinei agi-
lidade no processo de vaci-
nação, estabelecendo novos 
locais de atendimento e, só 
com essa ação, já consegui-
mos adiantar a imunização 
de nossos cidadãos, ultra-
passando 95% da meta para 
a primeira dose”, disse.

As mudanças administra-
tivas foram inúmeras, todas 
elas já convertidas em bons 
resultados aos cofres públicos. 

Voos futuros
O Aeroporto Orlando de Carvalho é outra questão que Pimentel coloca 
como prioritária, já que tem consciência da importância desse modal 

para o desenvolvimento de Umuarama e da região. “Fomos a Brasília (DF) 
onde tivemos audiências políticas diversas e também em Campinas (SP), 
onde nos reunimos com representantes da Azul Linhas Aéreas. Estamos 
no caminho. Já conseguimos garantir voos com aviões de menor porte 
já para janeiro de 2022 e temos certeza de que dentro de mais alguns 
meses vamos já receber aeronaves ATR-72-600, para 70 passageiros”, 
pontua. Pimentel não perde tempo falando do passado ou sobre fatos 
que não presenciou, por não ter feito parte da administração: ele age 
determinado em resultados que de fato contribuam para o bem do 

cidadão e da cidade. “Em 2022 nós vamos manter esse ritmo de trabalho, 
concluindo obras, colocando em prática projetos de habitação, de atração 

de investimentos, de saúde, de apoio às entidades, enfim, vamos lutar 
dia após dia para realmente transformar nossa cidade em uma cidade de 
oportunidades para as pessoas. Peço e agradeço o apoio da população. 
Vamos continuar juntos e de mãos dadas para resgatar a credibilidade 

que sempre garantiu o desenvolvimento de Umuarama”, finaliza.

Pelas famílias
Conforme anunciou em seu 

primeiro dia à frente da 
Prefeitura, Pimentel acionou a 
Secretaria de Assistência Social 
para que executasse projetos 
de ampliação da atenção às 

famílias mais necessitadas, for-
talecendo os Cras no repasse 

de cestas básicas e garantindo 
finalmente a liberação do Bol-
sa Umuarama, cartão de bene-
fício social que repassa R$ 150 
a 2.306 famílias, durante três 

meses. “A atuação da Assistên-
cia tem sido exemplar, tanto 
para as famílias mais necessi-
tadas, quanto para as institui-
ções e até com a população 
de rua. É um trabalho árduo, 
difícil de ser feito, mas juntos 

vamos conseguir melhorar 
cada vez mais”, garante.

“Lançamos medidas para ini-
bir o desvio de recursos públi-
cos, como vinha ocorrendo 
especialmente com verbas 
extraorçamentárias, consti-
tuindo um grupo de trabalho 
para acompanhar toda a apli-
cação do dinheiro que chega 
para as instituições por meio 
da Prefeitura. Também pro-
movi várias mudanças com 
novos secretários e assesso-
res, que trouxeram nova dinâ-
mica e competência na gestão 
municipal”, observa.

Obras transformadoras 
A inauguração da nova Estação Rodoviária colocou o município 

em evidência no Paraná e teve grande repercussão, já que a 
obra vinha sendo executada há pouco mais de sete anos. “Desde 

o começo eu disse que me dedicaria a resolver as questões de 
obras paradas na cidade. E a Rodoviária era algo que a popula-

ção merecia receber. Em nosso governo nós vamos encerrar essa 
história de obras paradas. Nós vamos trabalhar e investir para 
que o Centro de Eventos finalmente seja entregue ao povo. Eu 

garanto isso”, garantiu. Ao mesmo tempo em que a inauguração 
da nova rodoviária representa o fim de sete anos de espera, de-
cidir o destino da antiga rodoviária também é algo urgente para 
Pimentel. Tanto que ele já se reuniu com proprietários e locatá-
rios dos estabelecimentos comerciais daquele local, onde expôs 

que faria exatamente o que fosse decidido pelo grupo, jamais 
colocando sua vontade à frente. “Vamos discutir as melhores 

alternativas para eles. E realizar exatamente o que for definido 
pelo grupo”, detalhou.

Umuarama retoma o ritmo 
de desenvolvimento acele-
rado, com a chegada de novos 
empreendimentos, que geram 
mais empregos. É destaque 
também o setor da constru-
ção civil, que volta a registrar 
números impressionantes na 
aprovação de projetos. “Muitas 
obras públicas estão sendo 
concluídas; estamos descre-
denciando empresas que não 
cumprem os contratos, garan-
tindo transparência na gestão 
e qualidade nos serviços”, diz.

ALÉM de manter ações e obras em andamento, Pimentel acelerou o processo de conclusão. 
Entre elas o Posto de Saúde Central e a Nova Estação rodoviária

A inauguração da nova Rodoviária colocou o município 
em evidência no Paraná, já que a obra vinha sendo exe-
cutada há pouco mais de sete anos 

FOTOS: ASSESSORIA/SECOM
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Comércio comemora a retomada
após complicado Natal de 2020

O Natal representa, his-
toricamente, o período mais 
promissor para o comércio 
varejista. Após um ciclo com-
plicadíssimo da pandemia 
de coronavírus, com início 
em 2020 e ápice no primeiro 
semestre desse ano, as ven-
das voltam a reagir. Um índice 
expressivo de empresários e 
colaboradores consultados pela 
Associação Comercial, Industrial 
e Agrícola (Aciu) confirma que 
metas de vendagem foram atin-
gidas e até superadas.

Os balanços, na maioria 
dos casos, serão fechados na 
próxima semana, mas já é 
possível pinçar fatores bem 
interessantes. O avanço da 
imunização é o principal res-
ponsável pela mundança de 
cenário. A retomada de even-
tos, com destaque para casa-
mentos e confraternizações, 
embasa um incremento con-
siderável no fluxo de muitos 
estabelecimentos.

“É crescente a procura por 
vestidos e outros trajes para 
festas, algo que simplesmente 
não tivemos no ano passado”, 

avalia Ana Paula Gomes Belfiori, 
gerente da Planeta Jeans.

PROJEÇÃO
Estimativa da Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) mos-
tra que o varejo brasileiro deve 
movimentar, neste Natal, R$ 
57,4 bilhões em vendas, com 
alta do faturamento de 9,8% 
em relação a igual período do 
ano passado. 

Apesar de o fluxo de con-
sumidores estar voltando aos 
níveis pré-pandemia, econo-
mistas ressaltam que o bolso 
dos compradores está dife-
rente. No Natal passado, a 
inflação estava na casa dos 5% 
a 6%. Atualmente, representa 
o dobro disso.  

De qualquer modo, após 
um período prolongado de 
dificuldades, o ‘aquecimento’ 
plausível das vendas é sinô-
nimo de alento e confiança. 
“O resultado está dentro das 
expectativas. Marca essa 
retomada que aguardáva-
mos ansiosamente”, ressalta 
o gerente da loja Magazin 

Assistência Social recebe doações
e secretária agradece a comunidade

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social Hoje rece-
beu algumas doações, nesta 
semana, de produtos que a 
auxiliarão a ampliar o atendi-
mento já prestado às famílias 
locais, que vivem em situação 
de vulnerabilidade.

Nesta terça-feira, 22, as 
empresárias Renata Tubino e 
Taynara Medeiros doaram 55 
kits de higiene pessoal, que 
serão encaminhados ao Centro 
Pop – unidade especializada 
em atendimento à população 
em situação de rua – e também 
para famílias acompanhadas 
diretamente pela secreta-
ria. Cada kit é composto por 
escova de dentes, sabonete, 
absorvente higiênico e uma 
peça de roupa.

Ainda na terça, a secre-
tária Adnetra dos Prazeres 
Santana repassou uma série 
de produtos de higiene pes-
soal ao Projeto Nosso Ciclo, 
que atende adolescentes 

Avenida, Gentil Rozolem.

NATAL DE ESPERANÇA
“Ficamos felizes com o 

retorno de um clima muito 
próximo da normalidade. 
Um termômetro confiável é o 
saldo da campanha Natal de 
Esperança Aciu. A maior pro-
moção do Estado foi conce-
bida exatamente para motivar 

o setor varejista e efetivamente 
ajudar a alavancar as vendas”, 
pontua o presidente da Aciu, 
Orlando Luiz Santos.

A campanha atingiu na 
última quinta-feira (23) 364 
mil cupons cadastrados, regis-
trando a participação aproxi-
mada de 36 mil consumido-
res. Entre os participantes, a 
predominância é do público 
feminino (54%); 67% têm mais 
de 50 anos; 71% dos consumi-
dores residem em Umuarama 
e 29% em outros municípios 

(principalmente da Amerios).
“Mais de cem consumido-

res foram contemplados com 
vales-compra, totalizando 
dezenas de milhares de reais 
que são gastos no comércio 
local, fazendo girar nossa eco-
nomia. E duas motos Honda 
Biz saíram até o momento”, 
complementa Santos.

Muitos vales-compra e veícu-
los estão por vir. Três automóveis 
e três motos terão seus proprie-
tários conhecidos na extração da 
Loteria Federal do próximo dia 29.

No início da tarde de ontem (23), a PRF tentou abordar o condutor de 
um Toyota Corolla, que desobedeceu às ordens e seguiu em fuga, empre-
endendo alta velocidade, vindo a invadir uma área de mata que integra 
uma reserva indígena. Depois de abandonar o carro, fugiu a pé em meio ao 
local de difícil acesso. Na inspeção ao porta-malas, foram encontrados 45 
tabletes de maconha, que pesaram 36 quilos. Além da droga, o veículo os-
tentava placas trocadas de um GM Corsa de Umuarama. Após análise dos 
sinais identificadores, a equipe descobriu a origem do automóvel, qual seja, 
um Corolla de Campo Largo, que possuía notícia de furto ocorrido na data 
de ontem. O caso foi entregue aos cuidados da Polícia Civil, em Terra Roxa.

DIVULGAÇÃO

Agradecimentos
Em nome do prefeito em exercício Hermes Pimentel, a secretaria 

agradeceu a todos que têm contribuído com a assistência social. “A 
demanda de serviços aumentou bastante por conta da pandemia, 
por isso é muito importante a troca, essa parceria entre a comuni-

dade e os órgãos públicos, em favor das pessoas vulneráveis. Nossa 
equipe é muito grata e para 2022 contamos com o apoio de todos 
os segmentos para que, juntos, possamos fazer uma cidade mais 

feliz, justa e fraterna”, completou.

ASSESSORIA

A campanha atingiu até a noite de quinta-feira, 364 mil cupons cadastrados, registrando a participação aproximada de 36 mil consumidores

vulneráveis, representado na 
oportunidade pela voluntária 
Adriana Dias. “Com a divulga-
ção da solidariedade de algu-
mas pessoas têm surgindo 
novos doadores e ficamos feli-
zes com isso, com essa preo-
cupação social com os vulne-
ráveis. É muito importante a 
participação da comunidade 
para estender o alcance das 
ações sociais do município”, 
disse a secretária.

O Creas/Cram – Centro de 
Referência em Assistência à 
Mulher – também recebeu doa-
ções para mulheres vítimas de 
violência doméstica, repassadas 
pela médica Josiane Canali. E 

na tarde desta quarta-feira, 22, 
um grupo de empresários doou 
34 cestas de alimentos que 
serão distribuídas a famílias 
vulneráveis nos próximos dias. 
São eles Danilo Ramos, Ciro 
Guazelli, Guilherme Tavares, 
Paulo Estebon, Danilo Zanco e 
Francisco Zafanelli.

“Nossa comunidade tem 
despertado para as doações. 
Cada vez mais a população tem 
percebido que não apenas o 
poder público pode fazer ações 
para as pessoas. Somos um 
canal de distribuição e a comu-
nidade pode contar com nosso 
trabalho, pois temos as famílias 
cadastradas”, disse Adnetra.
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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

Estável, Pelé tem alta e seguirá
tratamento de tumor no cólon

O Rei Pelé recebeu alta na 
última quinta-feira (23), do 
Hospital Albert Einstein, em 
São Paulo. Segundo boletim 
médico, o ex-jogador encon-
tra-se estável e dará sequência 
ao tratamento de um tumor no 
cólon, no intestino.

“ E d s o n  A r a n t e s  d o 

Nascimento recebeu alta 
do Hospital Israelita Albert 
Einstein nesta quinta-feira, 
23 de dezembro de 2021. O 
paciente encontra-se estável 
e seguirá o tratamento do 
tumor de cólon, identificado 
em setembro deste ano”, diz 
o hospital.

KELY Nascimento, filha de Pelé, postou uma foto ao lado do pai, enquanto estava internado 
em SP

DIVULGAÇÃO

No início de setembro, 
Pelé foi internado para rea-
lizar cirurgia para a retirada 
o tumor. Ele teve alta no dia 
30 do mesmo mês, mas vol-
tou a ser internado em 8 de 
dezembro para continuar o 
tratamento.

Durante o período em 
que esteve hospitalizado em 
setembro, Pelé foi ativo em 
suas redes sociais e constan-
temente atualizou as informa-
ções sobre sua recuperação.

Instituto Neymar 
Jr completa 7 anos

O Instituto Projeto Neymar 
Jr. completou na última quin-
ta-feira (23), 7 anos de funda-
ção e o atacante da Seleção 
e do PSG falou sobre as coin-
cidências e simbolismo do 
número em sua vida, passando 
pela carreira do pai no futebol, 
a estreia de Neymar no futsal 
e no Santos, que aconteceu no 
dia 7 de março de 2009.

Além disso, seu primeiro 
gol como jogador profissional 
fosse feito vestindo a camisa 7 
do clube alvinegro.

“É engraçado que o número 
sete sempre está próximo à 
minha vida. A relação que 
eu tenho com o sete é desde 
pequeno. Sempre gostei de 
jogar com a camisa sete, jus-
tamente por causa do meu 
pai. No começo sempre foi por 
causa dele, que usava a camisa 
7 e depois tem essas coincidên-
cias com o número”, afirmou 
Neymar. Com o projeto ofi-
cialmente apresentado para a 
comunidade de Praia Grande e 
para o mundo, o Instituto come-
çou a receber alunos entre 7 e 
18 anos, em 13 de abril de 2015.

O Instituto fornece de 
maneira gratuita atividades 
educacionais, esportivas, aten-
dimentos voltados para as áreas 

EM 2014, o Instituto Projeto Neymar Jr. abriu suas portas para apresentar para a comuni-
dade qual era o seu propósito de trabalho

DIVULGAÇÃO

da saúde e da cultura, além de 
receber milhares de famílias, 
da cidade de Praia Grande, no 
litoral de São Paulo, tendo um 
alcance mensal de 10 mil pes-
soas assistidas e beneficiadas.

O momento é de comemo-
ração pelo aniversário do pro-
jeto, mas nos últimos 2 anos, o 
Instituto esteve de portas fecha-
das por conta da pandemia da 
covid-19 e viveu momentos de 
incertezas por toda a situação 
sanitária e econômica que o 
mundo presenciou.

Mas mesmo nesse período, 
o projeto foi mantido com 
100% dos recursos financeiros 
de Neymar Jr., possibilitando 
que o Instituto mantivesse o 
emprego de todos os seus 142 
colaboradores. O jogador pro-
jetou o ano de 2022.

“É difícil você saber como 
as crianças vão voltar. Espero 
que elas voltem com saúde, 
felizes e empolgadas para que 
elas possam retomar todo o 
processo que a gente estava 
construindo e que possa ser o 
mais rápido possível. Espero 
que a gente se adapte e que 
elas também se adaptem o 
mais rápido possível nas coi-
sas que o Instituto tem a ofe-
recer”, disse.
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Como se recompor dos 
exageros da ceia de Natal

É difícil resistir a uma mesa farta, 
mas no dia seguinte muitas pessoas 
se arrependem dos excessos cometi-
dos durante a ceia e o almoço de Natal. 
Para reverter o exagero os nutricionis-
tas recomendam retomar a alimenta-
ção normalmente. O aumento de peso 
que acontece logo após uma comilança 
é principalmente por causa de acúmulo 
de líquidos, que vão sendo eliminados 

aos poucos. Para acelerar o processo 
aumente o consumo de água e utilize 
chás com efeitos diuréticos.

Já que o período entre o Natal e 
o Ano Novo é curto, o ideal é manter 
uma alimentação saudável no intervalo 
entre as duas festas, incluindo frutas, 
verduras e sucos naturais no cardápio, 
além de praticar uma atividade física.

Fonte: Alto Astral
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Palavras cruzadas

Solução anterior Os nascidos a 25 de dezembro são do signo de Capricórnio com a personalidade de Escorpião. Possuem 
a mente fértil e costumam fantasiar demais. Até acreditam na sua própria fantasia, a ponto de fazerem 
drama por qualquer motivo. Seu número principal é o 35, formado de 3, Júpiter e de 5, Mercúrio. 
Podem ser símbolos de viagem, curta ou longa, de mobilidade e de ação constante. Juntos formam 
o 8, de Saturno, que infunde responsabilidade e concentração, riqueza e bens de herança, na velhice.

Horóscopo nascido em 25 de dezembro

Segura esse coração ansioso porque a semana do Natal 
traz um monte de novidade! A Lua Cheia ativa seu lado 
miss simpatia e haja espaço no celular pra tanto con-
tatinho. Para completar, Sol e Mercúrio reforçam sua 
vitalidade física e ainda prometem boa sorte e sucesso.

Presentes embaixo da árvore, comes e bebes na gela-
deira, que mais falta aí na sua lista? Bom, se for algo 
que deseja comprar, pode incluir porque sua sorte fica 
turbinada e alguma graninha deve entrar. No trabalho, 
atrasos e contratempos podem surgir, mas você terá 
jogo de cintura para driblar e acertar o passo no serviço.

O trabalho deve fluir bem, mas é no bolso que seu poder 
vai aparecer e o Sol deixa seu faro apuradíssimo para 
comprar, vender, negociar e lucrar. Porém, uma vibe 
tensa pode atrapalhar planos de mudança, viagem e até 
afetar a saúde, então, pega leve na festança e bota em 
prática a operação Martinho da Vila: é devagar, é deva-
gar, devagarinho! 

O Sol manda muitas energias para seus interesses mate-
riais, profissionais e suas relações em geral. Há chance 
de firmar acordo, contrato ou compromisso que vai dar 
um up no dinheiro.  Mercúrio também promete ótimas 
notícias e reencontros especiais, mas no Natal dobre a 
cautela com pendências ou empréstimos.

Sucesso vai marcar o seu astral nessa semana! Suas 
ambições materiais ganham um belo reforço, dinheiro 
que espera deve entrar e grandes novidades chegam do 
Sol, que traz um baita reforço para a sua saúde e muito 
pique para você se destacar no trabalho. 

Se tem alguém que vai nadar de braçadas no mar de sorte 
e oportunidades dessa semana é você. Mercúrio abre os 
seus caminhos e dá sinal verde para você alcançar vitó-
rias espetaculares. E na paixão você vai arrasar e atrair 
vários crushes, ainda mais no sabadão.

Negociações, restituição de grana ou acordos que esta-
vam enrolados pode ter definição favorável agora.  Para 
melhorar, o Sol começa a brilhar na sua Casa da Fortuna 
no dia 25 e promete um Natal regado. No amor, Marte 
deixa seu lado conquistador no talo. Prepara o coração 
para beijos, presentes e abraços.

Os astros deixam sua energia no topo do Everest nesses 
dias!  A saúde fica blindada e não vai faltar disposição 
para ralar no trabalho. Agora, seu presente de Natal chega 
nesse sábado e é a entrada do Sol no seu signo. Na 
paquera, se você está de olho em alguém nem pense 
em fazer cobranças.  Por outro lado, Sol e Vênus deixam 
seu charme e sensualidade turbinados.

Planos podem ser retomados e isso também vale para o 
trabalho. Quem garante é o Sol e eu assino embaixo: você 
terá excelentes oportunidades para realizar suas espe-
ranças e vai contar com apoios importantes. Só não dê 
bobeira no dia 26. Sinto um cheiro forte de tretas, lam-
banças e situações desagradáveis.

Horóscopo da semana de 25 a 31 de dezembro

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

A semana tá cheia de energia para você mostrar suas 
competências e ir atrás dos seus sonhos. Quem lida 
com encomendas, entregas, transportes, comunicações, 
comércio e atividades junto ao público tem tudo para 
se dar bem. 

Horóscopo nascido em 26 de dezembro
Podem ser rotulados de criadores de problemas. Têm por natureza uma atitude desafiadora, são cora-
josos críticos e sinceros. Odeiam bajulação. Aprender a dar carinho, gentileza e amor incondicional 
ao parceiro é seu grande desafio. 

A Lua Cheia me pede para te avisar:  surpresas boas 
devem rolar!  Vai dar bom no trabalho e a saúde também 
fica protegida. Agora, a principal novidade quem traz é 
o Sol, que coloca os interesses familiares em destaque. 
Reencontros com parentes e amigos de longa data vão 
proporcionar grandes alegrias. 

A Lua Cheia abre a semana jogando no seu time, promete 
boa sorte, vitalidade e dá um baita incentivo para suas 
conquistas! Isso vai ser ótimo.  Eu ouvi dinheiro? Sim, 
então, suas finanças estão protegidas e você pode sair 
no lucro se levar mais à sério a sua intuição. 

Horóscopo nascido em 27 de dezembro
São generosos e sinceros, se preocupam com as necessidades da família e dos amigos. A intensidade 
de suas emoções faz com que se sintam rejeitadas, e podem sofrer em silêncio. Um dos maiores pro-
blemas que enfrentam é o auto-sacrifício.
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Toledo terá opções para atividades em janeiro
Toledo - Com o quadro epidemiológico 
da Covid-19 mais estável, a Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer planejou 
uma intensa programação de ativida-
des nas praças desportivas de Toledo 
em janeiro, um pouco diferente do que 
houve em anos anteriores, quando a 
pasta deu férias coletivas à maioria dos 
seus servidores. 

Até 5 de janeiro, o atendimento ao 
público em sua sede administrativa 
(Rua Protásio Alves 1640) ocorrerá nor-
malmente de segunda a sexta (exceto 
dias 24 e 31/12/2021), das 8h às 11h30 
e das 13h30 às 17h.

A partir do dia 6 serão retomadas as 
atividades nas academias dos centros 
esportivos Gerson Pit Bull (Industrial) 
e Vaquinha (Orquídea) e nas piscinas 
Claus Fuchs (Santa Maria) e Aldo Bello 
(Pioneiro), bem como nos espaços onde 
ocorrem os treinos funcionais - Parque 
dos Pioneiros, Parque das Araucárias e 
nos campos ao lado do Ginásio Euzébio 
Garcia e do Cmei do Panorama II.

Esta data também marca o rei-
nício gradual das atividades, em 
vários pontos da cidade, do projeto 
RecreAção. Reservas para os giná-
sios e campos gerenciados pela Smel 

começarão a ser feitos a partir de 10 
de janeiro. 

A secretária de Esportes e Lazer, 
Marli Gonçalves Costa, observa que 
esta programação representa muito 
para Toledo superar a pandemia. “Por 
quase dois anos, a prática de ativida-
des físicas foi muito prejudicada pelas 
medidas restritivas que o município 
precisou decretar. Com a queda sig-
nificativa na circulação do novo coro-
navírus, é chegado o momento de vol-
tarmos gradualmente à normalidade, 
algo que milhares de toledanos tanto 
querem”, pontua.

SECOM/TOLEDO
DIVULGAÇÃO
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Somente aquele que vive o Natal 
no dia a dia sabe o real significa-

do de ter Jesus no coração.
(Edna Frigato)

HO HO HO... FELIZ NATAL!
PARA HOJE Sugestão para aproveitar ao máximo o espírito natalino: reúna a família para um momento de oração; 
no Google tem várias, que podem ser lidas e vividas com entusiasmo que a data pede.

GRATIDÃO
Aproveito a coluna para escrever 

algumas palavras de agradecimento aos 
meus leitores, apoiadores e parceiros 
deste ano de 2021. Um ano difícil -,  
mas o qual nos resta agradecer, agra-
decer e agradecer. Pelos amigos, pela 
família, pelos desafios e pelas bênçãos 
recebidas.  Que sejamos merecedores

 e que em nossos lábios só saiam 
palavras de esperança e amor. 

Um Feliz natal a todos!

REFLEXÃO
Natal não é apenas uma época de 
troca de presentes e abraços, mas 

também o aniversário de Jesus 
e época de relembrarmos toda a 

nossa trajetória percorrida duran-
te a vida, os nossos progressos e 
os nossos profundos sentimentos. 

Revermos conceitos e pormos 
tudo em ordem nos preparando 
para um novo ano, novos acon-
tecimentos, novos amigos e um 

novo caminho e desafios que 
temos de percorrer. Por isso é 
preciso aproveitá-lo da melhor 

maneira, esquecendo nossas dife-
renças e, mais do que isso, perce-
bendo quanto somos semelhantes, 
evoluirmos ao máximo e não nos 

esquecermos de tentar manter 
esse mesmo espírito durante o 

ano que está por vir. 
(Ana Carolina Bernardes)

ZOOM
Sueli Leonardi Priori, num clique 
exclusivo de Luci Lemes, ilumina 
a coluna de hoje. Ela comemorou 
aniversário no domingo (19). Da 
Coluna ZC: felicidades.

LUCI LEMES

 ARQUIVO PESSOAL

Parabéns!
Na semana que comemora-
mos o Dia do Atleta [21 de 
dezembro], os aplausos vão 
para o corredor Anderson 
Christiano de Souza, que 
leva o nome de Umuarama 
por aí afora, participando de 
maratonas. Em meio a tantos 
títulos, é tetracampeão geral 
do Circuito Sesc Umuarama 
e bi do Night Run Umuara-
ma. E entre seus patrocina-
dores está a Uvel, uma das 
maiores incentivadoras do 
esporte da região.
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