
Estado repassou para Umuarama
mais de R$ 58 milhões em 2021

APENAS O IPVA GEROU AO MUNICÍPIO QUASE R$ 24 MILHÕES

As transferências feitas pelo Governo do Estado aos municípios paranaenses, por meio da secretaria estadual da Fazenda, ultrapassaram 
os R$ 9,1 bilhões de janeiro a novembro de 2021, segundo dados do Sistema Integrado de Acompanhamento Financeiro. O volume 
transferido em 11 meses é 11% maior em relação ao total transferido no ano passado (em 12 meses), que foi de R$ 8,2 bilhões. l 5
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Fim do embargo
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Debates na Assembleia 
Legislativa do 

Paraná tiveram mais 
transparência com a 
tradução em Libras 

(Língua Brasileira de 
Sinais) durante as 

transmissões, o que 
contribui para que as 

pessoas com deficiência 
auditiva pudessem 
participar, opinar, 

acompanhar e fiscalizar. 
l 7

LibrasLibras
DÁLIE FELBERG/ALEP
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Equipes da Polícia Ambiental de Umuarama estão 
realizando fiscalizações durante a Operação Verão 
nos balneários da região Noroeste do Estado. No 

feriado de Natal os policiais fizeram várias ações em 
Porto Rico e também no Porto São Pedro do Paraná. 
Houve fiscalizações nas estradas rurais e nas rampas 

náuticas dos portos, além de patrulhamento a pé 
pela ilha Santa Helena. l 4
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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 +0,10% 28,78 
Vale ON -2,72% 76,80 
ItauUnibanco PN -0,37% 21,48 
Bradesco PN -0,36% 19,39 
Magazine Luiza ON +0,74% 6,83 
Cielo ON +4,13% 2,27

IBOVESPA: -0,65% 104.864 pontos

Iene 114,77
Libra est. 0,74
Euro 0,89
Peso arg. 102,62

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL 0,0% 5,6390 5,6400 +0,1%

PTAX  (BC) -0,4% 5,6432 5,6438 +0,4%

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

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

EURO -0,6% 6,3740 6,3752 +0,7%

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 28/12

Iene R$ 0,0492
Libra est. R$ 7,58
Peso arg. R$ 0,055
R$1: 1.209,54 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 28/12 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 1.359,25 -3,25 8,5%
FARELO jan/22 415,90 1,10 19,0%
MILHO mar/22 604,75 -10,00 2,2%
TRIGO mar/22 783,50 -20,50 -6,8%

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 28/12 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 28/12 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 172,00 0,6% 4,2%
SOJA Paranaguá 180,00 1,7% 7,1%
MILHO Cascavel 93,00 4,5% 6,9%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.100,00 (sal. mínimo) 7,5%
Taxa entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48 9%
Taxa entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22 12%
Taxa entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR --  Taxa de 12%(Pes. físicas)

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

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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 Loterias
Megasena
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12 13 16 19 21 22 23Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Quarta 29/12/2021
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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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

07 14 20 48 58 78 79 
JI-PARANÁ-RO

07 50 52 73 78

ABRIL

01 07 11 19 21 29 30

concurso: 5741

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 26
min 21

max 32
min 21

Cascavel
max 29
min 21

Foz do Iguaçu
max 32
min 23

max 29
min 19

Curitiba
max 26
min 17

FASES 
DA LUA

Quinta 30/12/2021

Sol
Sexta 31/12/2021

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

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

Lotofácil concurso: 2408

São Paulo - Daqui a poucos 
dias 2022 inicia e com ele 
todas as despesas de começo 
do ano. E quem tem filhos na 
escola tem uma conta a mais: 
a compra do material escolar, 
que vai acompanhar a infla-
ção e a alta do dólar. Segundo 
a ABFIAE (Associação Brasi-
leira de Fabricantes e Impor-
tadores de Artigos Escolares), 
o aumento pode chegar a 30%. 
“Para 2022, temos reajustes 
elevados em todas as cate-
gorias de materiais escolares, 
variando de 15% a 30%, em 
média”, afirmou o presidente 
executivo da ABFIAE, Sidnei 
Bergamaschi.

De acordo com entidade, 
as indústrias e os importado-
res estão sofrendo esse ano 
um grande aumento de cus-
tos. “São aumentos elevados e 
frequentes nas diversas maté-
rias-primas como, por exem-
plo, papel, papelão, plástico, 
químicos, embalagem, etc. 
Para os produtos importados, 
os principais impactos são a 
variação do dólar no Brasil, os 
aumentos de custos na Ásia e 
a elevação dos preços de fretes 
internacionais, decorrente da 
falta de containers. Além disso, 
as medidas antidumping para 
importações de lápis da China, 
adotadas pelo governo brasi-
leiro este ano, aumentaram os 
custos na categoria de lápis”, 
observou Bergamaschi.

O executivo afirmou que 
nenhum produto escapará 
da alta de preços. “Provavel-
mente todas as categorias de 
produtos sofrerão aumentos 
de preços”. E mesmo os produ-
tos nacionais não terão tanta 
procura, por falta de opções. 

“Aulas híbridas” ajudam economizar
Como 2021 foi marcado por aulas híbridas em diversos estados, muitos 

estudantes reaproveitaram materiais escolares de 2020. Com o avanço da 
vacinação e a volta às aulas totalmente presencial, pelo menos na Educação 
Básica, a expectativa da entidade para 2022 é cautela. “Acreditamos que 
a retomada das aulas presenciais na maioria dos locais no final de 2021 
movimentou o setor, mas sem atingir os patamares pré-pandemia. Nosso 
mercado foi um dos mais atingido durante a pandemia, com escolas e 
comércio fechados, com uma queda no varejo de papelaria superior a 37%. 
Apesar de existir uma boa expectativa com o retorno das aulas presenciais 
em 2022, os comerciantes do setor de papelaria estão cautelosos, pois 
sofreram muito em 2021, quando não teve volta às aulas, muitas empresas 
estão em dificuldades financeiras e outras encerraram as suas atividades. 
Além disso, a degradação dos índices econômicos - dólar elevado, inflação 
em alta, desemprego e baixo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), 
põe em risco os resultados para nosso segmento”, avalia o executivo. 

Materiais escolares: Volta às aulas 
fica até 30% mais cara para 2022

“Pode ocorrer alguma migra-
ção de volume de produtos 
importados para nacionais, 
mas em pequena escala. Para 
a maioria dos produtos atual-
mente importados, as opções 
de fornecimento nacional são 
pequenas”.

ALTERNATIVAS
E se os preços estarão nas 

alturas, o jeito é buscar alter-
nativas para economizar, 
explica o economista Sérgio 
Tavares. “Em primeiro lugar, é 
importante pesquisar bastante 
os preços, seja em lojas de rua, 
nos shopping centers e lojas 
online. Os preços costumam 
oscilar muito e dado o volume 
de itens a serem comprados, 
a economia pode ser boa para 
quem tem organização e disci-
plina neste sentido”.

Para quem se organizou, 
pagar à vista, em dinheiro, 
pode render um bom des-
conto. “Uma segunda aborda-
gem é a tentativa de desconto 
para pagamento à vista ou em 
dinheiro, por exemplo, caso a 
compra tenha valor relevante. 
O valor à vista nunca pode ser 
o mesmo do valor total parce-
lado. O cliente deve pergun-
tar antes se o preço à vista e o 
mesmo do preço parcelado, o 
estabelecimento tem o dever 
de dar desconto para paga-
mento à vista”, orienta o dire-
tor da STavares Consultoria 
Financeira.

Outra forma de economizar 
é conversar com outros pais, 
seja através de grupos e fazer 
compras conjuntas em livra-
rias, editoras e no atacado. 
Isso aumenta a probabilidade 
de conseguir preços menores.

“Uma última alternativa 
é comprar diretamente da 
escola, desde que a comodi-
dade não represente maior 
preço em relação às lojas. Mas, 
o que é primordial é pesquisar 
bastante item a item em maior 
número de estabelecimentos 
possível, listando os descon-
tos e facilitadores na forma de 
pagamento para a tomada de 
decisão. Dependendo do resul-
tado da pesquisa, pode haver 
casos em que é mais lucrativo 
dividir a compra dos itens em 
vários estabelecimentos”, fina-
liza o economista. 

Está em tramitação no 
Senado Federal, e pode ser 
votado nos primeiros meses 
de 2022, o PL 305/2021, de 
autoria do senador Alvaro 
Dias (Podemos-PR),  que 
prevê eleições diretas para 
o Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB). 
O texto do projeto de Alvaro 
Dias busca alterar a Lei 8.906, 
para que sejam realizadas 
eleições diretas dos membros 
do Conselho Federal, além de 
fixar novas regras sobre publi-
cação de balanços e contas e 
a utilização de bens perten-
centes à OAB.

No sistema atual, a elei-
ção dos membros da enti-
dade é feita por um sistema 
de chapas, com votos dire-
tos nos âmbitos municipais 
e estaduais. Já no âmbito 
federal, a votação é indireta: 
o presidente e o restante 
da diretoria são escolhidos 
pelos conselheiros federais, 
integrantes das delegações 
de cada unidade federativa. 
Se o projeto de lei de Alvaro 
Dias for aprovado (na forma 
como foi apresentado), todos 
os advogados inscritos na 
ordem terão direito a voto.

“A mudança é necessá-
ria, pois quando o Estatuto 
entrou em vigor, os parâme-
tros de atuação da entidade 

Senador sugere eleições diretas
no Conselho Federal da OAB

Transparência 
De acordo com o Alvaro Dias, “a classe dos advogados reivindica 
mudança no sistema eleitoral do órgão e nas regras de transpa-
rência da entidade”. Ao falar sobre o projeto, o Líder do Pode-

mos explicou como as mudanças previstas em seu projeto de lei 
podem apoiar essa reivindicação. “O projeto aumenta a transpa-
rência sobre as contas e o uso dos bens da entidade, vedando, 

por exemplo, o uso de cartão corporativo por qualquer membro 
da diretoria ou em cargo de conselhos, bem como o uso de 

bens em posse ou de propriedade da OAB para fins particulares, 
como veículos oficiais, sob pena de perda de mandato e 

de responsabilização civil e criminal e por ato de 
improbidade administrativa.”

Fiscalização
O texto de Alvaro Dias também determina a fiscalização sobre 
a aplicação de receitas, com apreciação de um relatório anual 
e deliberação sobre o balanço e gastos das diretorias, que de-
verão ser publicados na internet. A Caixa de Assistência dos 
Advogados também será obrigada a publicar no site da insti-
tuição balanços bimestrais com a apresentação simplificada 

de ativos, passivos, arrecadação, despesas individualizadas de 
pessoal e outras informações complementares.

eram outros. O cenário polí-
tico ainda sofria o impacto 
do então recente processo 
de reconstitucionalização 
do país, fato que deu ensejo 
à elaboração de dispositivos 
rígidos para a preservação da 
OAB”, justifica o senador no 
texto da proposta.

SEGUNDO Alvaro Dias 
a alteração na Lei realiza 

realizadas eleições diretas e fixa 
novas regras sobre publicação de 

balanços e contas e a utilização 
de bens pertencentes à OAB

DIVULGAÇÃO
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colunaNormas da remuneração
de governador, vice e
deputados são anuladas

O plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) invali-
dou uma série de dispositivos 
e leis estaduais do Paraná refe-
rentes à remuneração mensal 
do governador, do vice-gover-
nador e dos deputados esta-
duais. Em decisão unânime, 
tomada em sessão virtual con-
cluída em 17/12, o colegiado jul-
gou procedente a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 6189, 
ajuizada pela Procuradoria-Geral 
da República (PGR).

As normas questionadas 
determinam que a remune-
ração mensal do governador 
equivale ao subsídio mensal 
do presidente do STF; a do 
vice-governador representa 
95% do valor recebido pelo 
governador; e a dos deputados 
estaduais é 75% do que rece-
bem os deputados federais.

Segundo a ação, o atrela-
mento remuneratório implica 
reajuste de uma categoria de 
agentes públicos sem lei espe-
cífica, sempre que a categoria 
vinculada for contemplada 
com reajustes ou aumentos. 
Assim, a PGR pediu a sus-
pensão das normas, com 

Senado analisa limitação teor de
enxofre no óleo diesel rodoviário

Está em análise no Senado 
um projeto de lei que limita o 
teor de enxofre no óleo diesel de 
uso rodoviário a no máximo 10 
mg/kg (dez miligramas por qui-
lograma). Além disso, a proposta 
limita o teor de Hidrocarbonetos 
Policíclicos Aromáticos (HPA) 
desse mesmo combustível a no 
máximo 8% em massa.

Esses critérios passariam a 
valer após três anos da vigên-
cia da respectiva lei. A par-
tir desse momento, ficariam 
proibidas a importação e a 
comercialização do óleo die-
sel de uso rodoviário que não 
respeitar tais limites.

O autor do projeto é o sena-
dor Alvaro Dias (Podemos-PR). 
Segundo ele, a redução do teor 
de enxofre é necessária para 
reduzir os riscos à saúde e ao meio 
ambiente, entre outras razões.

O senador destaca que a 
maior parte do diesel consu-
mido no país se destina ao 
uso rodoviário. E que esse 

Substâncias cancerígenas
O senador também ressalta que os Hidrocarbonetos Policícli-
cos Aromáticos (HPA) são “um grupo de substâncias compro-
vadamente cancerígenas”. Ele observa que, “muito embora a 
maior parte dos HPA seja consumida na combustão ou retida 

pelo óleo lubrificante, uma pequena quantidade é emitida 
nos gases de exaustão”.

combustível se divide em duas 
classes: S500 (com teor máximo 
de enxofre permitido de 500 mg/
kg) e S10 (com teor máximo de 
enxofre permitido de 10 mg/kg).

Com sua proposta, o S500 
seria extinto e somente o S10 
seria utilizado no Brasil. “As 
vantagens do S10 em relação 
ao S500 vão além da redução 
da poluição do ar. O S10 propi-
cia melhora da partida a frio, 
o aumento dos intervalos de 
troca do lubrificante, melhor 
desempenho e maior vida útil 
do motor”, argumenta ele na 
justificativa do projeto.

RISCO À SAÚDE
“O teor de enxofre do 

diesel, e de outros combustí-
veis fósseis, deve ser limitado 
em razão dos efeitos nocivos, 
tanto para a saúde quanto para 
o meio ambiente, dos com-
postos com enxofre presentes 
nos gases de exaustão”, diz. 
“Quando inalados, na forma 
de partículas muito finas, os 
compostos com enxofre pene-
tram nos pulmões, onde se 
depositam ou são absorvidos. 
Com o passar do tempo, isso 
pode desencadear ou agravar 
doenças respiratórias, como 
bronquite e enfisema, e até 
mesmo afetar a saúde car-
díaca, levando ao aumento de 
internações hospitalares e de 
mortes prematuras”.

a posterior declaração de 
inconstitucionalidade por 
ofensa aos dispositivos cons-
titucionais e à jurisprudência 
do STF que impedem a vin-
culação, bem como ao prin-
cípio da autonomia dos entes 
federados.

JURISPRUDÊNCIA
Em seu voto, o ministro 

Gilmar Mendes (relator) afir-
mou que o STF tem firme 
jurisprudência pela inconsti-
tucionalidade do atrelamento 
remuneratório, por evidente 
violação ao disposto nos arti-
gos 25 e 37 (incisos X e XIII), 
da Constituição Federal. No 
entendimento da Corte, a vin-
culação de vencimentos de 
agentes públicos das esferas 
federal e estadual afronta a 
autonomia organizacional dos 
Estados-membros.

O ministro citou vários pre-
cedentes da Corte no sentido 
de que os dispositivos cons-
titucionais citados impedem 
a equiparação e vinculação 
remuneratória entre cargos 
distintos no serviço público. Tal 
restrição foi ampliada a partir 

da promulgação da Emenda 
Constitucional 9/1998, que 
vedou a equiparação salarial 
de qualquer espécie. O voto do 
relator foi acompanhado por 
unanimidade no julgamento.

Assim, o Tribunal jul-
gou procedente a ação para 
declarar a inconstituciona-
lidade dos artigos 1º, 2º-A 
e 3º da Lei 15.433/2007 do 
Paraná e das Leis estaduais 
13.981/2002 e 12.362/1998. 
Também foram invalidadas as 
Resoluções 97/1990 e 51/1989 
da Assembleia Legislativa esta-
dual, bem como o Decreto 
Legislativo nº 7/1994. 

O relator, ministro Gilmar Mendes afirma 
que o STF tem firme jurisprudência pela 
inconstitucionalidade do atrelamento 
remuneratório

DIVULGAÇÃO

Hum...
A Petrobras já mobilizou 
todo o seu jurídico e justifica, 
a setores que demandam 
respostas, o cenário do 
mercado.

Conta alta
No CADE, para evitar 
repassar o alto valor da tarifa 
à população e empresas, 
a Naturgy impetrou 
medida preventiva, acusa a 
Petrobras de abuso de poder 
econômico e prejuízo à livre 
concorrência. Industriais que 
precisam do gás endossam. 

Preço de monopólio
Na petição, a ALERJ pede 
que a Petrobras “mantenha 
as condições atuais de 
fornecimento e preço, 
até que o CADE aprecie a 
representação e que sejam 
reguladas as condições de 
acesso ao mercado de gás” 
com a livre concorrência.

Grita da fábrica
A ALERJ tomou a decisão 
amparada por ofício do 
Sindicato da Indústria de 
Reparação de Veículos e 
Acessórios do Rio, que 
denunciou o aumento 
abusivo. Tanto a indústria 
quanto as residências 
poderão ser afetados. A 
Petrobras já mobilizou seu 
jurídico todo.

No vermelho 1
A PREVI anunciou aos seus 
associados que o Plano 1 
(Previdência Complementar 
dos funcionários do BB 
admitidos até dezembro de 
1997) apresentou déficit de 
(acredite) R$ 5,1 bilhões em 
outubro.

Rio x Petrobras
A ganância da Petrobras em atingir metas, bater recordes 
e pagar dividendos milionários aos acionistas conseguiu 

unir todo o Rio de Janeiro contra a petroleira por causa do 
aumento previsto de 50% no preço do gás a partir do mês 
que vem – justo no momento em que o Estado tenta sair 
de uma crise histórica de dívidas e busca investimentos. 
A Naturgy (que controla a CEG) – que recorreu ao CADE 
– a Firjan e a ALERJ tomaram iniciativas contra o abuso 
da empresa controlada pelo governo federal, ciente de 
seu monopólio no setor. Com o aval de André Ceciliano, 
presidente da Assembleia do Rio, a Comissão de Defesa 

do Consumidor impetrou no TJ ação civil pública contra o 
reajuste e pedindo urgência dos magistrados no caso. O 

efeito cascata será sentido nos preços de produtos oriundos 
da indústria fluminense vendidos para outros Estados. 

No vermelho 2
De junho a outubro, o saldo 
deficitário é de R$ 30 bilhões – 
ou seja, o superávit apresentado 
de R$ 28 bilhões em maio 
saltou do penhasco para déficit 
de R$ 2 bi em outubro. O déficit 
acumulado do ano já soma R$ 
16,1 bilhões.

Fusão eleitoral
O senador Jorginho Mello (PL), 
pré-candidato ao Governo de 
Santa Catarina, e o deputado 
federal Kennedy Nunes (PTB), 
potencial nome ao Senado, 
selaram acordo para a chapa 
ano que vem. 

Brasil unido
O governador Ibaneis 
Rocha autorizou o envio de 
20 soldados do Corpo de 
Bombeiros do DF ao Sul da 
Bahia, para ajudar a Defesa 
Civil de municípios em 
calamidade com as chuvas. 

Venda consciente
O Projeto Vida Segura, 
cooperação público-privada 
no Programa de Consumo 
Responsável da Ambev, 
promoveu nos últimos anos 
ações sobre hábitos de consumo 
de álcool para 15 mil pessoas 
sobre a importância da venda 
responsável dos produtos. A ação 
começou no DF e vai avançar 
Brasil adentro em 2022.

Previsõe$
Boletim divulgado pelo BC 
aponta que as expectativas 
de crescimento da economia 
caem sistematicamente. A 
projeção continua em queda 
tanto para 2021 (4,58% para 
4,51%) quanto para 2022 
(0,5% para 0,42%) e 2023 
(1,85% para 1,8%).
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Polícia Ambiental
reforça fiscalização
no rio Paraná

A Polícia Ambiental de 
Umuarama tem intensificado 
os patrulhamentos ambientais e 
fiscalizações na região do Porto 
Rico às margens do rio Paraná. 
As atividades estão sendo 
desenvolvidas dentro do âmbito 
da Operação Verão 2021/2022.

Durante o feriado prolon-
gado de Natal os policiais 
ambientais realizaram várias 
ações em Porto Rico, e também 
no Porto São Pedro do Paraná. 
Foram realizados patrulhamen-
tos ambientais em estradas 
rurais, fiscalização nas rampas 
náuticas de Porto São José, Por 
Rico e Porto Eucalipto, patru-
lhamento a pé na ilha Santa 
Helena, além de patrulha-
mento aquático em conjunto 
com o Corpo de Bombeiros e 
pontos bases para orientação 
a população sobre a legislação 
ambiental em Porto Rico e no 
Porto São José.

S e g u n d o  o  t e n e n t e 
Guilherme Schineider,  a 
Polícia Ambiental, serão 

Casal de Goioerê teve o carro
roubado enquanto assistia TV

Na noite da última segun-
da-feira (27) um homem de 54 
anos e uma mulher de 52 foram 
vítimas de um assalto no dis-
trito de Jaracatiá, em Goioerê 
(comunidade situada a 87 
quilômetros de Umuarama). 
Policiais militares que inte-
gram o 7º Batalhão de Polícia 
Militar de Cruzeiro do Oeste 
apenas registraram o boletim 

Trinca armada rouba morador
de chácara em Moreira Sales

Na madrugada de ontem 
(terça-feira, 28) policiais mili-
tares foram informados de 
um roubo praticado em uma 
propriedade rural nos limi-
tes do município de Moreira 
Sales (cidade situada a 58 
quilômetros de Umuarama). 
Nenhum dos criminosos foi 
identificado ou preso até 
o final da tarde de ontem e 

POLÍCIA AMBIENTAL UMUARAMA

a vítima, um homem de 51 
anos, foi orientado quanto 
aos procedimentos a serem 
tomados a partir do crime.

De acordo com informa-
ções levantadas por equi-
pes policiais que integram 
o 7º Batalhão de Polícia 
Militar, por volta da 0h o 
morador ouviu barulho dife-
rente na porta do quarto e 

se levantou para ver o que 
era. Naquele momento é 
que foi  rendido por três 
homens armados. Os ban-
didos levaram um telefone 
celular da marca Samsung e 
um televisor. O trio fugiu na 
sequência. Assim que houve 
o comunicado à PM, o caso 
foi repassado para ser inves-
tigado pela Polícia Civil.

de ocorrências.
Foi relatado que o casal 

estava na sala da residência 
assistindo TV quando bandi-
dos entraram e anunciaram o 
assalto. Após a rendição das 
vítimas, os criminosos pilha-
ram no veículo Chevrolet Astra, 
de prata e placas AOE-0304, 
um televisor, dois aparelhos 
celulares da marca iPhone, 

cartões de crédito e dinheiro.
Em seguida fugiram sem 

deixar vestígios. Após a comu-
nicação do crime à Polícia 
Militar, um boletim unificado 
foi lavrado e repassado aos 
cuidados da Polícia Civil de 
Cruzeiro do Oeste, que passa 
a investigar o fato. Até o final 
da tarde de ontem os bandidos 
não haviam sido localizados.

intensificados os patrulhamen-
tos e as fiscalizações ambien-
tais nos municípios e portos 
em toda a região noroeste do 
Paraná, principalmente nos 
municípios e distritos situados 

às margens do Rio Paraná 
durante a Operação Verão 
inclusive com apoio de equipes 
de outros pelotões ambientais 
da 3ª Companhia de Polícia 
Ambiental de Maringá.

DURANTE o feriado prolongado de Natal os policiais ambientais realizaram várias ações 
em Porto Rico, e também no Porto São Pedro do Paraná

Perdão
As famílias dos meninos Evandro 
Ramos Caetano e Leandro 
Bosseim, desaparecidos na 
década de 1990 em Guaratuba, 
vão receber um pedido formal de 
perdão do governo do Paraná. A 
carta de desculpas também será 
endereçada aos investigados que 
sofreram torturas para confessar 
os crimes. O advogado Antonio 
Figueiredo Basto, que defende os 
acusados pelos crimes, pediu a 
revisão criminal do caso. Segundo 
a defesa, perícias atestam a 
veracidade de gravações que 
apontam tortura dos condenados. 
Basto pede que Beatriz Abagge, 
Davi dos Santos Soares e Osvaldo 
Marcineiro sejam absolvidos e 
indenizados.

Leilão
O ano de 2021 se encerra 
para o Brasil com 39 leilões 
de infraestrutura realizados: 
22 de aeroportuários, 13 
portuários, três rodoviários e um 
ferroviário. O valor contratado 
em investimentos foi de R$ 40 
bilhões. “Foi um ano para ficar na 
história. Bem sucedido em termos 
de parceria”, disse o ministro 
Tarcísio Gomes de Freitas.

Desemprego cai
A taxa de desemprego no Brasil 
caiu para 12,1% no trimestre 
encerrado em outubro, mas a 
falta de trabalho ainda atinge 
12,9 milhões de brasileiros, 
segundo o IBGE. Trata-se da 
menor taxa de desemprego 
desde o trimestre encerrado 
em fevereiro de 2020 (11,8%), 
antes do início da pandemia de 
coronavírus.

Marqueteiro
O especialista em marketing 
para campanha do ex-juiz 
Sérgio Moro (Podemos) já está 
escolhido. Segundo Ricardo 
Noblat, o marqueteiro é baiano 
e fez as campanhas de Jaques 
Wagner, que se elegeu duas 
vezes governador, uma vez 
senador, e de novo é candidato 
ao governo.

Investimentos
O agronegócio bombou no 
Paraná em 2021. A Lar vai 

Passaporte
O TCE recomendou que os municípios adotem cautela na realização 

de festas públicas de fim de ano e de Carnaval. Na recomendação, em 
ofício às 399 prefeituras, o tribunal sugere que os gestores municipais 
exijam comprovante de vacinação para que as pessoas tenham acesso 

aos “espaços coletivos públicos” onde forem realizados os eventos.

investir R$ 2,4 bilhões até 2024. 
A JBS investirá R$ 1,8 bilhão até 
2025. A C.Vale iniciou as obras 
(R$ 552 milhões) na esmagadora 
de soja em Palotina. A BRF 
anunciou R$ 292 milhões 
na ampliação das linhas de 
produção. A Coamo inaugurou 
um armazém de R$ 200 milhões 
no Porto de Paranaguá e está 
investindo mais R$ 81 milhões 
na fábrica de ração animal em 
Campo Mourão. Em julho, a Tirol 
inaugurou fábrica em Ipiranga, 
com investimento de R$ 152 
milhões. A Rizobacter anunciou 
R$ 40 milhões na construção de 
uma nova fábrica em Londrina.  

Sem reformas
“Não há chance de aprovação 
das reformas no ano que vem” 
– do líder do governo na Câmara 
dos Deputados, Ricardo Barros 
(PP), em entrevista ao jornal 
Valor Econômico.

Urnas da Positivo
A Positivo Tecnologia foi 
confirmada como vencedora da 
licitação para produção de urnas 
eletrônicas para as eleições de 
outubro. A concorrência do TSE 
compreende o fornecimento de 
até 176 mil urnas eletrônicas e 
demais produtos e serviços, com 
o valor global de R$ 1,179 bilhão.

Festas
As praias de Guaratuba terão festa 
na virada de ano. Haverá três trios 
elétricos, a partir das 23 horas 
desta sexta-feira (31) até a 1h30. 
A virada de ano será marcada 
com uma queima de 3 toneladas 
de fogos de artifício à meia-noite, 
que irá anunciar a chegada do ano 
de 2022 com 10 minutos seguidos 
de show de pirotecnia. 

Socorro
O presidente Jair Bolsonaro 
promulgou a prorrogação de 
socorro financeiro a agricultores 
familiares em razão da 
pandemia, após a derrubada 
de veto integral pelo Congresso 
Nacional. O auxílio será de R$ 
2,5 mil por família em situação 
de pobreza. Conforme a 
proposta, os núcleos familiares 
chefiados por mulheres 
receberão R$ 3 mil.
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Estado repassou para Umuarama
mais de R$ 58 milhões em 2021

As transferências feitas 
pelo Governo do Estado aos 
municípios paranaenses, por 
meio da secretaria estadual 
da Fazenda, ultrapassaram 
os R$ 9,1 bilhões de janeiro a 
novembro de 2021, segundo 
dados do Sistema Integrado de 
Acompanhamento Financeiro. 
O volume transferido em 11 
meses é 11% maior em rela-
ção ao total transferido no ano 
passado (em 12 meses), que foi 
de R$ 8,2 bilhões.

UMUARAMA
Segundo o Portal  da 

Transparência do Governo 
do Estado do Paraná, o 
total de repasse líquido 
para Umuarama foi de R$ 
58.846.806,89. Apenas o IPVA 
(Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores), 
gerou ao município o total 
líquido de R$ 23.998.967,26.

O total líquido de valo-
res recolhidos pelo ICMS 
(Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços) foi de 
R$ 34.333.434,77. Outros R$ 
503.007,27 vieram do Fundo 
de Exportação e para finalizar, 
R$ 11.397,59 são repasses de 
royalties do petróleo.

“Mantemos o compromisso 
de transferir todos os meses 
recursos arrecadados com os 
impostos que são revertidos 
para serviços públicos em 
estradas, rodovias, ruas, pon-
tes, portos, aeroportos, ferro-
vias, entre outros”, afirma o 
secretário da Fazenda, Renê 
Garcia Junior.

O montante se refere a 
repasses de Imposto Sobre 
O p e ra çõ e s  R e l a t i va s  à 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços de Transporte 
Interestadual, Intermunicipal 
e de Comunicação (ICMS), 

Novamente sem óbitos confirmados,
Boletim Covid informa 3 novos casos

O Boletim Covid, emitido 
diariamente pela Secretaria 
Municipal  de  Saúde de 
Umuarama, trouxe ontem 
(terça-feira, 28) a informa-
ção de que três novos casos 
da doença foram regis-
trados (duas mulheres e 

um homem). Novamente 
nenhuma morte foi oficial-
mente confirmada e o total 
de óbitos segue em 325.

O número de casos ativos 
aumentou de 15 para 18, assim 
como o total de casos suspei-
tos, que foi de 160 para 204. 

Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores 
(IPVA), Fundo de Exportação 
(FPEX) e royalties de petróleo.

Os repasses de janeiro a 
novembro de 2021, de cada 
um dos tributos, superam o 
total do ano de 2020 (janeiro 
a dezembro). O ICMS compôs 
a maior parte, chegando a R$ 
6,9 bilhões em 11 meses. A 
maior parte vem do ICMS, che-
gando a R$ 6,9 milhões em 11 

meses. Houve acréscimo de 
812 milhões de sobre o total do 
ano passado, que foi de R$ 6,1 
bilhões. Do montante do ICMS 
transferido neste ano já estão 
deduzidos 20% para o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de 
Valorização aos Profissionais da 
Educação (Fundeb).

Já o repasse relativo ao IPVA 
chegou a R$ 2 bilhões – valor 
correspondente aos veículos 

licenciados em cada municí-
pio. O volume também é maior 
sobre o repasse total de 2020, 
que foi de R$ 1,9 bilhão.

O Fundo de Exportação 
aumentou de R$ 100 milhões 
(total de 2020) para R$ 104 
milhões de janeiro a novembro 
de 2021. Já os royalties de petró-
leo somaram R$ 2,2 milhões 
nos onze meses deste ano, 
enquanto que nos 12 meses de 
2020 o total foi de R$ 1,4 milhão.

Corpo de um homem 
não identificado foi 
encontrado ontem 
em estrada rural

Confirma o montante mês
a mês aos 399 municípios
Janeiro: R$ 1,3 bilhão
Fevereiro: R$ 823 milhões
Março: R$ 879 milhões
Abril: R$ 754 milhões 
Maio: R$ 714 Milhões
Junho: R$ 872 milhões
Julho: R$ 675 milhões
Agosto: R$ 741 milhões
Setembro: R$ 758 milhões
Outubro: R$ 657 milhões
Novembro: R$ 872 milhões

O cadáver de um homem 
foi encontrado no início da 
tarde de ontem (terça-feira, 
28), em uma estrada rural 
situada dentro dos limites 
do município de Umuarama. 
De acordo com as informa-
ções repassadas pela Polícia 
Militar, o corpo estava caído 
em uma propriedade rural e 
foi localizado por populares.

Foi um morador da área 
rural que localizou o cadáver 
quando passava pela estrada 
São Tomé. Imediatamente as 
Polícias Civil e Militar foram 
comunicadas e o corpo foi 
recolhido ao Instituto Médico 
Legal (IML). até o final da tarde 
de ontem não havia sido ofi-
cialmente identificado.

Aparentemente a vítima 
seria uma pessoa em situa-
ção de rua e trajava somente 
um shorts e tinha uma barba 
comprida.

Extraoficialmente pode 
ser que a vítima tenha sido 
atropelada, mas ainda não 
foi determinada a causa 
da morte. A informação da 
causa da morte será repas-
sada ao delegado de plan-
tão em Umuarama. Um 
inquérito já foi instaurado 
para apurar o fato.

Desde o início da pandemia, 
em março de 2020, 19.565 pes-
soas receberam diagnóstico 
positivo de covid-19 e, deste 
total, 19.222 se recuperaram.

No Hospital Uopeccan, 
onde o SUS (Sistema Único 
de Saúde) disponibiliza alas 
covid, há uma pessoa de 
Umuarama internada na UTI 
e outras duas sendo tratadas 
na enfermaria. A cidade segue 
sinalizada com bandeira verde, 
quando o risco de contamina-
ção é considerado baixo.

O número de casos ativos aumentou de 15 para 18, assim como o total de casos suspeitos, 
que foi de 160 para 204
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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  SEMINOVOEXTRAVIO DE ALVARÁ
I VA N E I S  C E L E R I N O  D A 
SILVA, inscrita sob nº CPF 
929.366.959-53, estabelecido 
na Avenida Tiradentes, 2860 
sala 02, CEP 87505-090, cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
26.402/2006. Com esta publica-
ção o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.   

Fim do embargo chinês pode reduzir
os preços da carne bovina no Brasil

Após apresentar casos do 
‘mal da vaca louca’, o Brasil 
esteve sob embargo pela China, 
seu principal parceiro de mer-
cado, nos últimos três meses. 
Durante o período, esperava-
-se que o preço da carne redu-
zisse significativamente, porém 
tal redução não foi percebida 
pelo consumidor final. Por 
isso, agora que a China reabriu 
o mercado com o Brasil, há uma 
grande preocupação em torno 
do possível aumento nos pre-
ços do alimento.

Diego Arruda, empresário 
do mercado de exportação 
e importação, explica que a 
carne é um dos fatores que 
causam alterações na inflação. 

Estoques
Além disso, acredita-se que os supermercados e açougues aproveitaram 
para comprar carne mais barata ainda em outubro e estocar para a de-
manda de fim de ano. Porém, esse processo tem muitos gastos envolvi-
dos e este também é um fator relevante na determinação de preço para 

o consumidor final. “Determinar o preço de um produto é algo muito 
complexo. Jamais pode-se definir apenas um fator interno ou externo, 

existe toda uma cadeia de possibilidades”, explica o especialista.

Paraná registra duas mortes
por covid e 630 novos casos

A Secretaria de Estado da 
Saúde divulgou ontem (terça-
-feira, 28) mais 630 casos con-
firmados e duas mortes (refe-
rentes aos meses ou semanas 
anteriores e que não represen-
tam a notificação das últimas 
24 horas) em decorrência da 
infecção causada pelo novo 
coronavírus.

Os dados acumulados do 
monitoramento da covid-19 
mostram que o Paraná soma 
1.589.624 casos confirmados 
e 40.657 mortos pela doença.

Os casos confirmados divul-
gados ontem são de dezembro 
(302), novembro (5), outubro 
(11), setembro (16), agosto (8), 
julho (1), junho (1), abril (1), 
março (1) e janeiro (2) de 2021 
e dezembro (106), novembro 
(161), outubro (6), setembro (5), 
agosto (3) e julho (1) de 2020.

Os óbitos divulgados nesta 
data são de dezembro (2) de 2021

INTERNADOS
São 53 pacientes que foram 

diagnosticados com a covid-
19 e estão internados em lei-
tos SUS (20 em UTI e 33 em 
leitos clínicos/enfermaria). 

A carne é um dos fatores que causam 
alterações na inflação. Porém, apesar da 
reabertura de mercado com a China, os 

preços devem voltar ao normal

DIVULGAÇÃO

Porém, de acordo com ele, ape-
sar da reabertura de mercado 
com a China, os preços devem 
voltar ao normal. “Não é só a 
China que compra do Brasil, 
a queda de preços foi amor-
tizada pelo escoamento para 
outros mercados”, detalha.

Arruda explica ainda, que 
o que deve acontecer agora 
é uma reativação de canais 
de exportação já existentes, 
logo, a normalização de pre-
ços deve acontecer gradual-
mente. “Existem outros fatores 
que fizeram com que a queda 
nas exportações não fosse sen-
tida de maneira perceptível no 
bolso dos brasileiros”, afirma. 
Uma das razões é que as 

empresas tiveram autorização 
para armazenar por até 60 dias 
o que foi produzido antes do 
bloqueio, ou seja, não precisa-
ram disponibilizar os excessos. 
“É a lei da oferta e da procura, 
se não tinha carne ‘sobrando’ 
nos mercados, o preço não 
despencou”, pontua.

Nenhum deles está em leitos 
da rede particular (UTI ou lei-
tos clínicos/enfermaria).

Há outros 358 pacientes 
internados, 169 em leitos UTI 
e 189 em enfermaria, que 
aguardam resultados de exa-
mes. Eles estão em leitos da 
rede pública e particular e são 
considerados casos suspeitos 
de infecção pelo Sars-CoV-2.

MORTES
A Sesa informa a morte de 

dois pacientes. Dois homens, 
um de 60 anos que residia em 
Francisco Beltrão e o outro de 
68 anos, em Foz do Iguaçu. 
Os óbitos ocorreram nos dias 
26 e 27 de dezembro de 2021, 
respectivamente.
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Palavras cruzadas

Você vai contar com muita disposição e disciplina 
para encarar o seu trabalho. Mas se estiver insatisfeita 
(o) com o que faz, o desejo de mudar de emprego 
pode aumentar e o clima de virada será um incentivo 
a mais para planejar uma guinada na carreira. Sol, 
Vênus e Mercúrio estimulam as transformações, mas 
é importante se planejar bem.

O trabalho estará entre as suas prioridades hoje e 
Sol garante muita vitalidade para você cumprir suas 
tarefas. Vênus recua no céu e indica alguns desafios, 
mas serão facilmente superados pela sua determina-
ção. Mercúrio na Casa 6 também facilita o diálogo, 
as negociações e os acordos em geral. Confie na sua 
experiência e brilhe muito.

Simpatia e boa lábia ajudarão você a conseguir tudo 
que quiser das pessoas hoje! A Lua aumenta sua habi-
lidade de comunicação e você saberá exatamente o 
que dizer para convencer os outros, e com vários 
astros passando pelo seu paraíso astral, você fica 
incrivelmente carismática (o) e extrovertida (o). 

Você vai usar todas as habilidades do seu signo para 
se destacar e para fechar o ano mais perto dos seus 
objetivos! A presença da Lua na Casa 11 te incentiva 
a olhar para o futuro, e você não medirá esforços para 
buscar seus objetivos. Claro que pode contar com o 
apoio de amigos ou buscar parcerias com colegas 
para cumprir suas metas.

O ano está terminando e os astros te convidarão a fazer 
um balanço de tudo que viveu até aqui para traçar 
novos planos para o ano que se aproxima. Com a Lua 
no topo do seu Horóscopo, você vai sonhar alto e pode 
definir metas bem ambiciosas.

A Lua envia boas energias para quem pode viajar, e 
também te incentiva a fazer contato com pessoas que 
moram em outras cidades. No trabalho, terá facili-
dade para aprender novas tarefas e para fazer parce-
rias com os colegas. Trabalhe em equipe e valorize a 
troca de ideias para encontrar soluções criativas para 
os desafios.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos no dia 29 de dezembro estão destinados a desempenhar um papel de liderança. Não 
são, em geral, muito ambiciosas, mas têm o talento de estarem no lugar certo na hora certa. Tem a 
capacidade de ajustar-se a trabalhos e atividades sociais e agirem sempre de forma politicamente 
correta. Desperta medo e fascinação, prendendo a atenção dos outros. Possui um senso de humor 
sutil, que nem sempre é notado ou admirado, podem dar a impressão de ser sérias demais, mas 
são, no fundo, irônicas. O grande desafio das pessoas nascidas neste dia é cumprir com sua posição 
de superioridade na família, no círculo social ou no trabalho.

Horóscopo nascido em 29 de dezembro

A Lua em Escorpião renova sua força e determinação 
para buscar tudo que deseja. Ao mesmo tempo, Sol, 
Mercúrio e Vênus ocupam a Casa da Comunicação 
e garantem a você uma habilidade incrível para con-
versar, argumentar, negociar e convencer as pessoas. 
No trabalho, isso deve ajudar a vender seu peixe e a 
fazer bons acordos.

Vários astros passam pela sua Casa das Alianças e 
indicam que você pode fazer parcerias muito vanta-
josas neste fim de ano. Vai usar todo seu charme e 
simpatia para se aproximar das pessoas e terá muita 
facilidade para trabalhar em equipe. E a criatividade 
será outra aliada importante: compartilhe suas ideias 
e busque aliados.

Unir-se aos colegas pode ser uma boa opção para 
agilizar o serviço e cumprir logo as metas que fal-
tam. Procure se aliar aos colegas mais experientes, 
e aproveite para observar e aprender tudo que puder, 
pensando no seu progresso no emprego. Mas durante 
a tarde, pode surgir algum conflito com colegas: saiba 
ceder e negociar.

O astral convida você a olhar para o futuro e para os 
seus desejos mais ambiciosos. O fim do ano inspira 
novos planos e você terá o apoio de vários astros hoje 
para definir suas metas para o ano que vem. A von-
tade de melhorar de vida, ganhar dinheiro e dar outro 
rumo para sua carreira será enorme: é só planejar e 
fazer a sua parte. 

Assuntos de casa e família terão prioridade para você. 
Ótimo astral para conversar com os parentes e tomar 
decisões em comum acordo com eles. A Lua igual-
mente indica uma boa fase para ganhar dinheiro. Você 
pode descobrir algo bem lucrativo para fazer em casa 
e faturar uma grana extra, e também há chance de 
recuperar um dinheiro.

O desejo de ganhar dinheiro será um bom estímulo 
para mergulhar no trabalho e correr atrás das opor-
tunidades. Com vários astros iluminando a sua Casa 
das Finanças, eles avisam que você pode ganhar um 
bom dinheiro se souber tirar proveito das situações. 
Converse com as pessoas, troque ideias, descubra 
do que elas precisam.

Solução
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PITNETRES

NOMECAT
CRCOALHO

FIADAPAR
PIDORES

BALCONISTA
LHAMAMOER

A prota-
gonista
de uma
novela 

Óculos
de (?):
corrige 
a visão

Complexo
vitamínico
contra a
anemia

Fundador
de Niterói

(Hist.)

Explosivo
usado em

minas

Acreditar;
ter fé

Jogo
de (?):
roleta

Centro
urbano

Selo de
quali-

dade total
(sigla)

Um dos
Sete

Anões
(Lit. inf.)

Indício 
de aconte-

cimento
futuro

(?) stop:
parada
no boxe
na F1

Grande
tronco de
madeira

Subdi-
visão de
uma em-

presa
Festa na
qual se

exibem os
peões

Número
de lados
do triân-

gulo

Cada
item da

chamada
escolar

Estrutura
flexível do
cotonete

Propri-
etária

A (?):
sem
rumo

Aten-
dente 
de loja

Dígrafo 
de "filho"
(Gram.)

São elimi-
nadas com

analgé-
sicos

É puro, 
no campo

Mamífero
andino

que pro-
duz lã

Reduzir 
a pó 

Gesto;
atitude

O lado de
dentro

Tipo de retrato que
dispensa a revelação

Parte
do olho 

Adriana Es-
teves, atriz

Resto 
de vela
A partir

de

Agredir 

Rutênio
(símbolo)

Consoantes
de "caro"
Vendida
a crédito Sugestão

Líquido
para fazer

queijo

Líder religioso
judaico

Título inglês
de nobreza

Modelo
de calça

curta

3/pit — sir. 4/cotó. 5/capri. 6/coalho. 9/presságio.
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DE AM E M
E N T R E S S A F R A

E R B U T I O S
G U A R A N A CA S T
O R T O B U I

O O M A L H A M
UL T R A J A N T E N

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

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

I R R P O N E I
E S C R I B A O T

S I S O N O M I A
O Ã N L E U P N

P R O G N O S T I C O

Período de
escassez 

de produtos
agrícolas

Protozoá-
rio cau-
sador da
disenteria

(?) Tzu,
general e 

estrategis-
ta chinês

Raça de
cães de

guarda da
Itália

Tubo de
água, nas
fábricas
de papel

Que lhe
pertence

(fem.)

Conjunto
de atores
de um fil-
me (ing.)

Fazem 
muscula-
ção (pop.)

Força
invocada
no sata-
nismo

A região
de origem

do açaí
(abrev.)

Aviltante;
injurioso

Folheto 
explicativo
do medi-
camento

Deus, em
italiano

Aprova as
legendas
de novos
partidos

Fórmula
sacra, no 

Hinduísmo

Cavalo pró-
prio para
equitação

infantil

Diz-se do
sabor da
derrota

(?) girl:
anuncia o
round no

MMA

Fora, em
inglês

Mede a
variação
do custo
de vida

Doutor da
lei, entre
os judeus

Previsão
comum em
resenhas
esportivas

Pedro
Nava, me-
morialista
mineiro

Difamador
Hormônio
como a 

acetilcolina

Érbio
(símbolo)
Fruto ads-
tringente

Desastrado

Jornalista novato, em
uma redação (bras.)

Fora do
comum

Arco, em
francês

Interjeição de dor

O protagonista da
epopeia (Lit.)

Retirar a
tampa de

Pintor espanhol
representante do

Cubismo
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.

Programação artística de foz retorna nessa semana na Praça da Paz
Nessa terça-feira (28), o palco da 

Praça da Paz, no Centro de Foz do 
Iguaçu, voltou a receber artistas locais 
com espetáculos musicais, dentro da 
segunda parte da programação do 
Natal de Águas e Luzes. 

No dia 31, acontece a Festa da 
Virada, com apresentações a partir 
das 19 horas com Mano Zeu, seguido de 
Magnum Rock Machine, Babel - com o 
show Azul da cor do mar e, às 22 horas, 
a banda da virada, a Biografia, anima a 
passagem do ano.

Os shows musicais seguem até dia 
5 de janeiro (veja quadro abaixo). Ao 

PROGRAMAÇÃO DE JANEIRO
Diariamente Feirinhas de Natal das 19 às 
23 horas.
Dia 1º
20h - Grupos Samba e Cia
Dia 2
Somente feirinha
Dia 3
Sem programação
Dia 4
20h - Maria Mariana e Gui Arruda
21h - Fita Mesclada - DJ Mano Zeu
Dia 5
20h - Manu - Trio Flor de Liz

longo de toda programação, desde o 
final do mês de novembro, os palcos da 
Praça da Paz e do Gramadão receberam 
artistas locais e atrações nacionais. 

Os artistas escolhidos para compor 
a programação foram inscritos pelo 
projeto Corredor Cultural e puderam 
apresentar diferentes repertórios e 
públicos variados ao longo de 21 dias 
de shows.

Além dos palcos principais, a Fun-
dação Cultural, em parceria com o Sesi, 
levou as apresentações musicais do 
Natal de Águas e Luzes a vários bairros 
da cidade, por meio da Carreta Palco.

DECORAÇÃO E FEIRINHA
Além dos shows, as Feirinhas de 

Natal acontecem em ambos espaços, 
diariamente das 19 às 23 horas até dia 
30 de dezembro, com pausa durante a 
virada e retomada das atividades no dia 
2 de janeiro, permanecendo até dia 5 
de janeiro. As decorações iluminadas 
de ambos espaços também permane-
cem até dia 5 de janeiro, assim como a 
roda-gigante no Gramadão.

A iluminação cênica da Ponte da 
Amizade segue até dia 15 de janeiro. O 
Natal de Águas e Luzes é uma realiza-
ção da Prefeitura Municipal, da Itaipu 

BInacional, do Fundo Iguaçu, Fundação 
Cultural e parceiros.

Sessões da Assembleia são traduzidas em Libras
Estar de portas abertas para toda 

a população paranaense e, principal-
mente, praticar a inclusão para que todos 
tenham acesso aos debates promovidos na 
Assembleia Legislativa do Paraná, garan-
tindo o respeito e a cidadania. Foi com essa 
missão que o Poder Legislativo paranaense, 
para dar mais transparência das suas 
ações, implantou a tradução na Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) nas transmis-
sões das sessões plenárias, o que contribui 
para que as pessoas com deficiência audi-
tiva possam participar, opinar, acompanhar 
e fiscalizar o que acontece na Casa de Leis. 
Iniciativa realizada através de um convênio 
entre a Assembleia e a Federação Nacional 

Percentual
População, aliás, que é grande no país. Cerca de 5% da população brasileira é surda 

e parte dela usa a Libras como auxílio para comunicação. Segundo o IBGE, esse número 
representa 10 milhões de pessoas, sendo que 2,7 milhões não ouvem nada. Quando o 

assunto é educação, a população surda se enquadra em porcentagens muito baixas de for-
mação. Um estudo feito pelo Instituto Locomotiva e a Semana da Acessibilidade Surda em 
2019, apontou que apenas cerca de 7% dos surdos brasileiros têm ensino superior comple-
to; 15% frequentaram a escola até o ensino médio; 46% até o fundamental, enquanto 32% 

não têm um grau de instrução. Daí a importância da inclusão

de Educação e Integração dos Surdos 
(Feneis) que tornou as transmissões da TV 
Assembleia mais inclusivas e acessíveis à 
comunidade surda.

O presidente, deputado Ademar Traiano 
(PSDB) destacou à época da primeira trans-
missão em libras como um “momento 
histórico”. Ele frisou que “tornar as trans-
missões mais inclusivas e acessíveis à comu-
nidade surda foi mais uma ação Assembleia 
para abrir suas portas, praticar a inclusão 
e permitir o acesso aos debates da Casa a 
todos os cidadãos”, assim também refor-
çou o primeiro secretário da Casa, deputado 
Luiz Claudio Romanelli (PSB), lembrando 
que foi “um avanço significativo. Mais do 

que nos adequarmos à legislação, estamos 
promovendo cidadania ao incluir as Libras 
nas transmissões da TV Assembleia e per-
mitir que pessoas com deficiência auditiva 
possam acompanhar e fiscalizar o trabalho 
dos deputados estaduais”.

Na avaliação do deputado Gilson de 
Souza (PSC), segundo-secretário, “este 
foi mais um passo importante que demos 
para deixar a Alep mais próxima da popu-
lação, em especial das pessoas com defi-
ciência auditiva”.
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Jamais haverá ano novo se continuar 
a copiar os erros dos anos velhos.

(Desconhecido)

PARA GANHAR UM ANO NOVO?
Para ganhar um Ano Novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo, eu sei que 
não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o Ano Novo cochila e espera desde sempre... 
(texto Carlos Drummond de Andrade)

BALANÇO NATALINO!
A campanha Natal de Esperança 

Aciu atingiu na segunda-feira (27) 
415 mil cupons cadastrados, regis-

trando a participação aproximada de 
40 mil consumidores de Umuarama 
e de outras cidades. Entre os par-
ticipantes, a predominância é do 
público feminino (54%); 67% têm 

mais de 50 anos; 70% dos consumi-
dores residem em Umuarama e 30% 
em outros municípios (principal-
mente da Amerios). Ninguém quer 
ficar de fora da maior promoção do 
Estado, que já contemplou felizar-
dos com duas motos e dezenas de 
milhares de reais em vales-compra. 
Três automóveis e três motos sairão 
na extração da Loteria Federal desta 

quarta-feira (29).

CUIDE DO SEU PET!
Previna-se sobre os fogos na 

virada do ano. Deixe o animal no 
cômodo da casa que tenho menos 
barulho;.  Certifique-se de que não 
há rotas de fugas no cômodo que 
o pet estará para que ele não fuja;  
Se possível, feche portas e janelas 
na hora da queima dos fogos;  Pro-
cure na internet um som relaxante 
ou ligue a TV com o volume alto 

com o intuito de abafar o barulho 
externo; Se morar em apartamen-
to, verifique se as telas de pro-
teção estão seguras para evitar 
acidentes com o seu pet; Utilize 
fones de ouvido ou protetores de 
orelha apropriados para pets. Eles 
podem ser comprados em clínicas 
veterinárias e em pet shops;  Faça 
companhia para o seu pet. Isso 
transmite segurança para ele.

AI QUE CALOR, 
MEU DEUS!

Por estes dias, não tem 
quem não lastimou o calor 
intenso que está fazendo, 
muito antes de o calendá-

rio apontar o 21 de dezem-
bro, início do verão [na 

terça passada]. É um calor 
tão esquisito, um sol tão 

ardente que dá medo! Sim, 
é pra ter medo, já que o 

aumento das temperaturas 
causado pelo aquecimento 
global – como resultado 
das emissões de gases de 

efeito estufa - está atingin-
do a humanidade mais rá-
pido e mais forte do que o 
previsto, dizem cientistas 
do clima. E o que é pior: 

muita gente morre por 
isso. “O momento é delica-
do, temos que nos prepa-
rar”, alertam. Bora pensar 
nesse problema com mais 

atenção!

ZOOM
MARTA COSTA, na lente exclusiva de Luci Lemes, dá o tom de alegria e feli-
cidade que queremos para o Ano Novo que vem chegando. Da coluna: abraços e 

Feliz Ano novo.

LUCI LEMES
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