
Criança é agredida e trancada 
em casa pelo pai embriagado

POLÍCIA CAPTUROU O HOMEM ACUSADO NA CASA DA MÃE

Uma criança de 9 anos precisou de atendimento do Samu após ser agredida pelo pai, na noite do último sábado (25), em Umuarama. 
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do Samu pediu apoio durante o socorro a criança, assim que encontraram no corpo 
do menino, diversas lesões. Foram notados ferimento na cabeça, nos braços e várias escoriações, fator que chamou a atenção da 
equipe. Os paramédicos suspeitaram que o garoto tivesse sido vitima de agressões. l 7
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A Prefeitura de 
Umuarama atualizou o 

calendário de vacinação 
contra a Covid e hoje 

o atendimento será 
entre as 7h30 e as 

11h30 para segunda 
dose (Coronavac e 

AstraZeneca) e para o 
reforço da Janssen. Os 

imunizados antes de 28 
de outubro com Janssen 

pode ir até à 
UBS Lisboa. l 6

Vacinação
ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Promulgado o
socorro de

R$ 2,5 mil aos
agricultores

l 2

Benefício aos
servidores da

saúde e da
segurança

l 3

Parcerias

CPI das Fake
News busca

apoio da PF, do
TSE e do MP 

l 4

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Incêndio
consome

Ilha Grande
há sete dias

l 6

Operação Natal
As polícias rodoviárias Federal e Estadual encerraram 

a Operação Natal contabilizando um saldo trágico 
no Paraná. Nas rodovias federais foram registrados 
99 acidentes, com 129 feridos e 12 mortos. Já nas 

rodovias estaduais houve 62 acidentes de trânsito, com 
71 pessoas feridas e 22 mortes. Centenas de motoristas 

bêbados foram presos. Segundo as polícias, os dados 
apresentados ontem ainda são preliminares e podem 

sofrer alterações. l 5
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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

26/11 a 26/12 0,5000   0,4412   0,0000
27/11 a 27/12 0,5000   0,4412   0,0000
28/11 a 28/12 0,5000   0,4412   0,0000
1/12 a 1/1 0,5490   0,4902   0,0488
2/12 a 2/1 0,5328   0,4739   0,0326

Ações % R$
Petrobras PN +1,48% 28,75 
Vale ON -0,04% 79,12 
ItauUnibanco PN +0,98% 21,55 
Bradesco PN +1,20% 19,47 
Magazine Luiza ON +8,71% 6,74 
Via ON +7,78% 4,85

IBOVESPA: +0,63% 105.554 pontos

Iene 114,89
Libra est. 0,75
Euro 0,88
Peso arg. 102,59

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,4% 5,6380 5,6390 +0,1%

PTAX  (BC) -0,5% 5,6644 5,6650 +0,8%

PARALELO -0,3% 5,5100 5,9200 +0,3%

TURISMO -0,3% 5,5100 5,9000 +0,3%

EURO -0,4% 6,4110 6,4122 +1,3%

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 27/12

Iene R$ 0,0493
Libra est. R$ 7,60
Peso arg. R$ 0,055
R$1: 1.199,76 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 27/12 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 1.362,50 30,50 8,8%
FARELO jan/22 414,80 8,70 18,7%
MILHO mar/22 614,75 9,00 3,9%
TRIGO mar/22 804,00 -10,75 -4,3%

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 27/12 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 27/12 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 172,00 1,8% 4,2%
SOJA Paranaguá 178,50 2,0% 6,3%
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

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
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Crescente
09/01- 15h13

Minguante
26/12 -23h26

Nova
2/01 -15h35

Cheia
17/01 -20h51

Muitas nuvens

PREVISÃO DO TEMPO

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva
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 Loterias
Megasena

01 02 03 04 06 08 09 11
12 17 18 19 20 23 24Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Terça 28/12/2021
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.
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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 ♥

00 08 01 05 05 08 01

Super Sete concurso: 187C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2254Lotomania

78.158
75.563
48.743
77.843
37.004

14 23 31 35 42 69 80
RIVER-PI

19 24 32 35 72

DEZEMBRO

02 04 17 18 19 25 31

concurso: 5740

02 08 34 38 47 51

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

CRESCENTE
09/01 - 15h13

CHEIA
17/01 - 20h51

MINGUANTE
26/12 - 23h26

NOVA
02/01- 15h35

Paranaguá
max 28
min 21

max 33
min 23

Cascavel
max 35
min 19

Foz do Iguaçu
max 35
min 21

max 31
min 20

Curitiba
max 27
min 18

FASES 
DA LUA

Quarta 29/12/2021

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Quinta 30/12/2021

Sol

05 10 11 14 18 20 23 24 31 32
36 42 44 51 53 61 78 82 83 93

Lotofácil concurso: 2407

ONS: Última semana do ano aponta 
melhora no nível dos reservatórios
Brasília - A última semana do 
ano sinaliza para uma melho-
ria nos níveis dos reservatórios 
de usinas hidrelétricas de todo 
o país, é o que aponta o NOS 
(Operador Nacional do Sistema 
Elétrico). De acordo com boletim 
mensal do órgão, no período de 
25 a 31 de dezembro, o volume 
de água estará maior em todos 
os quatro subsistemas: Norte, 
Sul, Sudeste/Centro-Oeste e 
Nordeste, onde deve ser regis-
trado o maior volume, com os 
reservatórios em 50% da sua 
capacidade, devido às chuvas 
acima da média na bacia do Rio 
São Francisco.

De acordo com o boletim, 
a semana operativa mantém 
o padrão observado das últi-
mas semanas, com a forma-
ção de um sistema de baixa 
pressão, ao largo da costa da 
Região Sul, que favorece a for-
mação de um novo corredor de 
umidade. “Portanto, há previ-
são de precipitação acima da 
média semanal para as bacias 

dos rios Madeira, Tocantins, 
São Francisco e Parnaíba. As 
demais bacias de interesse do 
SIN (Sistema Interligado Nacio-
nal) apresentam previsão de 
precipitação abaixo da média 
semanal”, disse o ONS.

Com isso, as chuvas previs-
tas para a bacia do Rio Madeira 
devem colaborar para que o sub-
sistema da Região Norte alcance 
47,8% da capacidade. No Sul, as 
projeções indicam que o nível 
chegará a 41,1%, e, no Sudeste/
Centro-Oeste, a 24,9%.

A estimativa do ONS é de que 
os reservatórios terminem o ano 
com um volume maior que o 
registrado em 2020, quando os 
subsistemas Nordeste, Norte, 
Sul e Sudeste/Centro-Oeste 
encerraram o ano, respecti-
vamente, com 46,1%, 28,1%, 
27,5% e 18,67%, de energia 
armazenada nas usinas.

CARGA DE ENERGIA
O  d o c u m e n to  i n d i ca 

ainda que a carga de energia 

Brasília - Com um prêmio 
estimado em R$ 350 milhões, 
pela Caixa Econômica Fede-
ral, o apostador tem até as 17h 
(horário de Brasília) da próxima 
sexta-feira (31), dia do sorteio, 
para fazer o seu jogo nas casas 
lotéricas credenciadas pela 
Caixa, em todo o país ou pela 
internet.  Em sua 13ª edição, a 
Mega da Virada 2021, concurso 
nº 2.440 da Mega-Sena, terá o 
sorteio das seis dezenas reali-
zado a partir das 20h (horário 
de Brasília). A aposta simples, 
com seis dezenas marcadas, 
custa R$ 4,50.

De acordo com a Caixa, 
Mega da Virada não acumula. 
Se não houver ganhadores na 
faixa principal, com o acerto 
de seis números, o prêmio 
será dividido entre os acerta-
dores da segunda faixa (com 
o acerto de cinco números) e 
assim por diante, conforme 

as faixas de premiação.

BOLÃO
Para fazer o bolão, basta jun-

tar os amigos, colegas do traba-
lho ou parentes para formar um 
grupo, escolher os números da 
aposta, marcar a quantidade 
de cotas e registrar em qualquer 
uma das 13 mil lotéricas do país. 
Ao ser registrado no sistema, a 
aposta gera um recibo de cota 
para cada participante que, 
em caso de premiação, poderá 
resgatar o prêmio individual. 
O apostador também pode 
adquirir cotas de bolões orga-
nizados pelas lotéricas. Basta 
solicitar ao atendimento a 
quantidade de cotas que 
deseja e guardar o recibo para 
conferir a aposta no dia do sor-
teio. Nesse caso, poderá pagar 
uma tarifa de serviço adicional 
de até 35% do valor da cota, a 
critério da lotérica.

“O percentual é reflexo dos 
feriados relativos às festas 
de final de ano, mudança na 
trajetória de recuperação da 
indústria em decorrência das 

Mega da Virada encerra 
apostas na sexta-feira

esperada para o mês de dezem-
bro deve ter um recuo de 0,6% 
perante à carga de dezembro 
de 2020, com o volume esti-
mado ficando em 70.631 Mega-
Watts (MW) médios.

O Sudeste/Centro-Oeste 
apresentará redução de 1,7%, 
com 40.088 MW médios. A 
Região Nordeste vai registrar 
desaceleração de 2,7%, com 
11.699 MW médios. A carga do 
Sul segue em 3,6%, com 12.835 
MW médios. Em relação ao 
Norte, a previsão é de 2,3%, 
com 6.009 MW médios.

interrupções prolongadas na 
cadeia de suprimentos, pressões 
intensas sobre os preços, incer-
teza do mercado e aumento das 
taxas de juros”, informou o ONS.

 ABR

Promulgada lei do socorro de R$ 2,5 mil
para agricultores familiares na pandemia

O presidente Jair Bolsonaro 
promulgou a prorrogação de 
socorro financeiro a agricul-
tores familiares prejudicados 
pela pandemia de covid-19. A 
norma foi restabelecida após 
a derrubada de veto integral 
pelo Congresso Nacional.

Publicada no Diário Oficial 
da União, a Lei Assis Carvalho 
2 prevê o pagamento de auxí-
lio de R$ 2,5 mil para famílias 
em situação de pobreza ou 
extrema pobreza e determina 
que os núcleos familiares che-
fiados por mulheres receberão 
R$ 3 mil. A norma teve origem 
no PL que recuperava trechos 
vetados pelo governo, que deu 
base à Lei Assis Carvalho.

MEDIDAS 
RESTABELECIDAS

Entre outros pontos, com 
a derrubada do veto foram 
transformados em lei: Criação 
de linha de crédito para 
pequenos produtores de leite, 
com taxa de 0% ao ano e dez 
anos para pagar; Participação 
em programa emergencial 
da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) de 
compra de alimentos para dis-
tribuição a famílias em situa-
ção de insegurança alimentar;

Adiamento por um ano do 
pagamento das parcelas ven-
cidas ou a vencer de operações 
de crédito rural contratadas 

Suspensão das dívidas
Ficou garantida também a suspensão dos pagamentos de parcelas 
de dívidas em 2021 para atividades prejudicadas por medidas de 
distanciamento social em razão do combate à pandemia. Outro 
trecho permitirá a inclusão de honorários advocatícios no saldo 

devedor a ser liquidado ou repactuado.

por agricultores familiares ou 
cooperativas cujas atividades 
foram prejudicadas pela covid-
19; Concessão automática de 
seguro por meio do programa 
Garantia-Safra a todos os 
agricultores familiares aptos 
a recebê-lo e Reabertura de 
prazo até 30 de dezembro 
de 2022 para os agricultores 
contarem com descontos na 
quitação ou na renegociação 
dos débitos de dívidas rurais 
tomadas com recursos dos 
Fundos Constitucionais de 
Financiamento do Nordeste 
(FNE) ou do Norte (FNO).

FUNDOS DE 
FINANCIAMENTO

Também após a derrubada 

de vetos pelos congressistas, o 
presidente da República pro-
mulgou vários pontos do texto 
da medida provisória que per-
mitiu renegociação extraordi-
nária de dívidas com o FNE, o 
FNO e o Fundo Constitucional 
de Financiamento do Centro-
Oeste (FCO).

Assim, serão incorporados à 
Lei 14.166 de 2021regras mais 
vantajosas para as renegocia-
ções que ocorrerem até́ 31 de 
dezembro de 2022, com descon-
tos maiores do que os da regra 
geral, e benefícios adicionais a 
empreendedores localizados em 
municípios nos quais tenha sido 
decretada calamidade pública 
ou situação de emergência em 
função de seca ou estiagem.

A Lei Assis Carvalho 2 prevê o pagamento de auxílio de R$ 2,5 mil para famílias em situa-
ção de pobreza e que os núcleos familiares chefiados por mulheres receberão R$ 3 mil 
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Projeto beneficia servidores das áreas da 
saúde e segurança por tempo de serviço

O PLP 150/2020 é um pro-
jeto de lei complementar que 
permite aos servidores públi-
cos civis e militares das áreas 
de saúde e segurança pública 
contarem com o período de 
maio de 2020 a dezembro de 
2021 para aquisição de direi-
tos relacionados ao tempo 
de serviço. A contagem nesse 
período foi “congelada” por 
lei aprovada em 2020. Esse 
PLP foi aprovado na Câmara 
dos Deputados no dia 16 de 
dezembro e agora aguarda 
análise no Senado.

O autor do projeto é o depu-
tado federal Guilherme Derrite 
(PP-SP). O relator da matéria 
na Câmara foi o deputado 
federal Subtenente Gonzaga 
(PDT-MG). Ambos atuaram na 
Polícia Militar: Derrite em São 
Paulo e Gonzaga em Minas 
Gerais.

S e g u n d o  G u i l h e r m e 
Derrite, “o projeto apenas cor-
rige uma injustiça com esses 

Assédio moral
O senador Paulo Paim (PT-RS) 
apresentou um projeto que inclui 
entre os atos de improbidade na 
administração pública submeter 
o subordinado a situações 
constrangedoras que configurem 
assédio moral. Para o senador, 
a iniciativa visa melhorar a 
relação dos dirigentes com os 
funcionários, diminuindo os 
atos de desrespeito, humilhação 
ou abuso.

Plebiscito
O senador Oriovisto Guimarães 
(Podemos-PR) apresentou um 
projeto de decreto legislativo 
que prevê plebiscito sobre o foro 
especial, também conhecido 
como foro privilegiado, e 
também sobre a possibilidade 
de prisão após condenação em 
segunda instância. De acordo 
com o texto, o plebiscito 
seria realizado no mesmo dia 
das eleições gerais de 2022. 
Oriovisto argumenta que, 
dessa forma, o plebiscito não 
acarretará custos para os 
cofres públicos, pois utilizará 
a estrutura já destinada às 
eleições do próximo ano.

Medida libera R$ 6,4 bi para a compra de vacinas contra covid 

Bolsonaro concedeu indulto de natal
seguindo a medida de anos anteriores

O presidente Jair Bolsonaro 
concedeu na última sexta-
-feira (24) o indulto de natal. 
A decisão contempla deten-
tos com problemas de saúde, 
além de militares e agentes 
do Sistema de Segurança 
Pública que tenham come-
tido crimes com excesso cul-
poso, como policiais.

Fizeram jus ao benefício, 
detentos paraplégicos, tetra-
plégicos, que adquiriram defi-
ciência visual após o crime, 
pessoas com doenças gra-
ves que limitem atividades e 
exijam cuidados contínuos 
impossíveis de serem presta-
dos pela equipe da unidade 
prisional e indivíduos com HIV/
AIDS em estágio terminal.

No caso dos agentes do 

OS militares incluídos no indulto são aqueles em Operações de Garantia da Lei e da Ordem 
e que tenham sido condenados por crime com excesso culposo

DIVULGAÇÃO

O projeto permite a servidores públicos civis e militares da saúde e da segurança contarem com aquisição de direitos relacionados ao tempo 
de serviço

DIVULGAÇÃO

Sistema de Segurança Pública, 
foram beneficiadas pessoas 
condenadas em decorrência 
do exercício da função por cri-
mes com excesso culposo ou 
crimes sem intenção, desde 
que tenham cumprido ao 
menos um sexto da pena.

Os militares incluídos 
no indulto são aqueles em 
Operações de Garantia da Lei 
e da Ordem e que tenham sido 
condenados por crime com 
excesso culposo.

N ã o  p o d e m  g o za r  o 
indulto pessoas condena-
das por crimes hediondos, 
de tortura, de terrorismo, de 
lavagem de dinheiro ou ocul-
tação de bens, de tráfico de 
drogas, de violência e assédio 
sexual, de peculato, tráfico de 

influência, ou cometidos por 
organizações criminosas.

Não foram incluídos no 
decreto de indulto pessoas 
que tiveram a pena de pri-
são substituída por punições 

alternativas.  Segundo a 
Presidência da República, a 
medida repete decisões de 
anos anteriores e é moti-
vada “por razões de caráter 
humanitário”.

Foi publicada, em 24 de 
dezembro, no Diário Oficial 
da União, a Medida Provisória 
que abre crédito extraordiná-
rio para o Ministério da Saúde 
no valor de R$ 6,4 bilhões. O 
valor será destinado para a 
compra de vacinas contra a 

covid-19. Até o momento, o 
Brasil registrou quase 620 
mil mortes pelo coronavírus. 
Cerca de 75% da população 
tomou ao menos a primeira 
dose de uma das vacinas.

Segundo o Ministério da 
Economia, o recurso da medida 

provisória será disponibilizado 
ao Fundo Nacional de Saúde 
e à Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). Esta última tem par-
ceria com o consórcio formado 
pela Universidade de Oxford e 
pela farmacêutica AstraZeneca 
para a fabricação de vacinas 

contra a covid-19. As medidas 
provisórias passam a valer no 
momento em que são editadas 
pelo presidente da República 
e publicadas no Diário Oficial 
da União, mas precisam ser 
aprovadas pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado 

em 120 dias, caso contrá-
rio perdem a validade. A MP 
1.083/2021 será uma das maté-
rias que o Congresso Nacional 
vai examinar logo depois do 
fim do recesso.

profissionais que estiveram 
na linha de frente durante o 
tempo mais duro da pande-
mia”. Gonzaga, por sua vez, 
afirmou que “esses servidores 
salvaram muitas vidas, e tam-
bém muitos deles perderam 
suas vidas”.

PANDEMIA
Para efetivar a mudança, 

a proposta prevê altera-
ções na Lei Complementar 
173/2020. Essa lei destinou 
recursos federais a estados, 
Distrito Federal e municí-
pios para o enfrentamento 
da pandemia de covid-19, 
mas em contrapartida esta-
beleceu restrições no cres-
cimento de despesas com 
pessoal — como a não con-
tagem do tempo de serviço 
nesse período (maio de 2020 
a dezembro de 2021) para o 
cálculo de benefícios como 
anuênios, triênios, quinquê-
nios e licenças-prêmio.

O texto também prevê a 
proibição do pagamento de 

atrasados devido à contagem do 
tempo nesse período e especifica 

que o pagamento retornará em 
1º de janeiro de 2022.
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CPI das Fake News
buscará parceria
com PF, TSE e MP

O presidente da CPI mista 
das Fake News, senador Angelo 
Coronel (PSD-BA), disse na 
semana passada que, quando 
a CPI voltar aos trabalhos, em 
fevereiro, atuará buscando 
parcerias com a Polícia Federal 
(PF), o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) e o Ministério 
Público. O objetivo é ter uma 
estratégia comum de combate 
às fake news no processo elei-
toral de 2022. 

“Fake news é coisa de mar-
ginal. E em ano eleitoral a CPI 
ganha mais importância ainda. 
Queremos ser um escoadouro 
das denúncias e meu objetivo 
é compartilhar essas denún-
cias com a Polícia Federal, o 
TSE, o Ministério Público e as 
polícias estaduais. Chega de 
implantar o ódio e raiva nas 
redes sociais, isso virou o mal 
do século”, declarou.

ALLAN DOS SANTOS
A CPI foi aberta em agosto 

de 2019, mas teve os traba-
lhos suspensos a partir de 
2020 devido à pandemia. 
Nos meses em que atuou em 
sua primeira fase, foi acom-
panhada com atenção pela 
sociedade brasileira. 

Em outubro, o ministro 
Alexandre de Moraes, do STF, 
decretou a prisão preventiva 
do blogueiro Allan dos Santos, 
no inquérito que investiga fake 
news no âmbito do Supremo. 
Como Allan vive nos EUA, a 
Polícia Federal aguarda uma 
decisão das autoridades ame-
ricanas sobre a extradição do 
jornalista, além de processos 
internos. Mas ele já era inves-
tigado pela CPI desde o início 
dos trabalhos.

Em depoimento em novem-
bro de 2019, o blogueiro foi 
confrontado com diversas notí-
cias falsas divulgadas por seu 
canal. Entre elas, a de que o jor-
nalista Glenn Greenwald teria 
sido internado “por overdose 
de cocaína”; outras ligando 
a comunidade LGBTQIAP+ à 
pedofilia; e o disparo em massa 
na campanha em 2018 divul-
gando que concorrentes de Jair 

Frota e Hasselmann
O deputado Alexandre Frota também prestou depoimento à CPI 

no final de 2019, com base em sua atuação na campanha de 2018, 
quando era aliado de Bolsonaro. Ele denunciou a contratação pelo 
Palácio do Planalto de três assessores responsáveis por adminis-

trar páginas especializadas em fake news, antes das eleições. A CPI 
ainda ouviu sobre um suposto pedido de Jair Bolsonaro a Frota para 
que “não falasse” sobre a atuação de Fabrício Queiroz, ex-assessor 
do presidente. Frota e outra depoente, a deputada Joyce Hassel-

mann (PSL-SP), ainda disseram que gabinetes de aliados de Bolso-
naro, tanto na Câmara quanto no Senado, também seriam usados 

no disparo de fake news. Para Frota, além de gabinetes parlamenta-
res, “muito dinheiro público” também seria usado pra espalhar fake 

news em outros gabinetes no Poder Executivo.

Bolsonaro seriam financiados 
pelo crime organizado. Também 
produziu “notícias” sobre a exis-
tência de “guerrilha comunista 
armada” no Brasil hoje a partir 
de ligações com a extinta Farc 
(grupo colombiano). Allan man-
teve-se calado diante de alguns 
questionamentos.

“O que esta CPI quer é 
calar a voz do povo. Qualquer 
pessoa pode se reunir digital-
mente, são discussões digitais, 
sem impedimentos para suas 
ideias e vontades. Essa comis-
são é para tentar criminalizar 
e perseguir pessoas”, afirmou. 

Mas sua fala foi respon-
dida pela relatora, deputada 
Lídice da Mata (PSB-BA), para 
quem o foco da CPI é investi-
gar quem financia, produz e 
distribui fake news.

“A l g u n s  i n s i s te m  e m 

caracterizar fake news como 
fofocas, boato. Mas não é isso, 
não há essa ingenuidade. Há 
dolo, há a disseminação de 
notícias falsas com objetivos 
políticos, econômicos e outros 
os mais diversos. E isso tem 
que ser combatido”, declarou. 

PAULO MARINHO
Outro ouvido em novembro 

de 2019 foi o empresário Paulo 
Marinho (PSDB-RJ), suplente 
do senador Flavio Bolsonaro 
(PL-RJ). Ele foi chamado por-
que o núcleo de comunicação 
do PSL funcionou numa resi-
dência de Marinho durante o 
processo eleitoral.

O empresário negou que 
algum “envio sistemático de 
notícias falsas” tenha sido feito 
da estrutura que funcionou em 
sua casa.

PRESIDENTE da CPI, Angelo Coronel disse que o colegiado trabalhará para impedir dis-
seminação de fake news nas eleições de 2022

DIVULGAÇÃO

‘Banco verde I’
Outro objetivo de Wilson Bley, 
atual presidente da instituição, 
é transformar o BRDE no maior 
banco de desenvolvimento do 
País. Para isso, ele tem como 
estratégia a pulverização do 
crédito como forma de ampliar 
a presença do organismo de 
fomento na região. Tanto que 
a carteira de financiamento do 
BRDE, que era de cerca de 800 
contratos, cresceu para 9 mil, 
com um total de R$ 4 bilhões em 
recursos disponibilizados 
em 2021.

Universidades 
estaduais
As sete universidades estaduais 
do Paraná mantiveram bons 
resultados em rankings 
nacionais e internacionais ao 
longo de 2021. “As pesquisas 
científicas demonstram a 
relevância da comunidade 
acadêmica e científica para a 
sociedade, e de forma ainda 
mais acentuada nesses dois 
últimos anos, na compreensão 
e no gerenciamento dessa 
crise sanitária”, destacou o 
superintendente de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, 
Aldo Nelson Bona.

Favorito
Pesquisa do Instituto Opinião 
mostra o governador Ratinho 
Junior (PSD) na frente na disputa 
eleitoral de 2022. Com 53,3%, 
Ratinho Junior está na frente 
do ex-senador Roberto Requião 
(sem partido), com 21,4%. 
Em terceiro, com 8,9% está o 
senador Flávio Arns (Podemos). 
A pesquisa, entre 16 e 20 de 
dezembro, ainda mostra que 
4,6% de indecisos, 3,9% nulo ou 
branco e 7,9% não opinaram. 
Considerando esses resultados, 
Ratinho Junior poderá ser 
reeleito já no primeiro turno.

Segundo turno
Num cenário de segundo turno, 
Ratinho Junior vence Requião 
por 53,3% a 23,3%. Indecisos, 
8,2%; nulos e brancos, 6%; 

‘Banco verde’
O Banco Regional de Desenvolvimento da Região Sul (BRDE) 

chega a 2022 com um desafio ambicioso: tornar-se o primeiro 
‘banco verde’ do Brasil. A ideia é privilegiar o financiamento de 
projetos sustentáveis, colaborando assim para que a Região Sul 

cumpra o compromisso assumido na Conferência das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima (COP26) de neutralização das 

emissões de carbono.

e 7,2% dos respondentes 
não opinaram. A pesquisa 
entrevistou 1.152 moradores 
de 52 cidades. A margem de 
erro é de 2,43% com 90% de 
margem de confiabilidade. As 
pesquisas eleitorais só podem 
ser divulgadas a partir de 1º de 
janeiro se registradas no TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral).

Lava Jato
Pesquisa nacional do Instituto 
Dataveritas em parceria com o 
IRG e a Uninter aponta que 76% 
da população são a favor da 
Operação Lava Jato, iniciada em 
março de 2014. Os contrários 
somam 20% e não sabe/não 
respondeu, 4%. Para 69%, a 
Lava Jato fez mais bem ao Brasil 
e 25% consideram que faz mal. 
A pesquisa entrevistou 1,8 mil 
eleitores entre os dias 16 e 23 
de dezembro em 225 cidades 
de todos os estados e Distrito 
Federal. A margem de erro é 
2,4% e o grau de confiança, 95%.

Corrupção
O combate à corrupção deve 
marcar as campanhas eleitorais 
de 2022. O Instituto Dataveritas, 
em parceria com o IRG e a 
Uninter, pesquisou o tema 
cruzando a opinião entre os 
governos Lula (PT) e Bolsonaro 
(PL). Para 86% dos brasileiros, 
houve corrupção no governo 
Lula e 52% afirmam que houve 
mais corrupção no governo 
petista do que no governo 
bolsonarista (38%).

Armas x educação
O Papa Francisco disse que as 
nações deveriam direcionar 
o dinheiro gasto com 
armamentos para a educação, 
denunciando os gastos 
militares crescentes às custas 
de serviços sociais. Os EUA têm 
o maior orçamento na defesa, 
com mais de US$ 770 bilhões, 
equivalente a mais de 10% do 
produto interno bruto do país.
Os americanos são seguidos de 
China (US$ 250 bilhões) e Índia 
(mais de US$ 70 bilhões).
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PRF registrou 12 mortes e 129
feridos nas rodovias do Paraná

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) encerrou, às 23h59 de 
domingo (26), a Operação Natal 
2021 no Paraná. Neste ano, 
durante os quatro dias de ope-
ração, que teve início na quinta 
(23), agentes da PRF flagraram 
100 motoristas dirigindo bêba-
dos; 14 foram presos. Ainda 371 
condutores ou passageiros esta-
vam sem o cinto de segurança, 
além de 75 ocasiões em que 
crianças não utilizavam ade-
quadamente um dispositivo de 
retenção, como a cadeirinha.

Baleado e morto pelo 
sogro
Um homem de 61 anos deu 
entrada no hospital municipal 
de Tapira (66 km de Umuarama) 
com um ferimento profundo 
causado por uma facada, em seu 
braço direito. O cidadão ferido, 
teria baleado o ex-genro. A PM 
foi até o hospital, onde ouviu o 
cidadão ferido. Ele disse que o 
ex namorado de sua filha, um 
homem de 28 anos, apareceu 
em sua casa armado com uma 
faca ameaçando sua família. Foi 
então que ele se apossou de um 
revólver de calibre 38 e tentou 
conversar com o ex namorado 
da filha, momento em que este 
desferiu a facada. Por conta do 
ataque, ele desferiu dois disparos 
de arma de fogo no peito do 
rapaz que morreu no local. A PM 
encontrou as armas usadas nos 
crimes e uma espingarda de calibre 
22. O corpo da vítima morta foi 
levado ao IML de Umuarama.

Estupro
Na madrugada do domingo (26), 
a PM atendeu a uma tentativa 
de estupro. A mulher vítima 
disse que estava separada do seu 
marido e dormia na casa da mãe. 
Na madrugada seu ex conjugue, 
portando uma faca, invadiu o 
imóvel e cortou as roupas que 
ela vestia. Em seguida tentou 
estupra-la. A mãe acordou e, ao 
defender a filha, foi agredida. 
O autor fugiu do local, porém 
foi localizado na casa de sua 
genitora e preso, ambos foram 
encaminhados à delegacia.

A PRF registrou 99 aciden-
tes, 129 feridos e 12 mortos. 
Na operação do ano passado, 
durante o período de restri-
ções impostas pela pandemia, 
entre os dias 24 e 27 de dezem-
bro, 62 acidentes foram atendi-
dos, 84 pessoas ficaram feridas 
e outras cinco perderam a vida. 
Os dados são preliminares e 
podem sofrer alterações.

Foram registradas 406 ultra-
passagens irregulares durante 
o feriado, representando mais 
de quatro flagrantes por hora 

de operação. Esse tipo de ultra-
passagem é responsável pela 
maioria dos acidentes do tipo 
colisão frontal, onde o motorista 
não consegue efetuar em tempo 
a manobra de ultrapassagem ou 
força a ultrapassagem, colidindo 
frontalmente com o veículo que 
está trafegando no sentido con-
trário. Oito pessoas perderam 
a vida nesse tipo de acidente 
durante o feriado, número que 
corresponde a mais de 66% do 
total de 12 mortos.

Foram fiscalizadas 10.346 

pessoas e 10.149 veículos. 
2.847 infrações foram registra-
das pelos policiais, nos cerca 
de quatro mil quilômetros de 
rodovias federais da circunscri-
ção da PRF no Paraná. No total, 
105 veículos foram recolhidos, 
por diferentes irregularidades.

Além disso, foram apreen-
didos pelos policiais rodoviá-
rios federais no Paraná mais 
de 182 quilos de maconha, seis 
veículos foram recuperados e 
36 pessoas foram detidas por 
diversos motivos.

Nas rodovias estaduais mais de 4 mil 
motoristas são pegos no radar da PRE

Com fiscalização redo-
brada em toda a malha rodo-
viária estadual, o Batalhão 
de Polícia Rodoviária (BPRv) 
registrou 4.045 imagens cap-
tadas por radar de carros em 
excesso de velocidade e apli-
cou 893 autos de infração de 
trânsito durante o feriado de 
Natal. A Polícia Militar pede 
aos condutores que respeitem 
o código de trânsito e os limi-
tes de velocidade.

Entre 23 e 26 de dezembro, 
houve 62 acidentes de trân-
sito, com 71 pessoas feridas 
e 22 mortes. “Continuamos a 
orientar às pessoas para terem 
todo o cuidado com a direção 
e que saiam com antecedên-
cia, pois a pressa pode causar 
acidentes”, afirmou o coman-
dante do BPRv, tenente-coro-
nel Welengton Joserli Selmer.

O comandante reitera aos 
usuários das rodovias a impor-
tância do respeito à sinaliza-
ção de trânsito e de não ingerir 
bebida alcoólica nem antes e nem 
durante a direção. “Reforçamos 
também que os condutores não 
ultrapassem os limites de veloci-
dade da via”, disse.

Policiais militares rodoviá-
rios, nos postos da coorpora-
ção e em pontos com maior 
circulação de veículos, fize-
ram abordagens e aplicaram 
testes com etilômetro. Foram 
feitos 413 testes: 10 motoris-
tas foram presos por embria-
guez ao volante e 14 que foram 
autuados pelo mesmo crime.

ORIENTAÇÃO
Além da f iscal ização 

de trânsito, o BPRv atuou 
com orientações aos moto-
ristas, principalmente na 
região do Litoral. Devido ao 
grande número de veículos, 
a 1ª Companhia adequou o 
sentido da Avenida Paraná, 
em Guaratuba, no domingo 
(26/12), para o sentido único 
ao Ferry Boat. A mudança foi 
adotada para diminuir o con-
gestionamento e melhorar a 
fluidez do trânsito na cidade.

No combate a crimes, o bata-
lhão intensificou o trabalho 
da Rondas Ostensivas Tático 
Móvel (ROTAM), de Operações 
com Cães e abordagens gerais 
para encontrar drogas, armas e 
contrabando. Um exemplo foi 

o que ocorreu em Iporã (PR), 
na sexta-feira (24/12), em que 
foram apreendidos 7,8 quilos 
de skunk, uma derivação mais 
forte de maconha, durante uma 

abordagem a um ônibus de via-
gem que seguia de Francisco 
Alves para Curitiba. Um rapaz, 
de 19 anos, foi preso e encami-
nhado à Polícia Civil.

BPRV registrou 4.045 imagens captadas por radar de carros em excesso de velocidade e 
aplicou 893 autos de infração de trânsito durante o feriado de Natal
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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

MONTANA LS 16/17 BRANCO COMPLETO R$ 54.900,00

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

ONIX 1.4 LTZ 18/19 PRATA COMPLETO R$ 74.900,00

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

ONIX PLUS MIDNIGHT 21/21 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00

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$ 247.900,00

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

STRADA WORK CD 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 73.900,00

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

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

Há sete dias Bombeiros e ICMbio
combatem incêndio na Ilha Grande

O fogo continua a destruir 
parte do Parque Nacional de 
Ilha Grande na região do Porto 
Camargo, em Icaraíma. Até o 
final da tarde de ontem (segun-
da-feira, 27), as equipes atuam 
no local. Os primeiros focos de 
incêndio foram registrados há 
exatamente uma semana (ter-
ça-feira, 21), e desde então 
equipes de brigadistas do 
ICMbio e Bombeiros permane-
cem no local para tentar con-
ter as chamas que se alastram 
rapidamente.

O fogo começou na na Ilha 
Bandeiras, dentro do Parque 
Nacional de Ilha Grande, em 

Icaraíma. As condições climáti-
cas estão apenas favorecendo 
para que as chamas se alas-
trem rapidamente para outros 
pontos. Durante o feriado as 
equipes intensificaram o con-
trole, mas ainda não consegui-
ram a extinção por completo.

De acordo com Edson 
Rodrigues Ferreira, Secretário de 
Meio Ambiente de Icaraíma, as 
equipes estão trabalhando para 
cessar o fogo o mais rápido pos-
sível. “Porém nos últimos dias as 
chamas se alastraram e ainda 
não foi possível”, contou.

Estratégias e novas ações 
devem ser adotadas pelo 

Corpo de Bombeiros e ICMbio 
para que o fogo seja contro-
lado nos próximos dias.

As altas temperaturas e o 
tempo seco ajudam a propagar 
rapidamente as chamas. Todos 
os anos em época de maior 
calor e falta de chuva o Parque 
Nacional de Ilha Grande sofre 
com as queimadas. 

ESTRATÉGIAS e novas ações devem 
ser adotadas pelo Corpo de Bombeiros 

e ICMbio para que o fogo seja controla-
do nos próximos dias

AGNALDO CARDOSO/OBEMDITO

Prefeitura divulga esquema 
de vacinação para hoje

A Prefeitura de Umuarama 
atualizou o calendário de 
vacinação contra a covid-
19. Hoje (28) o atendimento 
será das 7h30 às 11h30 para 
segunda dose (Coronavac e 
AstraZeneca) e para o reforço 
da Janssen. Quem foi imuni-
zado antes do dia 28 de outu-
bro com Janssen pode ir até 
a Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Lisboa, levando docu-
mentos pessoais e carteirinha, 
para receber o reforço.

Já quem foi imunizado 
com a Coronavac e aguarda a 
segunda dose, deve observar a 
data na carteirinha. Se estiver 
marcado 28/12 ou antes, basta 

HOJE (28) o atendimento será das 7h30 
às 11h30 para segunda dose (Coronavac e 
AstraZeneca) e para o reforço da Janssen

ir até a UBS Central (Ângelo 
Moreira da Fonseca, 786).

Pacientes que tomaram a 
primeira dose de AstraZeneca 
há 56 dias ou mais (02/11 ou 
antes) também podem receber 
a D2 na UBS Central.

Em caso de dúvidas, basta 
ligar para (44) 3639-1900.
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Palavras cruzadas

Mudanças e imprevistos podem tumultuar o seu 
dia e abalar o seu bom humor. Cuide bem do seu 
dinheiro, evite apostas e negócios arriscados. A 
presença de vários astros na Casa 8 também pode 
trazer à tona algumas questões e emoções difíceis 
de encarar.

Problemas de comunicação podem dificultar o 
seu trabalho hoje, por isso, o melhor conselho 
dos astros para você é falar menos, ouvir mais e 
confirmar qualquer informação antes de agir. Tenha 
cuidado para não se envolver em fofocas e procure 
esclarecer rapidamente qualquer mal-entendido 
que possa ocorrer. 

Controlar os gastos e equilibrar as finanças serão 
seus maiores desafios, principalmente se você 
cometeu extravagâncias no Natal e agora não tem 
nenhuma reserva com que contar. Faça as contas 
direitinho e corte todos os gastos desnecessários 
que puder.

Você pode ficar dividida (o) entre a razão e a 
emoção em vários momentos e ocasiões hoje. 
No trabalho, não vai medir esforços para con-
quistar o sucesso e ganhar a confiança dos che-
fes. Mas é importante ter cautela para não ir com 
muita sede ao pote e acabar batendo de frente 
com as autoridades. 

Trabalho e estudos vão exigir mais atenção e con-
centração de você nesta terça, então, o melhor a 
fazer é buscar um ambiente tranquilo para cumprir 
suas tarefas, longe de conversas, fofocas e outras 
distrações. Evite perder tempo com discussões. E 
Júpiter, o planeta da expansão, traz boas vibrações 
para as suas finanças.

A Lua na Casa 8 anuncia mudanças e é bom se 
preparar emocionalmente porque não será fácil. 
Pode romper uma amizade ou parceria de trabalho, 
e pode ser duro ouvir o que os outros têm a dizer. 
Você também pode ter que repensar alguns planos 
e projetos para o futuro, e terá que abrir mão de 
algumas coisas.

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

Tem segurança absoluta de quem são e do que são capazes de realizar, mas devem tomar 
cuidado especial com o excesso de confiança. Raramente esquecem suas raízes. São trabalha-
doras, recusam-se a se deixar desviar por passatempos porque embora gostem de se divertir.

Horóscopo nascido em 28 de dezembro

Mentiras, fofocas, intrigas e mal-entendidos 
podem te aborrecer bastante ao longo do dia, por 
isso, pense bem antes de expor suas opiniões e 
comentar seus problemas com alguém. Procure 
falar pouco e não acredite em tudo que os outros 
vão dizer: investigue, pesquise e confirme qualquer 
informação para não cair na armadilha de gente 
falsa e oportunista.

O céu alerta que você pode enfrentar conflitos em 
todo tipo de parceria ou sociedade hoje, por isso, 
é importante ter muito jogo de cintura no trabalho. 
O diálogo não será fácil, e pode ser bem difícil 
chegarem a um acordo sobre tarefas e decisões 
importantes, mas ainda assim será o melhor cami-
nho para driblar conflitos.

Trabalho e estudos vão exigir mais calma, 
paciência e concentração hoje. O astral está 
tenso e anuncia alguns imprevistos ao longo do 
dia. No emprego, por exemplo, você pode ter 
dificuldade de se entender ou seguir o ritmo de 
colegas mais experientes e deve conversar para 
resolver os conflitos.

Quem trabalha em equipe ou sociedade pode 
enfrentar alguns desafios nesta terça. A Lua em con-
flito com outros planetas pode deixar as relações 
bem tensas, e será difícil conciliar ideias, opiniões 
e objetivos. Você terá que ceder se quiser levar o 
dia com menos conflitos.

A Lua em quadratura com alguns planetas alerta 
que você pode ter um dia bastante tumultuado em 
família. Por mais que tente agradar e dialogar com 
os parentes, a relação entre vocês pode ficar tensa 
em vários momentos. Evite assuntos polêmicos e 
impor as suas vontades, e tenha o máximo de jogo 
de cintura que puder.

Trabalhar em equipe pode ser uma boa opção. Mas 
os astros recomendam que você tenha muito cui-
dado ao fazer parcerias e acordos financeiros hoje, 
pois há grande risco de entrar numa fria e perder 
dinheiro, inclusive em negócios com amigos. Se 
puder adiar a decisão, muito melhor.
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round no
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Fora, em
inglês

Mede a
variação
do custo
de vida
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lei, entre
os judeus

Previsão
comum em
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esportivas
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Nava, me-
morialista
mineiro

Difamador
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Érbio
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Fruto ads-
tringente
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O protagonista da
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representante do
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Sintético 

Princípio
(poét.)

"Ovo", em
"oologia"

Local da
carreata
Oclusão
intestinal 

Igualdade
salarial  

Sufixo de 
"arranhão"

Sobreloja
(abrev.)

Nome, em
francês

Enguiços
do motor
Iguaria de

festas

Resposta
da rejeição

Ao (?): 
ao acaso

3/arc — dio — nom — out — sun. 4/cast — ring. 5/bútio. 8/juan gris.
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V F Q
D I T A D O P O P U L A R

D I A D O S P A I S
A M I B U R L A R
M I S T L O R A

S A N T A L I M S N
N A S A L S A B E
T A H O MO L O G O

P E N C A D E D A L
E T A P E S O L A
G I S C A R D P L

A R G E N T I N A M
A R I O R E L H A
F I N A L E X AM E S

V I P E D I T O R A S
E T A L R U A S E D A

Filme cujo
cenário é 
o Japão
feudal

Aranha a-
mazônica
que não

tece

Lograr;
enganar

Vaso de
barro 

de bojo
grande

Cerveja de
elevada
fermen-
tação

Septo (?):
separa 
as duas
narinas

Tem
conheci-
mento de

Interjei-
ção que

serve para
saudar

Em (?): 
em gran-
de quan-

tidade

(?)
d'Estaing:
presidiu a

França

Preposi-
ção que

pressupõe
limite

De (?),
canal de

esporte do
YouTube

País
presidido

por Alberto
Fernández

Elemento
presente
no texto
coeso 

Alimento
rico em
carboi-
dratos

Waza-(?):
vale meio

ponto, 
no judô

O pavi-
lhão da
audição
(Anat.)

"(?)
Fantasy",
jogo de

RPG

Sala (?),
recinto 

de aero-
portos

Palco de
protestos

Vale da 
(?), polo 
sericicul-
tor do PR

Hobby do
intelectual
Avaliações

clínicas
Publica-

doras 
de livro
Ladra

Aprovo ju-
ridicamente
Proteína
do leite

Refúgio que foi
chefiado por Zumbi

Pintor brasileiro
de "Pogrom"

Nervo
craniano

Orquestra
brasileira

Amália Rodrigues e Alfredo Marceneiro 
(Mús.) Ideologia ligada a

Marine Le Pen e
Donald Trump

Provérbio
O 2

o

domingo
de agosto

Ácido 
ascórbico

Variedades alotró-
picas do carbono

Névoa, 
em inglês

Língua
indiana

Portanto
Portal da
Microsoft
(internet)

Proteção 
do alfaiate
Final de
gravidez

Antece-
deu o CD
Cabeça,

em inglês

3/ale. 4/head — mist. 5/final. 7/caseína — santali.

Criança é agredida e trancada em casa pelo pai embriagado
Uma criança de 9 anos precisou de 

atendimento do Samu após ser agredida 
pelo pai, na noite do último sábado (25), em 
Umuarama. De acordo com a Polícia Militar, 
uma equipe do Samu pediu apoio durante 
o socorro a criança, assim que encontra-
ram no corpo do menino, diversas lesões. 
Foram notados ferimento na cabeça, nos 
braços e várias escoriações, fator que cha-
mou a atenção da equipe. Os paramédi-
cos suspeitaram que o garoto tivesse sido 
vitima de agressões. O menino procurou 
ajuda de uma vizinha relatando que, havia 
sido espancado pelo seu próprio pai, e 

que após as agressões, o trancou den-
tro de casa. O Conselho Tutelar acom-
panhou toda a situação.

A equipe policial conseguiu localizar 
o pai do menino e, ao ser indagado sobre 
as agressões, ele disse que não se recor-
dava. O homem de 33 anos foi levado 
para a Delegacia de Polícia Civil. Segundo 
levantamento feito pelos policiais, a mãe 
do garoto estava trabalhando, enquanto 
a ocorrência era atendida.

GAROTO espancado foi levado ao Hospital 
Nossa Senhora Aparecida por uma equipe do 

Samu, para atendimento médico
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni
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Que em 2022 eu coloque em prática 
o que aprendi com as decepções de 

2021 ( Sábio conselho) 

 DICA
Ano Novo é tempo de rever prioridades, abraçar sonhos e preservar as coisas boas. Feliz 2022!

PET (1)
Fuja dos rojões e fogos de artifí-

cios. Muito comuns nesta época do 
ano, eles causam terrível sofrimento 

aos animais. Por terem a audição 
mais sensível, os cães e os gatos 

se sentem bastante incomodados e 
podem manifestar tremores, vocaliza-
ção, tentativas de fuga, o que pode 
resultar em acidentes. O ideal é não 
deixar o animal sozinho. Se possível, 
isole o som e a iluminação para di-

minuir o estresse. A dica é acomodar 
o pet em um local familiar e seguro, 
com som ambiente como, por exem-
plo, TV ou rádio ligados em volumes 
apropriados. Isso reduz o stress e 

mascara o barulho.

PET(2)
Mantenha o pet em um local 

seguro e acolhedor. Para evitar 
o desconforto e agitação do 

animal durante o momento de 
chegada e saída de pessoas, 

procure um espaço confortável 
e mais isolado para que ele se 
sinta seguro, evitando a ansie-
dade e fugas. Para que o pet 

não se sinta deslocado, impor-
tante que o espaço escolhido 

seja familiar e que sua caminha, 
tigela de água, alimento e local 
para suas necessidades estejam 

acessíveis.

NATAL 2021
Natal, tempo de família e de muito amor -, Mariana Hellu, Luiz Fernando Longhini e os filhos Manuela  e 

 Matheus na noite de Natal

NATAL 2021
Amor, paz, união foram o tema do 
Natal em Família do casal Fran-
cielle e Camilo Garcia cercado 
pelo carinho dos filhos Camilo Jr., 
Gabriel e Benjamin.
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