
Leitos Covid desativados depois
de quase dois anos na Uopeccan

MÉDICO LEMBRA DO DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL DA EQUIPE

Balões brancos para comemorar o fechamento de um ciclo tão esperado, a desativação dos leitos destinados aos pacientes da 
covid-19, na Uopeccan de Umuarama. A medida foi tomada após a redução do número de infectados pela doença na cidade e 
região, por determinação da Secretaria Estadual de Saúde. Foram 2.118 atendimentos desde 13 de março de 2020, período em 
que os profissionais trabalharam direta e indiretamente no combate à pandemia. l 4

Gestão eficiente
para retomada

da economia em
2021 no Paraná

l 3

PIB cresce 
4,8% nos 

três primeiros
trimestres

l 4

Agora é Lei

App ajuda
consumidor
a conhecer

seus direitos
l 3

DIVULGAÇÃO

Comércio
vendeu 11%

a mais do que
no ano passado

l 5

Edição 2900 - Ano VIII - R$2,00
UMUARAMA, 1º e 2/01/2022

Copel libera R$ 20 
milhões para financiar 
projetos que tornem 
mais eficiente o 
consumo da eletricidade 
em condomínios, 
propriedades rurais, 
comércios, indústrias, 
entidades assistenciais 
e filantrópicas, e 
instalações do poder 
público. l 5

Consumo Consumo 
eficienteeficiente

COPEL

IDR positivo
Há dois anos a Pesquisa e a Extensão Rural paranaenses 

se fundiram numa só instituição, o IDR-Paraná. 
Profissionais do Iapar e Emater trabalharam juntos 
com o objetivo de formar uma organização sólida, 

comprometida com a geração de conhecimento científico. 
Em 2021, mesmo com a pandemia, 89.675 agricultores 

foram atendidos e 80 cooperativas da agricultura familiar 
foram assessoradas diretamente, um esforço que 

solidificou a presença do IDR-Paraná no meio rural. l 2
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2 GERAL   Sábado 1º e domingo 2 de janeiro de 2022

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 % NOV DEZ ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,95 - 9,26 10,74
IGP-M (FGV) 0,02 0,87 17,78 17,78
IGP-DI (FGV) -0,58 - 16,28 17,16

Índice NOV DEZ JAN
IGP-M (FGV) 1,2173 1,1789 1,1778
IGP-DI (FGV) 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 -0,32% 28,45 
Vale ON +0,92% 77,96 
ItauUnibanco PN -1,64% 20,95 
Magazine Luiza ON +6,80% 7,22 
Meliuz ON +7,64% 3,24 
Via ON +4,58% 5,25

IBOVESPA: +0,69% 104.822 pontos

Iene 115,17
Libra est. 0,74
Euro 0,88
Peso arg. 102,77

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -2,1% 5,5750 5,5760 -1,1%

PTAX  (BC) -1,4% 5,5799 5,5805 -0,7%

PARALELO -2,5% 5,4400 5,8400 -1,0%

TURISMO -2,5% 5,4400 5,8200 -1,0%

EURO -1,6% 6,3209 6,3238 -0,1%

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 30/12

Iene R$ 0,0485
Libra est. R$ 7,53
Peso arg. R$ 0,054
R$1: 1.231,68 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 30/12 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 1.327,75 -28,75 9,1%
FARELO jan/22 413,60 -1,80 21,0%
MILHO mar/22 596,00 -9,50 5,0%
TRIGO mar/22 779,75 -8,00 -1,0%

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 30/12 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 30/12 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 169,00 -1,2% 4,3%
SOJA Paranaguá 177,00 -0,8% 6,6%
MILHO Cascavel 93,00 2,2% 5,7%

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

RESULTADOS NÃO DIVULGADOS ATÉ O FECHAMENTO DA EDIÇÃO

IDR fecha 2021 com quase 90
mil atendimentos no meio rural

Há dois anos a Pesquisa e a 
Extensão Rural paranaenses se 
fundiram numa só instituição, 
o IDR-Paraná. Profissionais do 
Iapar e Emater passaram a tra-
balhar juntos com o objetivo 
de formar uma organização 
sólida, comprometida com a 
geração de conhecimento cien-
tífico, além da transferência de 
tecnologia para os agricultores 
e capacitação de profissionais.

H o j e  o  I n s t i t u t o  d e 
Desenvolvimento Rural–
Iapar–Emater desenvolve tra-
balhos em cooperação com 
361 prefeituras do Estado. 
Em 2021, mesmo com a 
pandemia, 89.675 agricul-
tores foram atendidos e 80 
cooperativas da agricultura 
familiar foram assessoradas 
diretamente, um esforço que 
solidificou a presença do IDR-
Paraná no meio rural.

Para Natalino Avance de 
Souza, diretor-presidente do 
instituto, 2021 foi um ano que 
exigiu mudanças na forma de 
trabalhar, mas a organização 
soube se adaptar à nova reali-
dade. “Nesse período de vida 
do Instituto passamos a maior 
parte em regime de pandemia, 
que trouxe uma nova dinâ-
mica, exigiu o respeito a pro-
tocolos. Servidores ficaram em 
trabalho remoto. Mesmo assim 
temos a avaliação de que o 

Corpo técnico
Atualmente o IDR-Paraná conta com mais de 600 extensionistas 

atuando diretamente na assistência aos agricultores e produ-
tores do Estado. Em 2021 foram 74 mil visitas a propriedades. 

“Mesmo em período de pandemia o IDR-Paraná conseguiu 
manter a sua ação de orientação aos agricultores. Num primeiro 

momento de forma remota, depois recebendo os agricultores 
nos escritórios e, mais tarde, voltando a visitar as propriedades”, 

ressalta o diretor-presidente do Instituto.  Avance acrescenta 
que neste período o governo lançou os programas Coopera 

Paraná, Energias Renováveis (RenovaPR) e Banco do Agricultor 
Paranaense. O IDR-Paraná fez com que essas políticas chegas-

sem ao agricultor paranaense.

Instituto evoluiu, melhorou o 
clima interno”, afirma Natalino.

“Discutimos articulações e 
eventos em conjunto. O prin-
cipal produto desse esforço foi 
a formação dos sete conselhos 
consultivos mesorregionais. É 
um ambiente de conversa, de 

discussão com as entidades 
que trabalham no meio rural 
em torno de ações, projetos e 
prioridades em cada canto do 
estado. Foi um projeto exitoso 
e que culminou com a forma-
ção do Conselho Consultivo 
Estadual”, complementa.

PROFISSIONAIS do Iapar e Emater formaram uma organização sólida, comprometida 
com a geração de conhecimento científico, e transferência de tecnologia

IDR-PR
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Palavras cruzadas

Curtir a virada ao lado de pessoas especiais é tudo 
que você vai querer. Mas o momento não está muito 
favorável para reunir todo mundo como você gostaria, 
então, parte das pessoas que ama podem estar longe 
de você neste fim de ano. Mas como diz a música, 
“longe dos olhos, mas perto do coração”. 

Contagem regressiva para a virada e você ainda está 
preocupada (o) com a organização das coisas? É hora 
de relaxar! Se não deu tempo de arrumar tudo, paciên-
cia. Deixe a seriedade de lado para reunir as pessoas 
queridas, celebrar a virada e renovar seus planos para 
o ano que vai começar.

Se você decidiu fazer o Réveillon em casa, é provável 
que esteja enlouquecendo com os preparativos, ainda 
mais você, que não abre mão de ver tudo perfeito. 
Mas certamente você planejou cada detalhe e não 
tem porque se estressar agora. Olhe ao redor, curta o 
resultado do seu trabalho e relaxe! 

Você deve aproveitar o último dia do ano para refletir 
sobre a sua vida, suas conquistas e as coisas que quer 
conquistar no ano que vai começar. Mas use esse 
tempo exclusivamente para celebrar e traçar novas 
metas, sem se aborrecer pelas promessas não cum-
pridas ou pelo que não pôde concluir.

Você já deve ter feito uma boa avaliação do ano que 
termina e um bom planejamento do que quer para o 
período que vai começar. Pois, então, chega de pen-
sar no que já foi e encha-se de energia, pois o futuro 
já está aí! Com Lua e Marte na Casa 11, você já está 
ligada (o) em 2022 e certamente já está com a cabeça 
cheia de ideias e projetos.

Tudo que você vai querer hoje é estar em boa com-
panhia. Se ainda vai trabalhar neste último dia do 
ano, una-se aos colegas para terminar logo as tare-
fas e partir para a celebração. Lua e Marte realçam a 
sua vaidade e estimulam você a caprichar no visual 
para entrar em 2022 se sentindo ainda mais linda 
(o) e poderosa (o).

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 em 31 de dezembro podem se preocupar muito com a aparência e a imagem que 
passam aos outros por isso se vestem bem em situações sociais ou de negócios. São menos nar-
cisistas do que práticos. Acreditam que a primeira impressão é a que fica. Seus objetivos podem 
ser modestos, mas são alcançáveis. Por raramente assumirem um trabalho que não sejam capazes 
de terminar são bem-sucedidas em seus esforços.  São realistas, preferem não atrapalhar a rotina, 
tem devoção à literatura, à arte e à música.

Horóscopo nascido em 31 de dezembro

Se você ainda tem trabalho a cumprir, pode contar 
com um expediente bastante lucrativo. Arregace as 
mangas, porque pode ter boas oportunidades de fazer 
dinheiro. Depois, os astros convidam você a fazer um 
balanço do ano que termina. Valorize tudo que con-
quistou e valorize, também, as pessoas que ocupam 
lugares especiais em sua vida. 

Sair da rotina é tudo que você vai querer para fechar 
o ano em alto-astral. Mesmo que não tenha chance 
de fazer uma grande festa ou que prefira fazer uma 
celebração mais caseira para fugir das aglomerações, 
prepare algo diferente para celebrar a virada.

Viagens continuam favorecidas, e você pode ter 
deliciosas surpresas aonde for. Ainda mais se o 
objetivo for encontrar pessoas que vivem longe e 
que você não encontra há bastante tempo. Vai ser 
incrível poder matar a saudade e colocar o papo 
em dia. Se você não pode ir até elas, faça contato 
para desejar feliz ano-novo.

 Lua e Marte enviam ótimas vibrações para quem pla-
neja viajar, mas atenção: saia o quanto antes e respeite 
todas as normas de segurança e os limites de veloci-
dade para chegar ao destino sem nenhum problema. 
Imprevistos costumam ocorrer em feriados, por isso, 
esteja preparada (o) e não se irrite.

Lua e Marte na sua Casa da Comunicação prometem 
facilitar bastante os seus contatos e relacionamentos 
em geral. Você terá facilidade para dialogar, negociar e 
convencer as pessoas, o que vai ajudá-la no trabalho, 
no comércio, em casa, em qualquer situação.

Lua e Marte em Sagitário renovam sua vitalidade, con-
fiança e determinação. Você vai fechar o ano com tudo 
em ordem, trabalho cumprido, relacionamentos bem 
resolvidos e em paz com as suas realizações. Pense 
em tudo que realizou e conquistou ao longo do ano e 
celebre suas vitórias ao lado de quem ama.

 Loterias
Megasena
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MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
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(?) sorte:

azar

2/el. 3/ilê — san — web. 4/néon — ocre. 5/sisal.
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H I N D U S T A N I

O Legisla-
tivo com-
posto de 

duas casas
Solo dos
grandes

papéis na
ópera

Serviço
comercial
entre Rio e
São Paulo

Diz-se da
canastra

sem
curinga 

Método;
estilo

"(?)-me",
filme de
Pedro Al-
modóvar

"Quem (?)
bom já

nasce fei-
to" (dito)

Declarante
(jur.)

Dalton
Trevisan,
contista

brasileiro

Nova-
mente, em

inglês

Diversão
da torcida
no estádio

Emenda 
Constitu-

cional
(abrev.)

A origem
do doce
alfenim

O espaço
visitado

pelos as-
tronautas

Átomo 
em dese-
quilíbrio
elétrico

D. Pedro
(?), pai da
Princesa

Isabel

Letra que
precede o
apóstrofo

Língua
falada no
Norte da

Índia

Ponto 
mais alto
do Brasil Argúcia

Unidade de medida de
potência
sonora

Projetou a Praça de
São Pedro (Itália)

"Ode à (?)", hino ofi-
cial da União Europeia

Museu no roteiro
turístico de Madri

O rio que não seca no
período de estiagem

Título de
Chaplin

Carro, em
inglês

Circulação de moeda
ou de títulos de crédito
Vasilha usada para

servir sopa

(?) lático:
é liberado
durante a
realização
de exercí-
cios físicos

Sozinho,
em inglês

Ilustrar o
que se
explica

Batalha
texana

A rena do
Alasca

Intérprete
teatral
Tia, em
inglês

Coentro e
sálvia

Arma, em
inglês

Vegetação
daninha 

no jardim

Augusto (?), pro-
curador-
geral da

República

Um dos nomes
atribuídos a Deus, 

na Bíblia

A mais cosmopolita 
e moderna metrópole

da China
A hora decisiva

O batom
que brilha
no escuro

Conjunto
dos nú-
meros

racionais
(símbolo)

3/car — gun. 4/ária — aunt. 5/again — alone. 6/caribu. 10/hindustâni.
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Gestão eficiente para retomada
da economia em 2021 no Paraná

O ano de 2021 foi mar-
cado pelos esforços na reto-
mada da economia no Estado. 
Dentro da secretaria esta-
dual da Administração e da 
Previdência, o planejamento 
continuou seguindo as diretri-
zes de transparência e econo-
micidade para garantir uma 
gestão eficiente e que seja 
capaz de acompanhar as cons-
tantes mudanças.

“A Seap, por ser uma secre-
taria meio, teve um papel 
fundamental este ano em ser 
a ponte para que os municí-
pios do Estado pudessem ter 
acesso às ações que estão 
levando o Paraná à retomada 
econômica”, ressalta o secretá-
rio Marcel Micheletto.

LICITAÇÕES
Um exemplo disso é a 

priorização na compra de 
bens e serviços da Rede de 
Micro e Pequenas Empresas. 
O Governo do Estado ofer-
tou, de janeiro a novembro, 

Desburocratização
Visando desburocratizar a doação e a cessão de bens, o Deto, 

em conjunto com o DPE, elaborou proposta para modernização 
legislativa, autorizando o Executivo a doar ou ceder gratuitamente o 
uso de bens móveis que sejam considerados inservíveis ou desne-
cessários ao serviço público estadual, aos órgãos da administração 
direta, autárquica ou fundacional da União, estados ou municípios, 
às organizações da sociedade civil sem fins lucrativos e aos serviços 

sociais autônomos criados e mantidos pelo Estado do Paraná.

Congresso derruba 
veto aos R$ 5,7 bi 

do fundão
O Congresso Nacional 

derrubou o veto do presi-
dente Jair Bolsonaro aos 
R$ 5,7 bilhões previstos no 
projeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para o 
fundo de financiamento de 
campanhas eleitorais nas 
eleições de 2022.

Devido a soluções tec-
nológicas diferentes, as 
sessões do Congresso, antes 
conjuntas, têm sido reali-
zadas separadamente em 
cada Casa. O veto foi inicial-
mente rejeitado na Câmara 
e, depois, no Senado.

DEBATE
A deputada Adriana 

Ventura (Novo-SP) defen-
deu a manutenção do veto 
por ser contrária ao uso de 
recursos públicos em cam-
panhas. Ela afirmou que o 
recurso público vai servir 
para perpetuação de “caci-
ques políticos” responsá-
veis pelo gerenciamento dos 
recursos do fundo eleitoral.

O deputado Arlindo 
Chinaglia (PT-SP), destacou 
que o STF vetou o financia-
mento de empresas. Para 
ele, o uso dos recursos 
públicos garante lisura ao 
sistema político e os valo-
res devem ser rediscutidos 
durante a votação da lei 
orçamentária, já que a LDO 
estabelece o limite de recur-
sos, mas não obriga o gasto.

O senador Marcelo 
Castro (MDB-PI) também 
afirmou que a derrubada 
do veto não significa neces-
sariamente a manuten-
ção de seu valor. Mas o 
senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE), o foco do 
debate deve ser o valor.

481 pregões. Desse total, 479 
foram online e dois presen-
ciais. Os pregões presenciais 
foram promovidos nas regio-
nais do Estado, em atendi-
mento à legislação, que prevê 
a participação de empresas 
enquadradas como MEI, ME, 
EPP e Cooperativas.

As micro e pequenas 
empresas venceram 18,11% 
dos processos licitatórios da 
Seap, realizados por meio do 
Departamento de Logística 
para Contratações Públicas 
(Decon), considerando as 
modalidades Compra Direta, 
Convite e Pregão Eletrônico. 
O valor total dos procedimen-
tos foi de R$ 602 milhões até 
outubro, e elas venderam R$ 
460 milhões.

A maior parte dos proces-
sos licitatórios promovidos 
pela Secretaria tem como 
base a oferta de menor preço. 
Com isso, em referência ao 
valor máximo dos itens lici-
tados, dentro do praticado 

no mercado, o Estado obteve 
uma economia de 26,13%, que 
equivale a R$ 184 milhões.

Ainda nas licitações, em 
2021, o Decon foi exemplo no 
que se propôs em relação a 
garantir a transparência com 
transmissão ao vivo pela inter-
net das sessões dos processos 
licitatórios presenciais. A ini-
ciativa garante aos cidadãos 
acompanhar o processo de 
escolha de fornecedores de 
diversos insumos e serviços 
para a administração pública, 
resultando em maior abran-
gência, além da segurança 
para as equipes de licitação, 
em termos de regulamentação.

CAPACITAÇÕES
Em 2020, a Escola de Gestão 

do Paraná (EGP) já havia inten-
sificado a oferta de curzsos a 
distância e, com a volta de 
algumas presenciais, a EGP 
registrou a inscrição de mais 
de 40.219 mil pessoas, entre 
servidores dos níveis estra-
tégico, tático e operacio-
nal, assim como da comu-
nidade, nas modalidades de 
ensino presencial, híbrido e a 
distância.

IMÓVEIS
A fim de racionalizar os 

espaços e imóveis perten-
centes ao Estado, gerando 

assim verba para os cofres 
públicos, o Departamento de 
Patrimônio do Estado (DPE) 
alienou neste ano cinco imó-
veis, totalizando um valor de 
R$ 27.602.000,00 em retorno 
para o Estado.

Aplicativo da Alep Agora é Lei ajuda
consumidor a conhecer seus direitos

Você sabia que os planos 
de saúde estão proibidos de 
cobrar taxas adicionais no 
tratamento da covid-19? Que 
o laudo médico que atesta o 
Transtorno do Espectro Autista 
não pode ter validade? E que 
as empresas são proibidas de 
ofertar e celebrar contrato de 
empréstimos para aposenta-
dos e pensionistas por tele-
fone? Essas e outras 350 leis 
aprovados pelos deputados 
estaduais podem ser consulta-
das no aplicativo Agora é Lei no 
Paraná criado pela Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep).

A plataforma, que pode ser 
consulta em computadores, 
tablets e celulares, foi implan-
tada com o objetivo de prestar 
um serviço à população, fazer 
a diferença na vida do cidadão 
e aproximar, cada vez mais, a 
Assembleia dos paranaenses. O 
aplicativo Agora é Lei no Paraná 
é um instrumento de cidadania, 
já que qualquer cidadão pode, 
de forma rápida e fácil, acessar a 
legislação voltada ao consumo. 

É uma forma de ter acesso aos 
seus direitos. “Apenas com o 
trabalho e o talento dos funcio-
nários da Assembleia criamos 
um aplicativo que além de dar 
destaque para a atividade dos 
deputados, coloca nas mãos 
das pessoas um poderoso ins-
trumento na defesa dos seus 
direitos. Isso significa que esta-
mos na vanguarda, avançando 
e dando exemplo para o Brasil 
e demais Assembleias”, disse o 
presidente da Assembleia, depu-
tado Ademar Traiano (PSDB) ao 
destacar a criação do aplica-
tivo em uma ação conjunta das 
diretorias de Comunicação e de 
Tecnologia da Informação.

O aplicativo reúne em uma 
única plataforma digital leis 
estaduais que tratam de com-
pra e venda de produtos e da 
prestação de serviços, auxi-
liando o consumidor a conhe-
cer a legislação. Dessa forma, 
o consumidor paranaense 
pode fazer valer seus direitos 
em lojas, supermercados, sho-
ppings, restaurantes, hospitais, 

bancos, escolas e companhias 
aéreas com uma simples con-
sulta no aplicativo instalado 
no celular. O app pode ser bai-
xado na versão Android e IOS, 
de forma gratuita.

A consulta pode ser feita 
por tema, palavra-chave ou 
nome do autor. Além de con-
ferir a íntegra da lei, o consu-
midor tem acesso fácil a um 
resumo das determinações 
previstas na legislação, o local 
onde a lei deve ser aplicada 

e as penalidades em caso de 
descumprimento.

Todo o projeto foi elabo-
rado em 2017 pela equipe da 
Diretoria de Comunicação, com 
o suporte técnico da Diretoria de 
Tecnologia da Informação, sem 
qualquer custo adicional para 
o Poder Legislativo. O app reu-
niu, em um primeiro momento, 
pouco mais de 200 leis, aprova-
das no Legislativo e sancionadas 
pelo Poder Executivo, hoje, são 
mais de 350.

O aplicativo reúne em uma única plataforma leis estaduais que tratam de compra e venda 
de produtos e da prestação de serviços

DIVULGAÇÃO
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Leitos Covid desativados depois
de quase dois anos na Uopeccan

Balões brancos foram sol-
tos para comemorar o fecha-
mento de um ciclo tão espe-
rado, a desativação dos leitos 
destinados aos pacientes 
da covid-19, na Uopeccan 
de Umuarama. A medida foi 
após a redução do número 
de infectados pela doença na 
cidade e região, por determi-
nação da Secretaria Estadual 
de Saúde (Sesa).

NÚMEROS
Cerca de 2.118 atendimen-

tos foram realizados desde 
do dia 13 de março de 2020 
até o momento. Em um ano e 
nove meses e 17 dias, e 15.768 
horas, vários profissionais tra-
balharam de forma direta e 
indireta, incluindo enfermei-
ros, técnicos de enfermagem 
e radiologia, médicos, fisiote-
rapeutas, nutricionistas, far-
macêuticos, serviço de apoio 
e zeladoria, engenharia clínica, 
tecnologia, equipes adminis-
trativas, entre outros.

DESAFIO MUNDIAL
De acordo com o médico 

infectologista,  chefe do 

Conquista
Segundo o diretor da Uopeccan, Wanderley Rosa essa é uma 

conquista de todos que se dedicam em prol de vidas. “Depois de 
quase dois anos lutando no tratamento dessa enfermidade, graças 
à Deus chegamos na reta final. Quero agradecer toda nossa equipe 
pelo empenho e amor com os pacientes e familiares. Vamos torcer 
para que essa doença se mantenha em níveis controlados, por isso 
devemos continuarmos nos cuidando, utilizando máscara e álcool 

em gel”, enfatizou o diretor da Uopeccan, Wanderley Rosa.

PIB do Estado cresce 4,8% nos três primeiros trimestres de 2021
Nos três primeiros tri-

mestres de 2021, o Produto 
Interno Bruto (PIB) do Paraná 
cresceu 4,8% na comparação 
com o mesmo período do ano 
passado. Com altas nos seto-
res de indústria e serviços, o 
resultado mostra a trajetória 
de recuperação da economia 
paranaense pós-pandemia, 
apresentando um sólido cres-
cimento ao longo de todo o 
ano. Os dados foram divul-
gados nesta terça-feira (21) 
pelo Instituto Paranaense de 

SCIH (Serviço de Controle 
de Infecção Hospitalar) e da 
coordenação da ala Covid-
19, Raphael Chalbaud Biscaia 
Hartmann, foi um grande desa-
fio para o mundo, e principal-
mente para os profissionais da 
saúde. “Era uma nova doença, 
ainda desconhecida pela pró-
pria ciência. Mesmo sendo um 
vírus já existente e catalogado 
o comportamento do coro-
navírus era completamente 
diferente tanto na infecção, 
quanto na rápida dissemina-
ção entre as pessoas”.

DESGASTE EMOCIONAL
O especialista relembra que 

foram meses de luta contra a 
covid-19, além do desgaste 
emocional e físico da equipe 
multidisciplinar. “Foram dias 
difíceis, pais, mães, avós e 
filhos morreram, e cada um 
deles sofremos muito com a 
perda. Ficamos ‘doentes’ e foi 
preciso também sermos cuida-
dos, o apoio dos nossos cole-
gas de trabalho, familiares e 
amigos foram fundamentais 
para revitalizar as energias”, 
contou o médico Raphael.

Dedicação, comprometi-
mento, doação e humanização, 
essas são as palavras que defi-
nem o trabalho feito por todos 
da Uopeccan, conforme disse a 
médica, coordenadora da ala 
Covid, Carla Dal Ponte. “No 
início o medo fazia parte da 
nossa rotina, já que tínhamos 
pouco conhecimento sobre a 
Covid-19. Com o passar dos 
dias através de estudos e na 
prática, conseguimos que tudo 

Desenvolvimento Econômico 
e Social (Ipardes).

A performance da indústria 
no período foi a que mais con-
tribuiu para o desempenho do 
Estado: o crescimento do setor 
foi de 10,9%. O resultado é 
consequência da expansão da 
indústria de transformação, com 
destaque aos segmentos de 
madeira e celulose e indústria 
metal-mecânica. Além disso, o 
ramo de serviços também apre-
sentou expansão, com 3,26% no 
acumulado dos três trimestres. 

funcionasse da melhor forma 
possível, oferecendo bem estar 
ao paciente.  Vivenciamos o 
sofrimento intenso, mas por 

outro lado fomos presentados 
com muitas vitórias, foi isso 
que fez a gente não desistir e 
lutar até o fim”.

FORAM 2.118 atendimentos desde 13 de março de 2020, vários profissionais trabalharam direta e indiretamente no atendimento aos 
pacientes acometidos pela doença

ASSESSORIA

Expectativa
Segundo a análise do instituto, a expectativa para o quarto trimestre 

e para o início de 2022 é positiva: com a continuidade da trajetória de 
recuperação, o Paraná deverá superar os 4% de crescimento em 2021. 
Nojima aponta que o quarto trimestre é permeado por características 
sazonais, como a retração da indústria de um lado e uma maior força 
do comércio e serviços de outro. Mas, mesmo com essas particulari-

dades, a tendência paranaense é de crescimento geral, inclusive para o 
próximo ano. “Podemos entrar em 2022 com uma perspectiva melhor, 

em que pesem todas as questões que permanecem na economia 
brasileira — inflação ainda elevada no primeiro semestre, contexto de 
aumento de taxa de juros —, e apesar de tudo isso os indicadores des-
sazonalizados apontam para uma tendência que não pode ser despre-

zada em termos positivos”, complementa Nojima.

O destaque na área foi para as 
atividades de alojamento, ali-
mentação e transportes.

O diretor-presidente do 
Ipardes, Daniel Nojima, atri-
bui o resultado a uma recupe-
ração do mercado doméstico 
do Paraná, associado a um 
retorno gradativo das ativida-
des econômicas.

O único setor em queda no 
acumulado foi a agropecuária, 
com uma contração de -5,45%. 
O resultado é consequência 
direta das quebras nas safras 
de soja, milho e cana-de-açú-
car e do clima.

ALTAS nos setores de indústria e serviços mostram a trajetória de recuperação da economia 
paranaense pós-pandemia

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN
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Comércio vendeu 11% a mais no
Natal em relação ao ano passado

As vendas de Natal apre-
sentaram crescimento de 
11% neste ano em relação 
ao mesmo período do ano 
passado. Isso é o que aponta 
a pesquisa contratada pela 
Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais do 
Estado do Paraná (Faciap).

O levantamento foi reali-
zado pelo Instituto Datacenso 
no comércio paranaense nos 
dias 27 e 28 de dezembro nas 
cidades de Curitiba, Ponta 
Grossa, Francisco Beltrão, 
Cascavel, Maringá e Londrina.

Segundo a Assessoria 
de Imprensa da Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola 
de Umuarama (Aciu), na 
Capital da Amizade, o setor 
também apresentou cresci-
mento no mesmo patamar.

Para o presidente da 
Faciap, Fernando Moraes, que 
também é empresário do ramo 
de eletrodoméstico e telefonia, 
o resultado positivo em rela-
ção a 2020 reflete um cresci-
mento no clima de confiança 

Expectativa
No geral, a maior parte dos 
comerciantes paranaenses 

está esperançosa com o 
rumo do seu negócio, cujo 

índice praticamente se 
manteve estável em relação à 
pesquisa anterior (pré-Natal 

81%). Portanto, os comer-
ciantes estão animados com 
as vendas no ano de 2022. 

Os empresários mais otimis-
tas são os de Londrina, onde 
86% mostram-se animados 
com as expectativas de ven-
das para 2022. Na pesquisa 

realizada antes do Natal, esse 
índice era de 81%. Cascavel 
e Maringá estão em segun-
do lugar no percentual de 

otimismo, com 83%. 

Contratação
Segundo a pesquisa Faciap/

Datacenso, a maioria dos 
comerciantes paranaenses não 

aumentou o quadro de cola-
boradores para o final do ano. 
A cidade que mais contratou 
no período foi Curitiba, onde 
43% das empresas entrevista-
das contrataram funcionários, 

mesmo que temporários.

Copel financia o uso eficiente
da energia com R$ 20 milhões

do consumidor e a expectativa 
de melhora da economia com 
a redução dos casos de covid-
19. “Com o avanço da vacina-
ção e a queda nos números 
da pandemia, as famílias vol-
taram a se reunir para cele-
brar o Natal, o que alavancou 
as vendas neste período. Além 
disso, o 13º salário também 

Está aberta uma nova opor-
tunidade de financiamento 
para projetos que tornem mais 
eficiente o consumo da eletrici-
dade em condomínios, proprie-
dades rurais, comércios, indús-
trias, entidades assistenciais e 
filantrópicas, e instalações do 
poder público. O Programa de 
Eficiência Energética da Copel 
vai destinar até R$ 20 milhões 
para a execução das propostas 
aprovadas na chamada pública 
0005/2021, com inscrições aber-
tas até 28 de março de 2022.

Este é o segundo edital lan-
çado pelo programa recente-
mente. O anterior, com inscri-
ções abertas até 13 de março, 
tem R$ 30 milhões destinados 
exclusivamente a hospitais 
públicos e beneficentes.

A nova chamada oferece a 
destinação dos recursos em 
duas modalidades, a depen-
der da natureza das atividades 
da unidade consumidora pro-
ponente: a fundo perdido, por 
meio de um termo de coopera-
ção técnica, ou com previsão 

da devolução dos recursos, 
acordada através de um con-
trato de desempenho.

Os projetos com maior 
potencial de redução de con-
sumo serão classificados e 
contemplados após análise 
técnica da empresa. O pro-
grama é regulado pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel).

INSCRIÇÕES
Toda a documentação 

referente aos projetos deve 
ser submetida eletronica-
mente. O edital da chamada 
pública com os requisitos de 
participação pode ser con-
sultado no site da Copel. Até 
25 de fevereiro, a plataforma 
fica aberta para receber pedi-
dos de esclarecimentos, e a 
submissão de projetos inicia 
já no dia seguinte. O resultado 
das propostas aprovadas será 
divulgado no dia 25 de julho.

MEC proíbe instituições federais 
de exigirem vacina contra a covid

Em despacho publicado na 
última quinta-feira (30) no Diário 
Oficial da União (DOU), o minis-
tro da Educação, Milton Ribeiro, 
afirmou que as instituições de 
ensino federais não podem 
cobrar vacinação contra covid-19 
como condição para o retorno às 
atividades presenciais.

“ N ã o  é  p o s s í v e l  à s 
Instituições Federais de Ensino 
o estabelecimento de exigên-
cia de vacinação contra a 
covid-19 como condicionante 
ao retorno das atividades edu-
cacionais presenciais, compe-
tindo-lhes a implementação 
dos protocolos sanitários e 
a observância das diretrizes 
estabelecidas pela Resolução 
CNE/CP nº 2, de 5 de agosto de 
2021”, escreveu o ministro.

Ainda de acordo com o 
despacho, o entendimento foi 
alcançado a partir de parecer 
da consultoria jurídica junto 
ao Ministério da Educação, 
que conta com integrantes da 
Controladoria-Geral da União 
(CGU) e da Advocacia-Geral da 
União (AGU).

A exigência de comprovante 
de vacinação para ingresso nas 
instituições de ensino seria 
“um meio indireto à indução 
da vacinação compulsória”, 
que “somente poderia ser 
estabelecida por meio de lei”, 
acrescentou o ministro.

Tal entendimento se baseia 
em uma interpretação da 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) nas ações diretas 
de inconstitucionalidade sobre 
o assunto, que foram julgadas 
em dezembro do ano passado. 
Na ocasião, contudo, a Corte 
decidiu que a obrigatoriedade 
da vacinação é constitucional.

“No caso das Universidades 
e dos Institutos Federais, por 
se tratar de entidades inte-
grantes da Administração 
Pública Federal, a exigência 
somente pode ser estabelecida 
mediante lei federal, tendo 
em vista se tratar de questão 
atinente ao funcionamento e 
à organização administrativa 
de tais instituições, de com-
petência legislativa da União”, 
afirmou Milton Ribeiro.

OS projetos com maior potencial de redução de consumo serão classificados e contemplados 
após análise técnica da empresa

COPEL

influenciou no bom desempe-
nho das vendas em relação a 
2020”, afirma.

O levantamento aponta 
para pequena queda em rela-
ção às expectativas que os 
empresários mantinham, con-
forme pesquisa realizada pela 
Faciap no início de dezembro. 
“Neste ano, em função do clima 

mais favorável às compras, os 
segmentos que mais se desta-
caram foram confecções, cal-
çados e utilitários. As pessoas 
compraram mais produtos de 
uso pessoal, para seus passeios, 
suas viagens e para presentear”, 
afirma Moraes, ao destacar que 
o setor de telefonia também foi 
um sucesso de vendas.

ASSESSORIA da Aciu aferiu que patamar de crescimento nas vendas de natal seguiu o restante do Estado
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AMAROK V6 HIGHLINE 19/20 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 264.900,00
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 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 102.900,00
CRUZE LTZ TURBO 18/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 103.900,00
CRUZE LTZ TURBO 18/19 AZUL COMPLETO, AUT, COURO R$ 109.900,00
CRUZE LTZ TURBO 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 148.900,00
EQUINOX LT 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 129.900,00
FORD KA SEDAN 1.5 SE 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 52.900,00
KICKS SV CVT 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 89.900,00
NEW BEETLE 08/09 VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO R$ 44.900,00
ONIX 1.4 LTZ 18/19 PRATA COMPLETO R$ 74.900,00
ONIX PREMIER TURBO 19/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 92.900,00
ONIX PREMIER TURBO 19/20 LARANJA COMPLETO, AUT, COURO R$ 94.900,00
ONIX PLUS PREMIER TURBO 19/20 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
RANGER XLS CAB. SIMPLES FLEX 13/14 BRANCO COMPLETO R$ 79.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 AZUL COMPLETO, AUT, COURO R$ 244.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 247.900,00
S10 HIGH COUNTRY 18/19 BRANCO COMPLEOT, AUT, COURO R$ 225.900,00
S10 HIGH COUNTRY 20/21 PRETO 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

Quase nove mil pistolas chegam
para renovar armamento da PM

O primeiro lote, de 8.950 
pistolas modelo 9milímetros 
de marca Beretta, de origem 
italiana, chegou ao Paraná. 
As armas adquiridas pelo 
Governo do Estado, por meio 
da Secretaria da Segurança 
Pública, integram o planeja-
mento de atualizar o modelo 
de arma de porte das polícias 
Civil e Militar.

O investimento em cada 
arma de fogo foi de, aproxi-
madamente, R$ 2,5 mil reais, 
conforme a variação do euro. 
A maior parte do investi-
mento é do Fundo Nacional de 
Segurança Pública, e cerca de 4 
mil unidades foram custeadas 
pelo próprio Estado.

A remessa, composta por 
358 volumes contendo 25 
armas cada, é inteiramente 
destinada à Polícia Militar 
do Paraná. Mais um lote de 

AS pistolas foram compradas por meio 
de uma licitação internacional feita pelo 
Ministério da Justiça e Segurança Públi-

ca para todos os estados brasileiros

SESP

Polícia ambiental resgata aves 
silvestres mantidas em cativeiro

A Polícia Ambiental resgatou 
na tarde da última quinta-feira 
(30), seis aves silvestres que 
estavam sendo mantidas em 
cativeiro na cidade de Tapira 
(66 quilômetros de Umuarama).

Durante patrulhamento, 
os militares avistaram pen-
duradas em uma residência 
várias gaiolas, e não visuali-
zaram anilhas de identifica-
ção do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA) 
nos dois pássaros da espécie 
Colerinho Papa-Capim. Após 
revista na casa, foram locali-
zadas outras gaiolas com mais 
dois Colerinhos e um Canário-
Terra, além de um viveiro 

pistolas deve chegar em 
janeiro de 2022, cujas armas 
serão direcionadas à Polícia 
Militar e à Polícia Civil.

“A Secretaria de Segurança 
Pública está sempre em busca 
de melhorar as condições de 
trabalho dos integrantes das 
forças policiais, e a compra des-
sas armas é uma demonstra-
ção disso”, destaca o secretário 
estadual da Segurança Pública, 
Romulo Marinho Soares.

As pistolas foram compradas 
por meio de uma licitação inter-
nacional feita pelo Ministério 
da Justiça e Segurança Pública 
para todos os estados brasileiros 
que tiveram interesse em entrar 
na compra.

O Paraná participou dos 
trâmites e adquiriu mais de 
18,7 mil pistolas em dois con-
tratos: o primeiro, de 15.750 
unidades para a PM, das quais 

8.950 foram entregues hoje, 
e o segundo, de 3 mil, para a 
Polícia Civil, que deve chegar 
no próximo mês juntamente 
com o segundo lote da PM.

Para operar as novas armas, 
os policiais militares e civis deve-
rão receber treinamento nas 
suas respectivas corporações.

com mais dois Canários-da-
Terra. De acordo com a Polícia 
Ambiental, as aves apresenta-
vam bom estado físico e havia 
água e comida nas gaiolas.

Diante do flagrante, o 
proprietário da residência 
recebeu um auto de infração 
ambiental no valor de R$ 3 
mil, conforme parâmetros do 
manual de fiscalização. Já na 
esfera criminal, foi lavrado um 
Termo Circunstanciado, de 
acordo com o Art 29º 1 III da 
Lei Federal 9.605/98 de infra-
ção penal.

As aves foram apreendidas 
e após avaliação do médico 
veterinário foram soltas em 
seu Habitat natural.

DIANTE do flagrante, o proprietário da residência recebeu um auto de infração ambiental 
no valor de R$ 3 mil
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Palavras cruzadas

Solução anterior

São autoritários, gostam de organização e estrutura e precisam dar as ordens em casa e no traba-
lho. Com frequência são estudiosos e valorizam muito a instrução. Embora considerem-se práticos e 
pragmáticos, devem aceitar que também têm sonhos românticos e necessidade de satisfazê-los. Os 
objetivos de curto e longo prazo devem ser claramente delimitados e os cronogramas estabelecidos e 
mantidos, sempre que possível.

Horóscopo nascido em 1º de janeiro

A semana começa sob a influência da Lua Minguante em 
Libra, que chega em ótimo aspecto com Marte em Sagi-
tário indicando dias em que você deve finalizar acordos e 
negociações que começaram há algumas semanas atrás. 
O período aponta para duas semanas de sorte!

O período pode indicar a finalização de um ciclo ou o 
momento que você fecha as gavetas e as pastas para 
sair de férias. Ótimo momento para descansar e cuidar 
de si mesmo. No fim da semana, a Lua começa um novo 
ciclo em Capricórnio, marcando um período de maior 
envolvimento com pessoas.

Nessa semana a Lua começa um novo ciclo em Capricórnio, 
que chega em um ótimo aspecto com Urano, marcando um 
período de bons acordos que envolvem parceiros financei-
ros e investidores. Uma grande soma de dinheiro pode ser 
negociada e, certamente, será aprovada.

A semana começa sob a influência da Lua Minguante 
em Libra, e haverá dias em que você deve optar, sem 
medo de errar, pelo descanso, de preferência, em sua 
casa e junto da família. Um convite para fazer parte de 
uma sociedade pode surgir; um namoro pode começar.

A semana começa em ótimo aspecto com Marte em Sagi-
tário indicando dias em que você deve diminuir o ritmo e 
procurar descansar, especialmente a mente, caso faça parte 
de um projeto que demande muito estudo. O período pode 
envolver cansaço mental. É um bom momento para finalizar 
acordos e assinar documentos importantes. 

Não é um bom momento para novos investimentos, 
pedidos de empréstimos e financiamentos. No fim da 
semana, a Lua começa um novo ciclo em Capricórnio, 
marcando um período de movimento nos assuntos do 
coração. Uma pessoa especial pode cruzar o seu caminho 
e um romance começar. 

A semana indica dias de distanciamento da vida social, 
mas de maior envolvimento com projetos em equipe. O 
período pode envolver um aumento de salário ou a apro-
vação de um projeto ou contrato que envolva o aumento 
de seus rendimentos e lucros. 

Nesse fim da semana, a Lua começa um novo ciclo em 
seu signo, marcando um período de novidades e boas 
notícias em projetos que envolvem sua vida pessoal e 
relacionamentos. O período pode envolver abertura, cres-
cimento e um forte sentido de libertação. 

O momento pode envolver um mergulho emocional 
e finalização de um ciclo. No fim da semana, a Lua 
começa um novo ciclo em Capricórnio, chega em um 
ótimo aspecto com Urano, marcando um período de boas 
notícias relacionadas a um projeto em equipe que você 
faz parte ou gerencia. 

Horóscopo da semana de 1º ao dia 7 de janeiro

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

Você vai priorizar a intimidade, o silêncio e a solitude a 
qualquer compromisso. Procure respeitar seu estado de 
espírito. No fim da semana, a Lua começa um novo ciclo 
em Capricórnio, chega em um ótimo aspecto com Urano, 
marcando um período de boa comunicação.

Horóscopo nascido em 2 de janeiro
Exigem muito de si. Por terem padrões elevados e um certo grau saudável de insegurança quanto a 
seu verdadeiro valor, acreditam que precisam provar que são capazes de realizar. Pode-se dizer que os 
viciados em trabalho e até os de temperamento mais tranquilo podem, muitas vezes, assumir grandes 
responsabilidades, tais como uma família enorme, a manutenção de mais de uma casa ou propriedade, 
ou projetos ambiciosos de longo prazo no trabalho.

A semana começa sob a influência da Lua Minguante em 
seu signo, que indicando dias de queda da energia vital 
e necessidade de descanso, ao menos, diminua o ritmo 
de trabalho. Procure distanciar-se de compromissos; faça 
apenas o que deve ser feito. 

Espere para fazer planos a partir da segunda semana 
de janeiro. Agora, procure descansar. Nesse fim da 
semana, a Lua começa um novo ciclo em Capricórnio, 
chega em um ótimo aspecto com Urano, marcando 
um período de interiorização e maior envolvimento 
com suas emoções.

Horóscopo nascido em 3 de janeiro
Seu envolvimento com praticamente qualquer atividade é total e raramente ou nunca procura voltar 
atrás ou desistir. Muitas vezes, não conseguem ou se recusam a reconhecer o fracasso. São pessoas 
confiáveis para ocupar um cargo pois são vigilantes, cuidadosas, dedicadas, porém, convincentes, 
teimosas, gentis, mas muito educadas.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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PRE combate excesso de velocidade no feriadão
O Batalhão de Polícia Rodoviária 

Estadual começou a realizar as rodovias 
durante a Operação Réveillon 2021/2022 
em todo o Estado do Paraná. A intenção é 
coibir o excesso de velocidade nas pistas 
através da aferição com aparelho Radar. 
Além disso haverá também o policia-
mento ostensivo rodoviário e a fiscali-
zação com o equipamento do teste do 
etilômetro e outras infrações.

A operação foi desencadeada às 00h 
de 30 de dezembro e segue até a segun-
da-feira, 3 de janeiro, às 23h59.

A 4°  Companhia de Polícia 
Rodoviária orienta os condutores 

que forem viajar nesse feriado que 
respeitem os limites de velocidade, 

verifiquem as pendências de tributos 
do veículo (licenciamento obrigatório) 

e dirijam com atenção para terem uma 
viagem segura e tranquila.

RADAR irá aferir a velocidade e bafômetro será usado após as abordagens
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni
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A vida não é um mar de rosas, portanto não con-
vém compartilhar só as partes boas do processo. 
Muitas vezes os processos são doloridos e isso é 

normal... eu não tenho medo de dizer que 2021 foi 
foda. Mas me alegro em dizer que 2022 será muito 

melhor! ( via instagram @omatheusmendes2) 

DICA PARA O ANO NOVO!
Use seus talentos. Nem que seu único tempo para usá-los seja da meia noite às seis. Ninguém deve passar a vida fa-
zendo o que não gosta, se o preço é deixar de fazer o que sabe. Útil não é quem faz o que os outros acham importante 
que seja feito, mas quem cumpre sua vocação. (E.R.K.)

BOAS NOVAS!
Não que eu já tenha obtido 

tudo isso ou tenha sido aper-
feiçoado, mas prossigo para 

alcançá-lo, pois para isso tam-
bém fui alcançado por Cristo 
Jesus. Irmãos, não penso que 
eu mesmo já o tenha alcan-
çado, mas uma coisa faço: 

esquecendo-me das coisas que 
ficaram para trás e avançan-
do para as que estão adiante, 
prossigo para o alvo, a fim de 
ganhar o prêmio do chamado 
celestial de Deus em Cristo 

Jesus. Todos nós que alcança-
mos a maturidade devemos ver 
as coisas dessa forma, e, se em 
algum aspecto, vocês pensam 
de modo diferente, isso tam-

bém Deus esclarecerá. 
(Filipenses 3:12-15)

Umuarama: Nasceu um Novo Ano!
Para você ganhar belíssimo Ano Novo cor do arco-íris, ou da cor da sua paz. Ano Novo sem comparação com 

todo o tempo já vivido (mal vivido talvez ou sem sentido) para você ganhar um ano não apenas pintado de 
novo, remendado às carreiras,mas novo nas sementinhas do vir-a-ser; novo até no coração das coisas menos 
percebidas (a começar pelo seu interior) novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota,mas com ele se 

come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha você não precisa beber champanha ou qualquer outra 
birita, não precisa expedir nem receber mensagens (planta recebe mensagens? passa telegramas?) Não precisa 
fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras con-
sumadas nem parvamente acreditar que por decreto de esperança a partir de janeiro as coisas mudem e seja 
tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, 
direitos respeitados, começando pelo direito augusto de viver.  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, experimen-
te, consciente. É dentro de você que o Ano Novo cochila e espera desde sempre.

 (Carlos Drummond de Andrade , “Receita de Ano Novo”.)

THIAGO CASONI
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