
Prejuízos da seca levam Umuarama
a decretar situação de emergência

PERDA DEIXADA PELA ESTIAGEM CHEGA A R$ 117 MILHÕES

O trimestre final de 2021 será lembrado pelo homem do campo como um dos mais secos das últimas três décadas. A falta de chuvas 
entre outubro e dezembro deixou um prejuízo de mais de R$ 117 milhões, segundo levantamento atualizado da Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente de Umuarama em parceria com o Deral (Departamento de Economia Rural). Diante desta realidade, 
o prefeito interino Hermes Pimentel decidiu decretar situação de emergência nas áreas do município afetadas pela estiagem. l 7
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A indústria paranaense 
está entre as que mais 

cresceram no País no 
período de retomada 

econômica da vacinação 
contra a covid-19, com 

avanço de 10% entre 
janeiro e novembro 

do ano passado, na 
comparação com o 

mesmo período de 2020. 
l 4
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AEN

Liraa aponta
baixo índice

de infestação
de dengue
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Energia solar
poderá ser
usada em

prédios públicos
l 6

Covid

Deputado cobra
esclarecimentos

sobre leitos
desabilitados

l 2

Pedreiro
escapa de

atentado no
San Martim
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JOSÉ A. SABINO/SECOM

Com mais uma semana de trabalho deve ser 
concluída a limpeza do Lago Aratimbó, que segue 
em ritmo acelerado. A empresa contratada pela 
Prefeitura para o serviço vem retirando do local 

cerca de 130 cargas de areia por dia. Já foram 
levadas mais de 1.900 cargas e ainda restam cerca 
de 600 para finalizar a limpeza. Está prevista uma 
reforma na passarela e também o repovoamento 

com espécies nativas de peixes. l 7

Desassoreamento
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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 % NOV DEZ ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,95 0,73 10,06 10,06
IGP-M (FGV) 0,02 0,87 17,78 17,78
IGP-DI (FGV) -0,58 1,25 17,74 17,74

Índice NOV DEZ JAN
IGP-M (FGV) 1,2173 1,1789 1,1778
IGP-DI (FGV) 1,2095 1,1716 1,1774
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 9,25%  | TJLP: 6,08%

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

14/12 a 14/1 0,6029   0,6029   0,1024
15/12 a 15/1 0,6042   0,6042   0,1037
16/12 a 16/1 0,5839   0,5839   0,0835
17/12 a 17/1 0,5500   0,5500   0,0498
18/12 a 18/1 0,5539   0,5539   0,0536

Ações % R$
Petrobras PN +3,73% 31,45 
Vale ON +0,58% 84,69 
ItauUnibanco PN -0,76% 23,50 
Magazine Luiza ON +3,94% 6,33 
BR Malls ON +7,01% 8,40 
Inter Banco S/A +7,92% 23,85

IBOVESPA: +1,33% 106.927 pontos

Iene 113,80
Libra est. 0,73
Euro 0,87
Peso arg. 103,87

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,3% 5,5120 5,5130 -1,1%

PTAX  (BC) +0,2% 5,5343 5,5349 -0,8%

PARALELO +0,2% 5,4100 5,8400 0,0%

TURISMO +0,2% 5,4100 5,8200 0,0%

EURO 0,0% 6,3274 6,3286 +0,1%

R$/m2 NOV DEZ %m %ano %12m
Paraná 1.995,80 2.003,30 0,38 16,47 16,47
Norte 2.107,67 2.082,01 -1,07 17,95 17,95
Oeste 2.032,44 2.040,92 0,42 16,04 16,04

DÓLAR 14/01

Iene R$ 0,0487
Libra est. R$ 7,58
Peso arg. R$ 0,053
R$1: 1.259,13 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 14/01 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. DEZEMBRO

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)

NNOOVV DDEEZZ JJAANN
TJLP (%) 5,32 5,32 6,08
Sal. mínimo 1.100,00 1.100,00 1.210,44
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA jan/22 1.356,75 -8,50 7,7%
FARELO jan/22 445,00 21,30 18,1%
MILHO mar/22 596,25 8,75 1,0%
TRIGO mar/22 741,50 -5,25 -5,8%

SOJA 165,11 -0,5% 5,4% 164,00
MILHO 89,77 0,9% 11,3% 90,00
TRIGO 89,36 -0,2% 0,6% 92,00
BOI GORDO 313,71 -0,1% 2,0% 310,00
SUINO 5,46 0,0% -9,6% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 14/01 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 14/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 14/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 175,00 -1,7% 5,4%
SOJA Paranaguá 180,00 -0,6% 6,5%
MILHO Cascavel 98,00 1,0% 12,6%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//0011  ffííssiiccaass  1177//0011,,  ddoommééssttiiccooss  0066//0011

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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 Loterias
Megasena

01 02 03 04 05 07 08 10
11 12 14 17 18 22 25Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Sábado 15/01/2021
concurso: 2443Megasena

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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Timemania

TIME DO ♥
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Super Sete concurso: 195C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2262Lotomania

84.241
55.609
00.226
59.048
25.273

01 06 23 28 42 48 72 
SÃO CAETANO-SP

10 17 41 60 66 

JUNHO

05 09 17 19 20 26 30 

concurso: 5754

01 05 12 13 17 31 

Nublado

CRESCENTE
09/01 - 15h13

CHEIA
17/01 - 20h51

MINGUANTE
25/01 - 10h42

NOVA
01/02- 02h49

Paranaguá
max 30
min 23

max 32
min 24

Cascavel
max 32
min 22

Foz do Iguaçu
max 33
min 25

max 30
min 22

Curitiba
max 28
min 20

FASES 
DA LUA

Domingo 16/01/2021

Sol
Segunda 17/01/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

01 04 16 21 22 28 42 44 45 48
55 59 60 61 66 70 76 92 94 97

Lotofácil concurso: 2422

Pais ou responsáveis devem 
buscar o centro mais próximo 
de casa e portar os documen-
tos pessoais da criança. Ativi-
dades recreativas seguirão de 
18 a 28 de janeiro

Na próxima segunda-feira 
(17), pais ou responsáveis por 
crianças de 6 a 12 anos pode-
rão realizar a inscrição para as 
colônias de férias do municí-
pio, que começam no dia 18 e 
seguirão até 28 de janeiro. 

Os seis centros de convi-
vência estarão abertos das 8h 
às 12h e das 13h30 às 17h30 
para a inscrição dos estudan-
tes. É necessário apresentar 
um documento pessoal da 

“Mais Verão” é retomado nesse final de semana na região lindeira
O Mais Verão 2021-2022 foi 

retomado nesse sábado (15) e 
também domingo (16). A sede 
será o município de São José 
das Palmeiras. Na primeira 
fase o Mais Verão foi realizado 
em Mundo Novo, Terra Roxa, 
Pato Bragado e Medianeira. 
A programação é composta 
pelas competições esportivas, 
lazer e cultura.

Diferente de anos anterio-
res, nesta edição, no máximo 
dois municípios sediarão as 
competições e atividades a 
cada final de semana. Além 
disso, há a inclusão de apre-
sentações culturais e educa-
cionais na programação, com 
temáticas ambientais e de 
sustentabilidade. São cortejos 
circenses, com elementos da 
natureza, e um teatro para sen-
sibilização a respeito de ques-
tões ambientais, segundo o 
gestor do convênio Mais Verão 
pela Itaipu Binacional, Rodrigo 
Cupelli.  “Nosso Mais Verão 

criança e do responsável. 
São ofertadas 150 vagas para 
cada local, atendendo assim 
900 estudantes. 

“A orientação é que as 
famílias busquem os centros 
de convivência mais próximos 
de casa para facilitar o deslo-
camento”, explica o coordena-
dor dos centros de convivên-
cia, Carlos Eduardo Rodrigues. 

Os centros de convivên-
cia são: Arnaldo Isidoro de 
Lima (Vila C), Clóvis Cunha 
Viana (Lagoa Dourada); Darci 
Zanatta (Morumbi); Érico Verís-
simo (Jd. São Paulo); Francisco 
Buba (Porto Meira) e Leonel de 
Moura Brizola (Três Lagoas). 

Segundo o coordenador, 
a programação está sendo 
organizada para envolver os 
pequenos com atividades na 
piscina, gincanas, música e 
dança. “Teremos ainda jogos 
de tabuleiro, apresentação de 
fantoches, futebol, queimada e 
a tradicional lona com sabão, 
uma das brincadeiras preferi-
das das crianças”, disse. 

Todas as atividades serão 
monitoradas por professores 
de educação física da rede 
municipal. As crianças também 
receberão lanches especiais 
para recarregar as energias. As 
colônias de férias acontecem 
das 13h45 às 17h30.

continua até o final de feve-
reiro. A programação está no 
site e nas nossas mídias sociais”, 
destaca a diretora técnica do 
Conselho de Desenvolvimen-
tos dos Municípios Lindeiros ao 
Lago de Itaipu, Sandra Finkler.

SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
Em São José das Palmeiras 

a modalidade esportiva prin-
cipal será o futebol de areia, 
agendado para o domingo. 
No entanto, as atividades ini-
ciam no sábado com o vôlei de 
praia. As inscrições serão feitas 
até 9h e os jogos ocorrerão a 
partir de 9h e 30min e continui-
dade no período da tarde com 
show, atividades recreativas, 
brinquedos infláveis e ativida-
des culturais.

No domingo as inscrições 
do futebol de areia começam 
às 8h, até 13h, com as compe-
tições logo em seguida e dis-
ponibilização dos brinquedos 
para as crianças. A programação 

também terá o jogo de malha.

MAIS VERÃO
O Mais Verão é uma parce-

ria do Conselho dos Lindei-
ros com Itaipu Binacional e 
administrações municipais, 
e consiste em uma série de 
atividades esportivas e cultu-
rais desenvolvidas em espa-
ços públicos e de lazer dos 16 
municípios membros do Con-
selho dos Lindeiros ao Lago de 
Itaipu. Cada gestão municipal 
decidiu previamente quais 
serão as ações que desenvol-
verá no final de semana em 
que sedia o evento. O foco é 
o esporte aliado à cultura e 
lazer com a abordagem a inte-
ração social, integração entre 
os municípios e o estímulo às 
práticas saudáveis.

PROGRAMAÇÃO GERAL
Após o próximo final de 

semana em São José das 
Palmeiras, dias 22 e 23 as 

competições ocorrerão em 
Marechal Cândido Rondon e 
São Miguel do Iguaçu, com 
vôlei de praia. Dias 29 e 30 de 
janeiro Mercedes terá como 
atividade principal o futebol 
de areia e Missal o futebol 7. 
Outras quatro etapas ocor-
rerão em fevereiro. Dias 05 
e 06 em Itaipulândia com a 
bocha de areia e Entre Rios 

do Oeste com handebol de 
areia. Dias 12 e 13 de fevereiro 
Santa Terezinha de Itaipu terá 
futevôlei e Diamante d’Oeste 
futebol de areia. Em 19 e 20 
de fevereiro Santa Helena 
realizará o vôlei de praia e 
Guaíra o futebol de areia.

A última etapa será em Foz 
do Iguaçu, dias 26 e 27 de feve-
reiro com vôlei de praia.

Inscrições para as Colônias de Férias de Foz 
do Iguaçu, acontecem na segunda-feira

Parlamentar cobra esclarecimentos do
Governo sobre desabilitação de leitos

Com o aumento de casos 
de covid-19 no Brasil, o Paraná 
sofre com a alta no número 
de infectados no primeiro 
mês de 2022. A Secretaria de 
Estado da Saúde (SESA) divul-
gou na última quarta-feira (12) 
mais de 12 mil novos casos da 
doença e 8 mortes, contando 
com 457 leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e 515 
de enfermaria exclusivos para 
covid e dia a dia, os números 
continuam crescendo.

Justificando-se pelo avanço 
da vacinação no Paraná, entre 
novembro e dezembro de 2021 
o Governo do Estado desativou 
mais 384 UTI’s exclusivas para 
o tratamento da doença.

O Deputado Estadual 
Delegado Fernando Martins 
protocolou em dezembro um 
pedido de esclarecimento 
ao Governo do Estado sobre 
o fechamento dos leitos 
exclusivos. De acordo com 
o parlamentar, existe uma 

A ministra Flávia Arruda, da Secretaria-Geral de Governo, 
pediu licença do cargo e ficará afastada da pasta até o dia 21 
de janeiro para tratar de “assuntos particulares”. A licença da 
titular, que passou a contar desde a quinta-feira (13), consta 
em publicação do Diário Oficial da União desta sexta-feira, 
14. Flávia Arruda justificou seu pedido de licença no período 
de 13 a 21 de janeiro dizendo que: “(Estou) aproveitando 
o recesso parlamentar para tirar uns dias com minhas filhas, que 
ainda são pequenas”, escreveu ontem (sexta-feira, 14). Ela 
lembrou que trabalhou durante o Natal e o Ano Novo e não 
teve folga no final do ano passado.

EM dezembro, já preocupado com um eventual avanço da doença, o deputado protocolou 
pedido de esclarecimento ao Governo sobre o fechamento dos leitos

ASSESSORIA

apreensão quanto ao avanço 
da cepa ômicron no Paraná, 
confirmado o primeiro caso 
na última quarta- (12).

Preocupado com uma nova 
onda de contágio semelhante 
a outros países, Martins soli-
cita que os leitos sejam man-
tidos abertos. “Se tratando 
de cuidados com a saúde dos 
paranaenses, todo o esforço 
é válido para assegurar que 
os investimentos feitos com 
recursos públicos para equi-
par os novos leitos sejam ple-
namente utilizados”, reforça o 

deputado estadual que, até o 
final da tarde de ontem, ainda 
aguardava uma resposta da 
Secretaria de Saúde do Estado.

ÔMICRON
A cepa de origem africana, 

vem se espalhando ao redor 
do mundo, inclusive no Brasil. 
Essa nova cepa, em que pese 
não haver ainda estudos cien-
tíficos que possam estabele-
cer qual a sua gravidade, já 
provoca revisão nas medidas 
de flexibilização adotadas por 
alguns países.

DIVULGAÇÃO
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ANTT faz alerta
sobre riscos do novo
pedágio ao TCU

Em resposta aos questio-
namentos feitos pelo Tribunal 
Contas da União (TCU) sobre 
falhas no processo licita-
tório do novo pedágio no 
Paraná, a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 
reconhece que há risco de 
aumento de tarifas e de pou-
cos participantes na disputa 
pelos seis lotes. O alerta foi 
feito ontem (sexta-feira, 14) 
pelo deputado estadual Luiz 
Claudio Romanelli (PSB).

“São situações preocupan-
tes que comprovam que todo 
esse projeto montado pelo 
Governo Federal precisa ser 
revisto. Há o risco de as rodo-
vias do Paraná ficarem, mais 
uma vez, na mão das mesmas 
empresas que não cumpriram 
contratos resultando em tari-
fas altas e prejuízos para toda a 
economia”, afirma Romanelli.

Em dezembro, o TCU ques-
tionou a ANTT sobre a ausên-
cia de informações sobre 
obras não executadas ou em 
execução, estudos atualiza-
dos do fluxo de veículos em 
razão da ampliação da malha 
ferroviária e dados mais con-
clusivos em relação ao for-
mato do leilão.

TARIFAS
Na resposta, em forma de 

nota técnica encaminhada 
ao TCU na última quarta-feira 
(12), a ANTT informa que há 
possibilidade de aumento nas 
tarifas causado pelas chama-
das “obras de terceiros”. São 

Concentração
Questionada pelo TCU sobre o modelo de licitação, a ANTT também 

reconhece que o setor de infraestrutura rodoviário está “relativa-
mente concentrado o que se reflete no número de players (2) par-
ticipantes dos últimos certames a nível federal”.  Frente ao cenário 
macroeconômico e a situação política do país, o deputado Roma-
nelli afirma ser improvável a presença de empresas internacionais 
na licitação. Apesar de a ANTT afirmar que sondagens de mercado 

indicam que novos grupos estão estudando o programa.
“A inflação que estamos vivendo, as incertezas na gestão do país 
e o risco Bolsonaro não trazem investimentos estrangeiros para o 
Brasil. Estaremos na mão de dois grupos tradicionais, empresas 
que conhecemos bem aqui no Paraná e que, infelizmente, não 

são cumpridoras de contratos”. A ANTT informa ainda que planeja 
publicar um único edital para os 6 lotes rodoviários e realizar leilões 
sequenciais e não simultâneos. “Como mencionado, os 6 lotes são 
“conectados”, dado que fazem parte da mesma malha estadual e 

foram modelados conjuntamente”, traz a nota técnica.

Voluntário nas eleições fica
isento de taxa para concurso

Em 2022, o Brasil realiza 
novas eleições. Os paranaen-
ses voluntários ou convo-
cados pela Justiça Eleitoral 
para prestar serviço eleitoral 
durante o período têm um 
benefício proposto e aprovado 
pela Assembleia Legislativa 
do Paraná. Uma lei estadual 
isenta eleitores convocados do 
pagamento dos valores de ins-
crição em concursos públicos 

no Estado.
A comprovação deverá ser 

feita por meio da apresenta-
ção, no ato de inscrição para 
o concurso, de documento 
expedido pela Justiça Eleitoral 
contendo o nome completo 
do eleitor, a função desem-
penhada, o turno e a data da 
eleição. O benefício tem vali-
dade por dois anos. A isenção 
é permitida para inscrições em 

concursos públicos realizados 
pela administração pública 
direta e indireta, autarquias, 
fundações públicas e enti-
dades mantidas pelo Poder 
Público Estadual.

Para ter direito à isenção, 
o eleitor deverá comprovar 
o serviço prestado à Justiça 
Eleitoral por, no mínimo, dois 
eventos eleitorais, consecuti-
vos ou não.

obras que estão sendo reali-
zadas pelo DER, por meio de 
convênios ou decorrentes 
de acordos de leniência ou 
determinação judicial em tre-
chos que compõe o programa 
de concessão.

“É prerrogativa do Poder 
Concedente alterar unilateral-
mente o contrato para inclusão 

de investimentos, inclusive as 
obras de terceiros previstas 
no contrato. Caso seja atri-
buída responsabilidade não 
prevista inicialmente, será 
realizada a recomposição do 
equilíbrio econômico finan-
ceiro do contrato”, aponta o 
documento redigido pelos 
técnicos da Agência.

AGÊNCIA reconhece que há risco de aumento de tarifas e de poucos participantes na 
disputa pelos seis lotes

DIVULGAÇÃO

Reencontro

O ex-presidente Lula se reuniu com a ex-presidente Dilma 
Rousseff, em São Paulo. Este é o primeiro encontro dos petistas 

neste ano. O local não foi informado pela assessoria de 
imprensa do ex-presidente, mas fontes no PT, revelaram que o 

encontro se deu para discutir o cenário eleitoral de 2022. Dilma 
mora em Porto Alegre e, no mês passado, não esteve no jantar 
do Grupo Prerrogativas promovido para premiar Lula e realizar 
o primeiro encontro público entre o petista e o ex-governador 
Geraldo Alckmin, que articula aliança para ser vice na chapa. 

Alckmin foi a favor do impeachment de Dilma.

Debate
Sergio Moro voltou ao Twitter 
e rebateu provocação de 
Augusto Botelho, ex-advogado 
da Odebrecht, que chamou o 
ex-juiz da Lava Jato para um 
debate com os integrantes 
do Prerrogativas, grupo que 
reúne defensores de réus 
e condenados no esquema 
do petrolão. “Vejo que o 
clube dos advogados pela 
impunidade quer debater. 
Desculpem, mas este é um 
clube do qual não quero 
participar. Mas debato com 
o chefe de vocês, o Lula, 
a qualquer hora, sobre o 
mensalão e o petrolão”, 
escreveu Moro. Na verdade, o 
debate já ocorreu na 13a Vara 
Federal em Curitiba.

Ajustes no fundão
O governo avalia aumentar os recursos previstos no 
Orçamento de 2022 para o fundo eleitoral em R$ 800 milhões, 
para R$ 5,7 bilhões. A proposta, que precisa ser sancionada 
pelo presidente da República, Jair Bolsonaro até 21 de janeiro, 
prevê R$ 4,9 bilhões para bancar as campanhas. Entretanto, 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias estima um gasto de R$ 5,7 
bilhões com o fundão. O Ministério da Economia analisa se 
a diferença de R$ 800 milhões pode ser interpretada como 
um descumprimento legal. Em nota, a “Secretaria Especial 
do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia informa 
que esse assunto está em análise”. Caso a avaliação final seja 
de que o valor original previsto na LDO precisa estar também 
no Orçamento de 2022, R$ 800 milhões de outras despesas 
precisarão ser vetadas para recompor o fundo eleitoral.

Busca por são Paulo
O presidente Jair Bolsonaro confirmou que o ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, vai disputar o governo de 
São Paulo e disse que, se o ministro for eleito, fará um trabalho 
“semelhante” ao seu. “Eu vou responder essa aí porque o 
Tarcísio não pode responder, não. Eu conversei com o Tarcísio 
e ele topou ser pré-candidato ao governo do Estado de São 
Paulo”, disse Bolsonaro, em resposta a uma pergunta feita ao 
ministro durante a ‘live’.

Leite derramado
Botelho é aquele mesmo 
que levou uma verdadeira 
invertida de Deltan 
Dallagnol no Twitter e 
acabou admitindo que os 
R$ 15 bilhões recuperados 
pela Lava Jato são fruto da 
corrupção. Mais cedo, Moro 
também havia reagido às 
críticas do mesmo grupelho 
sobre o projeto de reforma 
do Judiciário que sua 
campanha está elaborando 
e reproduziu um vídeo do 
advogado Antonio Cláudio 
Mariz de Oliveira. Durante o 
jantar da impunidade, Mariz 
disse que não adianta punir, 
se o crime já foi cometido. 
“Essa é a Justiça ideal para a 
turma lulista”.

ARQUIVO
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Alta produção
O Paraná é o sexto maior produtor nacional de uva, dessa que 
é a quinta fruta mais produzida no mundo. O Paraná produz 

uvas viníferas para a elaboração de vinhos finos e espumantes 
e também uvas rústicas para a produção de suco e vinhos, 

além da venda in natura. Esse é um dos temas abordados no 
primeiro Boletim Semanal de Conjuntura Agropecuária de 

2022. O Brasil foi responsável por 1,4 milhão de toneladas, o 
que corresponde a 1,9% da produção mundial. O Estado colheu 
53,2 mil toneladas de uvas em 3,6 mil hectares em 2020, o que 

representa 3,8% da produção brasileira.

Indústria paranaense
foi a quarta que mais
cresceu em 2021

A indústria paranaense está 
entre as que mais cresceram 
no País no período de reto-
mada econômica da vacinação 
contra a covid-19, com avanço 
de 10% entre janeiro e novem-
bro do ano passado, na com-
paração com o mesmo período 
de 2020. O Estado ocupa a 
quarta posição entre as 15 
localidades avaliadas pela 
Pesquisa Industrial Mensal, 
divulgada ontem (sexta-feira, 
14) pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística. 
A média nacional de cresci-
mento no período foi de 4,7%, 
com resultados positivos em 
nove locais.

No acumulado de 12 meses, 
entre dezembro de 2020 e 
novembro de 2021, o Paraná 
tem também o quarto melhor 
resultado do Brasil na produ-
ção industrial, com avanço 
de 10,6% ante os 12 meses 
anteriores. Os mesmos esta-
dos lideram nos dois recortes, 
com o Paraná atrás apenas de 
Santa Catarina, que teve alta 
de 12,4% até novembro e de 
12,8% em 12 meses; do Rio 
Grande do Sul (11,2% e 11,8%, 
respectivamente); e Minas 
Gerais (10,9% e 11,4%).

“Os resultados do IBGE 
mostram mais uma vez a 
força da indústria paranaense, 
que supera todos desafios do 
último ano”, afirma o gover-
nador Carlos Massa Ratinho 
Junior. “Com todos os anún-
cios que tivemos no ano pas-
sado de novos empreendimen-
tos se instalando no Paraná, 
não tenho dúvidas que a pro-
dução de 2021 foi um marco. 
Também indica boa expecta-
tiva para 2022”.

Os números se mantive-
ram em alta mesmo com uma 
pequena redução na produção 
paranaense em novembro, que 
de 0,7% com relação ao mês 
anterior e de 1,9% na compa-
ração com novembro de 2020.

A queda no final do ano 
foi observada em oito dos 
15 locais pesquisados pelo 
IBGE, com variação negativa 
da indústria nacional de 0,2% 

Setores
No acumulado de 2021, o destaque foi para a fabricação de má-
quinas e equipamentos, que avançou 54,6% ante os 11 primei-
ros meses do ano anterior. Boa recuperação também na indús-
tria automotiva, que cresceu 30,4% no período, e na fabricação 
de produtos de madeira, que subiu 26%. Na sequência, tiveram 
variação positiva os setores de fabricação de produtos de metal, 

exceto máquinas e equipamentos (19,6%); produtos minerais 
não metálicos (14,1%); outros produtos químicos (8,6%); má-
quinas, aparelhos e materiais elétricos (6,7%); bebidas (5,3%); 

produtos de borracha e de material plástico (3,9%); móveis 
(1,2%) e fabricação de coque, produtos derivados do petróleo e 

biocombustíveis (0,7%).

Variação negativa
Apenas dois setores apresentaram variações negativas no 

período: fabricação de produtos alimentícios (-5,5%); e celu-
lose, papel e produtos de papel (-1,7%). No acumulado de 12 

meses, destaque para as indústrias de fabricação de máquinas 
e equipamentos (56,5%); de veículos automotores, reboques 

e carrocerias (29,4%); produtos de madeira (25,9%); de metal, 
exceto máquinas e equipamentos (22,9%); produtos minerais 

não metálicos (15,9%); máquinas, aparelhos e materiais elétricos 
(9,1%); outros produtos químicos (7,5%); produtos de borracha 
e de material plástico (5,2%); bebidas (4,7%); móveis (2,6%) e 

fabricação de coque, produtos derivados do petróleo e biocom-
bustíveis (1,5%). Novamente, apenas a fabricação de produtos 
alimentícios (-4,6%) e de celulose, papel e produtos de papel 

(-1,9%) tiveram resultado negativo.

Nacional
A indústria nacional acumulou, nos 11 meses de 2021, alta de 

4,7% frente ao mesmo período do ano anterior, mas ainda está 
distante do patamar pré-pandemia. A produção brasileira caiu 

0,2% na passagem de outubro para novembro de 2021.

com relação a outubro, e está 
ligada aos efeitos da pande-
mia mundial, que provocou o 
desabastecimento de alguns 

insumos, encareceu o custo da 
produção, além dos juros em 
alta e da demanda em baixa, 
impactada pela inflação.

OS números se mantiveram em alta mesmo com uma pequena redução na produção em 
novembro, na comparação com o mesmo mês de 2020

GILSON DE ABREU/AEN

Praia artificial
O  prefeito de Maringá, Ulisses 
Maia (PSD), disse que a praia 
artificial municipal deve 
sair do papel em 2023 e será 
pública, com acesso gratuito 
da população. Maio confirmou 
que o modelo desta praia, 
só será definido conforme a 
escolha dos projetos, trabalho 
que está em andamento. 
“No momento estamos 
direcionados à definição da 
área onde será construído 
esse espaço de lazer e o 
formato ou modelo desta 
praia”, disse.

Investimento
O município de Goioerê, 
no Noroeste do Estado, 
terá um Colégio Agrícola 
Estadual. Com uma área de 
7.829,36 metros quadrados, 
o investimento é destinado 
para a construção do bloco 
administrativo, biblioteca, 
três laboratórios de 
informática, dois laboratórios 
de ciências, 20 salas de 
aula, banheiros, blocos para 
agroindústrias (vegetais, 
carnes, leite), refeitório, 
alojamentos, lavanderia, 
ginásio de esportes, passarela 
coberta, pátio descoberto e 
casa do zelador. O Governo do 
Paraná realizará a licitação em 
fevereiro.

Já chega!
Após sucessivos reajustes 
em 2021, que elevaram o 
preço dos combustíveis nos 
postos em cerca de 44%, a 
Petrobras subiu esta semana 
os valores para a gasolina 
(4,85%) e o diesel (8,08%) 
para as distribuidoras. Para 
conter a disparada nos 
preços, tramitam no Senado 
dois projetos: o PL 1.472/2021, 
do senador Rogério Carvalho 
(PT-SE), e o PL 3.450/2021, 
do senador Jader Barbalho 
(MDB-PA).

PLs de estabilização
O PL 1.472/2021 — que 
cria um programa de 
estabilização do preço do 
petróleo e derivados no 
Brasil —, foi aprovado em 
dezembro na Comissão de 
Assuntos Econômicos. A 
expectativa é de que entre 
na pauta do Plenário ainda 
em fevereiro. O PL 3.450 
proíbe a vinculação dos 
preços dos combustíveis 
derivados de petróleo aos 
preços das cotações do dólar 
e do barril de petróleo no 
mercado internacional.

Só começando!
Após a divulgação da 
pesquisa feita pela Quaest, 
sobre a corrida presidencial 
deste ano, o líder do 
Podemos no Senado, Alvaro 
Dias, reiterou que o cenário 
da disputa em outubro “está 
longe de ser definitivo” 
e “o jogo está apenas 
começando. A maior parte 
do eleitorado sequer sabe 
quem são os candidatos. 
E percentual considerável 
admite mudar o voto.” Alvaro 
acredita que Moro ainda 
poderá colher votos em 
todos os campos políticos.

Autoteste covid
O Ministério da Saúde fez um 
pedido à Anvisa para autorizar 
o autoteste de Covid-19 no 
Brasil. A pasta defende que 
o exame seja adotado como 
estratégia de triagem e que as 
pessoas que testem positivo 
façam o isolamento para 
prevenir novos contágios. 
Em nota, a frente nacional de 
prefeitos também cobrou pela 
liberação do teste caseiro. 
Atualmente, o exame só pode 
ser realizado em drogarias por 
farmacêuticos e não pode ser 
comercializado. O autoteste 
é feito com coleta de material 
do nariz ou saliva.
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Levantamento apontou baixo 
índice de infestação de dengue

Enquanto as atenções se vol-
tam ao aumento dos casos de 
covid-19, elevando as preocupa-
ções da população e alertando 
para a importância dos cuida-
dos, uma boa notícia chega do 
setor de saúde: o índice de infes-
tação predial (IIP) pelo mos-
quito transmissor da dengue 
em Umuarama ficou abaixo de 
1%, de acordo com o primeiro 
Levantamento de Índice Rápido 
para Aedes aegypti (Liraa) reali-
zado nesta semana pela equipe 
do Serviço de Vigilância em 
Saúde Ambiental. A presença de 
larvas do mosquito em até 1% 
das casas visitadas é um percen-
tual considerado aceitável pelos 
organismos de saúde pública.

No levantamento, realizado 
entre os dias 10 a 13 de janeiro, 
em 2.165 imóveis residenciais 
e comerciais, o índice geral de 
Umuarama ficou em 0,7% – 
considerado de baixo risco. Em 
10 das 18 regiões que sediam 
unidades básicas de saúde 
não foram encontradas lar-
vas (índice zero). Em seis UBS 
a infestação ficou entre 0,4% e 
1,6% e apenas em duas unida-
des o índice foi mais elevado: 
2,6% no Primeiro de Maio e 3% 
no Jardim Panorama.

Para uma análise mais 

Boletim
Conforme o último boletim de acompanhamento, são 21 os casos de dengue acumulados desde o 
início do período sazonal da doença – 17 autóctones (contraídos na cidade) e quatro importados. 

Sete suspeitas estão em investigação, aguardando exames, e 190 foram descartadas do total de 218 
notificações registradas desde agosto passado. Não houve casos graves nem mortes. A Secretaria 

de Saúde orienta à população que reforce os cuidados para eliminar focos e evitar a proliferação do 
mosquito transmissor da dengue.

apurada, a área urbana de 
Umuarama é dividida em 62 
localidades. Em 53 desses pon-
tos, referenciados por escolas, 
bairros, igrejas, praças e logra-
douros como Centro Cívico e 
Rodoviária, não foram encon-
tradas larvadas do mosquito 
da dengue. Já em nove pontos 
o índice de infestação variou 
de 1,6% a 9,1% – caso da região 
do Colégio Monteiro Lobato. 
Também houve altos índices 
na Igreja São Paulo e Jardim 
Colorado (8%), Jardim Verde Vale 
(5,5%) e Praça dos Xetá (5,3%).

CHUVA 
REASCENDE ALERTA

Como as chuvas voltaram 
a ocorrer depois de um longo 
período de estiagem, embora em 
pancadas isoladas, o momento 
é de aumentar os cuidados. “O 
clima está quente e as chuvas 
estão acontecendo, por isso é 
importante fazer aquela vistoria 
no quintal e eliminar quaisquer 
recipientes que possam acumu-
lar água parada, como baldes, 
tinas, pneus, latinhas, brinque-
dos velhos e materiais recicláveis. 
Tudo deve ser bem armazenado 
e protegido da chuva”, alerta o 
chefe da Vigilância Ambiental, 
Carlos Roberto da Silva.

Boletim da Covid informa 233 novos casos da doença
Após vários dias registrando 

a contaminação de crianças 
(foram 86 em 13 dias), o Boletim 
Covid divulgado ontem (sexta-
-feira, 14) informou que 233 
novos casos foram confirmados 
na cidade, sendo 132 mulheres, 
101 homens. Uma informação 
importante é de que nenhuma 
criança foi diagnosticada com 
a doença nas últimas 24 horas 
na cidade. Também nenhuma 
morte causada pelo corona-
vírus foi oficialmente comuni-
cada, sendo que o total de óbi-
tos segue em 326.

O número de casos ati-
vos aumentou de 1.523 para 
1.824, bem como o de suspei-
tos, que foi de 734 para 867, 
indicando que 2.691 pessoas 
estão em isolamento domici-
liar. Desde o início da pande-
mia, em março de 2020, 21.446 
pessoas foram diagnosticadas 

com covid-19 e, deste total, 
20.887 se recuperaram.

Ainda de acordo com o 
informativo emitido pela 
Secretaria Municipal de Saúde, 
há uma pessoa de Umuarama 
internada em enfermaria dis-
ponibilizada pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde) e nenhuma 
internada em UTI. O municí-
pio segue classificado com 
bandeira verde pela Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa), que 
considera o total de interna-
mentos como principal parâ-
metro para essa designação.

N o  A m b u l a t ó r i o  d e 
Síndromes Gripais (Tenda 
Covid), nas últimas 24 horas 
foram realizados 352 atendi-
mentos, com 191 notificações, 
108 testes de antígenos (com 
50 resultados positivos) e 41 
coletas de materiais para exa-
mes RT-PCR.

A área urbana de Umuarama é dividida em 62 localidades e, em 53 desses pontos, não foram encontradas larvadas do mosquito da dengue

ASSESSORIA/SECOM

O número de casos ativos aumentou de 1.523 para 1.824, bem como o de suspeitos, que foi de 734 para 867, indicando que 2.691 pessoas 
estão em isolamento domiciliar

ASSESSORIA/SECOM
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Energia solar poderá ser usada para
abastecer escolas e prédios públicos

Por orientação do pre-
feito Hermes Pimentel, a 
Secretaria Municipal  de 
Educação desenvolve um 
estudo para implantação de 
painéis solares e produção 
de energia para abastecer os 
mais de 40 estabelecimen-
tos de ensino da rede muni-
cipal. O prefeito inclusive 
já solicitou a elaboração de 
orçamentos e projetos com 
opções para implantação do 
sistema, que permitirá uma 
grande economia na conta de 
energia elétrica.

De acordo com a secretá-
ria municipal de Educação, 
Mauriza de Lima Menegasso, 
o município gasta cerca de R$ 
190 mil mensais com a conta 
de energia das instituições 
educacionais. “Temos hoje 22 
escolas, 19 centros de ensino 
infantil e mais sete estabele-
cimentos de apoio ligados à 
área de educação”, informou. 
Em dezembro passado, por 
exemplo, foram gastos R$ 51,5 
mil de energia nos CMEIs e R$ 

Extensão do projeto
A intenção do prefeito é estender a alternativa para outros setores da administração municipal. “Podemos 
instalar painéis solares na nova Estação Rodoviária e implantar climatização sem aumentar a conta de luz, e 

também no Paço Municipal e demais setores. É claro que faremos todos os estudos de viabilidade, os projetos 
técnicos necessários e investiremos conforme a disponibilidade de recursos, sem comprometer o equilíbrio 

financeiro do município”, acrescentou. “Com energia solar a economia será bastante expressiva e poderemos 
reinvestir os recursos poupados em áreas prioritárias”, completou Pimentel.

Saúde abre o pré-cadastro para vacinar crianças
Após o Governo do Estado 

anunciar a chegada no Paraná 
de vacinas para o público de 5 a 
11 anos, a Secretaria Municipal 
de Saúde iniciou os preparati-
vos para o início da imunização 
nessa faixa etária. Os profissio-
nais da área estimam que em 
Umuarama aproximadamente 
8 mil crianças fazem parte 
deste grupo e, para reduzir o 
tempo de espera nas filas, pais 
e responsáveis são convidados 
a fazer o pré-cadastro on-line 
no site da Prefeitura.

S i m o n y  R o d r i g u e s 
Bernardelli Rosa, diretora de 
Saúde, conta que a Secretaria 
teve uma experiência muito 
importante com os adultos, pois 

139,3 mil nas escolas.
“Como houve essa sobra 

de recursos do ano passado, 
devido à economia proporcio-
nada pelas aulas remotas – em 
virtude da pandemia de coro-
navírus –, amadurecemos a 
proposta de investir na energia 
solar e reduzir a conta de luz, 
podendo reverter os recursos 
poupados em outras melhorias 
para a educação”, acrescentou 
a secretária.

Como as aulas foram remo-
tas na maior parte do ano 
letivo, o município reduziu 
as despesas com transporte 
escolar, água, luz e materiais 
de manutenção dos estabele-
cimentos de ensino. São esses 
recursos que permitem agora 
novos investimentos. Para o 
prefeito Pimentel, a energia 
solar é o futuro. “É energia 
limpa, relativamente barata 
– após os custos de implan-
tação – e ambientalmente 
correta, pois permite redu-
zir a dependência da energia 
hidrelétrica”, apontou.

APENAS em dezembro passado, por exemplo, foram gastos R$ 51,5 mil de energia nos CMEIs e R$ 139,3 mil nas escolas

ASSESSORIA/SECOM

Inserção do CPF
O pré-cadastro está disponível no site da Prefeitura, no en-

dereço umuarama.pr,gov.br, no banner específico, que pede 
um número de CPF e este não pode ser o mesmo dos pais ou 

responsáveis. “Crianças com idade entre 5 e 8 anos costu-
mam ter esse documento, pois o cadastro já é feito na hora 
da emissão do Registro de Nascimento. Já as crianças com 
idade entre 9 e 11 anos podem ainda não ter o documen-

to”, observou. Segundo ela, não é preciso se preocupar, pois 
todos serão vacinados, independentemente de terem feito 

o pré-cadastro ou não. “Os pais devem ficar tranquilos, pois 
sempre reforçamos: o pré-cadastro on-line serve para agilizar 

a imunização, mas todos que chegarem com suas crianças 
serão atendidos normalmente”, frisa. Os pais que quiserem 
aproveitar para já providenciarem a inscrição de seus filhos 

no CPF, podem fazer o documento de graça no site na Receita 
Federal. “É um processo bastante rápido e gratuito. Na hora 

já sai o número do documento”, aponta Simony.

foi possível agilizar o processo 
de vacinação. “Desta forma 
solicitamos ao Núcleo de 
Tecnologia da Informação (NTI) 
que ampliasse o pré-cadastro 
também para as crianças”, diz.

Ela relata que, segundo o 
Plano Nacional de Imunização 
Contra a Covid-19, é preciso 
preencher o cadastro oficial do 
Ministério da Saúde, que exige 
informações diversas, como 
endereço, dados sobre sua 
saúde e apresentação de docu-
mentos. “Essa parte do cadas-
tro é feita na hora, no local da 
vacinação, que é um processo 
meio demorado. Se a pessoa 
já faz o pré-cadastro on-line, 
consegue agilizar”, detalha, 

destacando que o preenchi-
mento não é obrigatório.

A experiência que a Secretaria de Saúde de 
Umuarama teve com os adultos, pois foi 
possível agilizar o processo de vacinação
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Prejuízos da seca levam Umuarama
a decretar situação de emergência

O trimestre final de 2021 
será lembrado pelo homem 
do campo como um dos mais 
secos das últimas três décadas. 
A falta de chuvas entre outubro 
e dezembro deixou um prejuízo 
de mais de R$ 117 milhões, 
segundo levantamento atua-
lizado da Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente 
de Umuarama em parceria 
com o Deral (Departamento 
de Economia Rural). Diante 
desta realidade, o prefeito 
interino Hermes Pimentel deci-
diu decretar situação de emer-
gência nas áreas do município 
afetadas pela estiagem.

O Decreto 007/2022, publi-
cado na quinta-feira (13), tem 
vigência de 180 dias e tem o 
objetivo específico de oferecer 
apoio aos produtores rurais, 
que registraram grandes per-
das. “Para se ter uma ideia, 
a média pluviométrica deste 
período desde 1977 é de 528 

A média pluviométrica desde 1977 é de 528 mm e o município registrou agora 107 mm, ou seja, 20% do esperado

JOSÉ A. SABINO/SECOM

mm e tivemos agora 107 mm, 
ou seja, 20% do esperado. E 
isso em um momento cru-
cial para a agricultura, que é 
a época do florescimento e o 
enchimento de grãos em várias 
culturas. O milho, por exemplo, 
teve perda de 100%”, comenta 
Cleverson Alvarenga, secretá-
rio municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente.

Além do milho, as culturas 
mais afetadas foram as de for-
rageiras, com perdas de 85%, 
soja, com 60%, café e hortaliças, 
com 40%, cana-de-açúcar, com 
35%, e mandioca, com 25%, 
resultando em prejuízos estima-
dos em R$ 87,8 milhões. “Além 
disso, ainda contabilizamos 
danos e prejuízos na pecuária 
leiteira e de corte na ordem 
de R$ 29,3 milhões”, observa 
o engenheiro agrônomo 
Murilo Alexandre Fernandes 
Teixeira, diretor municipal de 
Agricultura e Pecuária.

Dados técnicos
A edição do Decreto 007/2022 considerou os dados incluídos no Formulário de Informações de Desastre 
(FIDE) e autoriza a mobilização da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec). “É um instrumen-
to que vai promover um ambiente mais facilitado para que os produtores possam recomeçar após este 
período. Pimentel buscou oferecer um cenário para facilitar negociações das condições legais e amorti-

zar prejuízos no setor”, analisou Teixeira.

12ª RS recebe 1.408 doses 
de vacinas para crianças

Uma força-tarefa orga-
nizada pelo Governo do 
Estado acelerou a distri-
buição das 65,5 mil vacinas 
pediátricas contra a covid-
19 recebidas na tarde de 
ontem (sexta-feira, 14) para 
as 22 Regionais de Saúde. As 
doses chegaram no Centro 
de Medicamentos do Paraná 
(Cemepar) às 14h45 e menos 
de duas horas depois o pri-
meiro lote já estava a cami-
nho do Interior com o apoio 
aéreo da Casa Militar.

A distribuição foi feita com 
as aeronaves do Governo do 
Estado que atenderam as 
Regionais de Saúde de Foz 
do Iguaçu, Cascavel, Toledo, 
Maringá, Campo Mourão, 
Cianorte, Paranavaí, Londrina, 
Apucarana e Jacarezinho. Para 
a 12ª Regional de Umuarama, 
forma destinadas 1.408 doses 

Vacinas e medicamentos
Neste primeiro lote, a Sesa distribuiu as doses segundo a estimativa 

do governo federal para população indígena (3.125 crianças) e o 
restante para os grupos prioritários seguindo o escalonamento do 
Ministério da Saúde. Para otimizar a logística de envio, o Cemepar 

também separou um novo envio do medicamento Oseltamivir 
(Tamiflu) com 96.450 cápsulas recebidas do Ministério da Saúde. O 

remédio é indicado no tratamento da Influenza. 

no primeiro lote.
Por meio terrestre estão 

sendo atendidas as Regionais 
de Paranaguá, Metropolitana, 
P o n t a  G r o s s a ,  I r a t i , 
Guarapuava, União da Vitória, 
Pato Branco, Francisco Beltrão, 
Cornélio Procópio, Telêmaco 
Borba e Ivaiporã.

O QUANTO ANTES
A expectativa da Secretaria 

de Estado da Saúde (Sesa) é 
que a vacinação das crianças 
de 5 a 11 anos inicie neste 
sábado (15). “Precisamos fazer 
a vacina chegar até o braço dos 
paranaenses, seja a segunda 
dose, a dose reforço e princi-
palmente as novas doses para 
as crianças. Estamos enfren-
tando um momento difícil 
novamente e temos que bater 
na tecla da vacinação”, acres-
centou Beto Preto.

Primeira parcela ou valor à vista do
IPVA vencem na próxima segunda

Os contribuintes paranaen-
ses têm até esta segunda-feira 
(17) para efetuar o pagamento 
do IPVA 2022 à vista com 3% 
de bonificação ou optar por 
parcelar em cinco vezes, com 
o vencimento da primeira 
parcela na próxima semana. 
As guias para pagamento 
podem ser emitidas pelo por-
tal da Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefa).

Neste ano a principal novi-
dade este ano é a possibili-
dade de pagamento via PIX. 
A quitação pode ser feita nos 
canais eletrônicos de qualquer 
instituição bancária ou mesmo 
por meio de aplicativos. A alí-
quota do tributo é de 3,5% ou 
1% do valor do veículo, depen-
dendo do tipo.

Quem optar pelo parce-
lamento do pagamento do 
IPVA 2022 deve ficar atento 
aos prazos de vencimento 
das parcelas em fevereiro, 
março, abril e maio.

Confira o calendário de vencimento do IPVA 2022: 
FINAL DE PLACA - pagamento à vista
1 e 2 - 17/01/2022
3 e 4 - 18/01/2022
5 e 6 - 19/01/2022
7 e 8 - 20/01/2022
9 e 0 - 21/01/2022
FINAL DE PLACA - parcelado
1 e 2 - 17/01, 17/02, 17/03, 18/04, 17/05
3 e 4 - 18/01, 18/02, 18/03, 19/04, 18/05
5 e 6 - 19/01, 21/02, 21/03, 20/04, 19/05
7 e 8 - 20/01, 22/02, 22/03, 22/04, 20/05
9 e 0 - 21/01, 23/02, 23/03, 25/04, 23/05

A novidade este ano é a possibilidade 
de pagamento via PIX e a quitação 

pode ser feita nos canais eletrônicos 
de qualquer banco ou por meio de 

aplicativos

GERALDO BUBNIAK/AEN
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Denarc apreendeu mais de 8,4
toneladas de drogas em 2021

A forte atuação no combate 
a organizações criminosas resul-
tou em mais de 8,4 toneladas 
de drogas apreendidas pela 
Divisão Estadual de Narcóticos 
(Denarc), da Polícia Civil, núcleo 
de Maringá (Noroeste), em 2021. 
Entre os entorpecentes estão 
maconha (7.603,99 kg), cocaína 
(544,57 kg), skunk (240,3 kg), 
haxixe (7,84 kg), crack (5,04 kg), 
ecstasy (12,680 unidades), LSD 
(290 unidades) e lança-perfume 
(61 frascos). 

As drogas apreendidas 
resultaram em um montante 
de R$ 38 milhões em prejuí-
zos para o crime organizado 
no ano passado. Ao todo, 104 
criminosos foram presos. Além 
disso, 14 armas foram tiradas 
de circulação e 28 veículos 
foram apreendidos.

Foi também um ano de 
quebra de recordes: a Denarc 
Maringá realizou a maior 
apreensão de ecstasy na cidade, 
com 12,5 mil comprimidos 
apreendidos, de um indivíduo 
que remetia droga para todo 
o país. Além disso, em parce-
ria com o núcleo de Cascavel, 
os policiais da Denarc Maringá 
atuaram na maior apreensão 
de cocaína feita pela Polícia 

Parcerias
Com o apoio do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) e da 
Associação Comercial e Empresarial de Maringá (ACIM), a Denarc 

Maringá implantou um canil, que contribuiu com as operações reali-
zadas no ano passado. “Implantamos o canil, nossa base operacional, 
com o apoio do Conseg, da ACIM e da sociedade civil de Maringá. Em 

2021, nosso cão de faro ‘Chris’ foi o único do Brasil a ser premiado pela 
Câmara, ele recebeu uma homenagem. Somente com o Chris foram 

quatro toneladas de drogas apreendidas”, frisa o delegado. Para 2022, 
o objetivo é dar continuidade à capacitação de policiais. “O trabalho 

está sendo sempre aprimorado. Vamos continuar capacitando os 
policiais, buscando novas fontes de informações, buscando aparelhar 
nossas unidades com equipamentos, sempre contando com o Conseg 

e com a parceria do Estado”, finaliza Munin

Civil do Paraná. Foi em Santa 
Fé, com 482 quilos da droga 
apreendidos. 

“Foi um ano de muito tra-
balho e dificuldades, por ser 
mais um ano de pandemia. 
Mas mesmo com essas dificul-
dades, o trabalho foi desen-
volvido com inteligência e 
troca de informações com 
outras forças de segurança. 
Conseguimos alcançar a marca 
de 8,4 toneladas de drogas 
apreendidas, com diversas 
operações de repressão quali-
ficada realizadas e desmante-
lamento de organizações cri-
minosas de Maringá e região”, 
detalha o delegado titular da 
Denarc (Divisão Estadual de 
Narcóticos) Maringá, Leandro 

Roque Munin.
“Recebemos a missão do 

delegado-geral de atuar em 
organizações criminosas para 
combater os índices de homi-
cídio em Maringá e cidades da 
região. Temos feito ações no 
combate às lideranças do trá-
fico, porque as facções crimino-
sas são as principais responsá-
veis pelas mortes, por disputa de 
território de tráfico, execução de 
devedores etc. Foram 104 pes-
soas presas, a maioria envolvida 
em organizações criminosas. E 
foram feitos vários inquéritos 
de lavagem de dinheiro, então, 
houve uma descapitalização 
dessas organizações criminosas 
com a apreensão de veículos de 
luxo”, acrescenta. 

SOMENTE com o Chris foram apreendidas quatro toneladas de drogas em ações desen-
volvidas na região Noroeste do Estado

ASSESSORIA

Um homem de 58 anos foi preso pela Polícia Militar, na manhã de ontem 
(sexta-feira, 14), suspeito de ameaçar de morte o filho da esposa, em Nova 
Olímpia (48 quilômetros de Umuarama). De acordo com os policiais, a víti-
ma relatou que seu convivente teria se desentendido com seu filho, passando 
a ameaça-lo de morte, dizendo que iria atirar contra o rapaz. Ele disse ainda 
que seguiria até sua casa para buscar uma arma de fogo. Após diligências, 
os policiais conseguiram realizar a abordagem e, com autorização conseguiram 
entrar na residência. Nas buscas foram encontradas quatro espingardas e 
diversos cartuchos. O acusado foi detido e levado juntamente com o arma-
mento para a Delegacia de Polícia Civil.  

DIVULGAÇÃOMotorista perde o controle e
cai em ribanceira na PR-323

Depois de perder o controle 
de direção de um veículo pela 
rodovia PR-323, um homem de 
46 anos escapou por pouco da 
morte. Milagrosamente ele não 
se feriu. O acidente aconteceu na 
tarde de ontem (sexta-feira, 14) 
em uma ribanceira perto do dis-
trito de Lovat. Equipes do Samu 
e da Polícia Rodoviária Estadual 
(PRE) estiveram no local.

O homem seguia com a 

picape no sentido Umuarama a 
Cruzeiro do Oeste, com destino 
final em Curitiba. Ele afirmou 
que não se lembra da cine-
mática do acidente no qual o 
carro capotou antes de cair 
em um barranco. Ele é mora-
dor da capital do Estado e 
estava em Umuarama traba-
lhando em uma obra. A queda 
foi de aproximadamente 
seis metros e, mesmo com 

chegada do socorro, o moto-
rista recusou o atendimento. 
Não houve interrupção no 
tráfego e a PRE orientou o 
condutor a confeccionar o 
boletim de ocorrência online.

Churrasco cancelado
O churrasco de um homem de 
42 anos de idade foi cancelado 
pela Polícia Militar ontem pela 
manhã. O cidadão furtou a carne 
de um supermercado. Detido, 
ele foi conduzido para a sede da 
7ª Subdivisão Policial (7ª SDP), 
onde foi autuado pelo crime. De 
acordo com os levantamentos da 
Polícia, o homem teria furtado 
uma bandeja contendo 814 
gramas de patinho bovino. A 
mercadoria custa R$ 32,48. O 
autor foi contido pela equipe 
de segurança do mercado até a 
chegada dos policiais militares, 
que registaram um boletim de 
ocorrência.

A queda na ribanceira foi de aproximadamente 6 metros e, milagrosamente, o motorista 
saiu ileso do acidente
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Pedreiro escapou de atentado
correndo e desviando de tiros

O homem identificado ape-
nas pelo nome de Carlos, foi 
alvo de tentativa de homicídio 
em Umuarama ontem (sexta-
-feira, 14). Ele conseguiu esca-
par do atirador desviando das 
balas e pulando um muro de 
aproximadamente 5 metros.

De acordo com a Polícia 
Militar, primeiro órgão a ser 
acionado para atender a ocor-
rência, assim que foi efetuado 
o primeiro disparo, o alvo 
conseguiu escapar correndo. 
“Essa possível vítima pulou 
o muro para dentro da pro-
priedade (Aceu) e se evadiu 
depois, não sendo encontrado 
por ninguém até o momento”, 

DANILO MARTINS/OBEMDITO

Caminhão tomba em estrada
rural e motorista fica ferido

Um motorista ficou ferido 
no fim da manhã de ontem 
(sexta-feira, 14) após o tom-
bamento do caminhão que ele 
conduzia. O acidente aconte-
ceu na estrada Ceboleira, em 
Umuarama. Segundo o dono 
do veículo, o motorista per-
deu o controle do caminhão 
e foi retirado da cabine com 
a ajuda de uma equipe do 
Corpo de Bombeiros. Em 
seguida, foi encaminhado 
para um hospital da cidade. 
Não foi divulgado o estado 
de saúde, mas sua vida não 
corria riscos. O Samu também 
participou do resgate.

O caminhão estava car-
regado com ração para aves 
e caiu dentro de uma cava 

VEÍCULO caiu dentro de uma vala feita na beira da estrada para contenção de águas 
pluviais

EDUARDO SEBIM/PORTAL UMUARAMA

feita na beira da estrada 
para contenção de águas das 

chuvas, próxima da Igreja do 
Aeroporto.

A Polícia Ambiental apreendeu 12 toneladas de carvão e aplicou multas de 
R$ 4.500 em uma carvoaria que fica às margens da PR-180, em Guairaçá, 
na quinta-feira (13). De acordo com os policiais, uma equipe que trafegava 
pela rodovia avistou uma fumaça vindo de uma carvoaria e constatou que 
se tratava da queima de madeira de uma empresa de carvão que fica às 
margens da rodovia. Seguiram então até o local e verificaram que havia uma 
certa quantia de carvão já embalado e pronto para comercialização e que 
não havia na embalagem informações obrigatórias. Além disso, a empresa não 
apresentava a licença de operação e regularização. Também foram encontra-
das aproximadamente 10 toneladas de carvão em processo de fabricação 
dentro de 10 fornos. O material apreendido e será destinado às entidades 
assistenciais por meio de doações, segundo a Polícia Ambiental.

DIVULGAÇÃO

Um homem acusado de 
ter matado o policial Tiago 
da Silva Rego de 28 anos, em 
2017 na cidade de Altônia, 
foi preso em uma ação con-
junta da Polícia Nacional do 
Paraguai com apoio do Centro 
Integrado de Operações de 
Fronteira. A prisão ocorreu na 
madrugada de ontem (sexta-
-feira, 14) na cidade de em La 
Paloma Del Espíritu Santo, no 
departamento de Canindeyú, 
no Paraguai.

À época, o policial foi morto 
quando estava acompanhado 

Acusado de matar policial em Altônia é preso no Paraguai
de outros dois militares rea-
lizando um trabalho na área 
rural de Altônia. Eles usavam 
um carro descaracterizado. O 
homem preso ontem é o prin-
cipal suspeito de ter efetuado 
inúmeros disparos contra o 
carro dos policiais. Segundo a 
Polícia Civil, o acusado estava 
armado com um fuzil.

As investigações apontaram 
que o policial Tiago estava diri-
gindo o carro que foi atingido 
e morreu no local. Os outros 
dois policiais militares não 
ficaram feridos. O corpo do 

militar foi recolhido ao IML de 
Umuarama. Na ocasião dos 
fatos, um veículo, possivel-
mente usado pelos atiradores, 
foi encontrado abandonado 
em uma área rural de Altônia.

Tiago da Silva Rego atuava 
no Batalhão de Polícia de 
Fronteira (BPFron) em Guaíra 
e trabalhava na corporação há 
pelo menos quatro anos.

VEÍCULO conduzido pelo policial foi 
crivado de balas enquanto equipe fazia 
patrulhamento velado em propriedade 

rural de Altônia

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

destacou a tenente Giovana 
Leme, do 25º BPM.

Os policiais descobriram que 
o pedreiro teria ido até a obra, 
na avenida Francisco Inácio de 
Lira, na quinta-feira (13), quando 
pediu uma oportunidade de 
emprego. Ele foi contratado e 
iniciou as atividades ontem. O 
responsável falou que somente 
na sexta-feira faria um levanta-
mento das informações legais 
do novo funcionário, mas aca-
bou tendo a ‘surpresa’ da ten-
tativa de homicídio no canteiro 
de obras.

Embora testemunhas 
t e n h a m  a f i r m a d o  q u e 
foram disparados três tiros, 

apenas dois estojos haviam 
sido apreendidos pelas 
autoridades.

Equipes do Instituto de 
Criminalística trabalharam 
ontem na coleta de evidências 
que pudessem ser relevantes 
para a investigação, que será 
conduzida pela 7ª Subdivisão 
Policial (7ª SDP).

Ainda conforme testemu-
nhas, o autor dos disparos che-
gou a pé ao local e usava cami-
seta preta. Após o crime ele fugiu 
e também não foi localizado.

POLÍCIA recolheu alguns estojos defla-
grados que foram encontrados para serem 
analisados pelo Instituto de Criminalística
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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

EQUINOX LT 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 129.900,00

GOL 1.6 COMFORTLINE IMOTION 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 55.900,00

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 AT 18/18 VERMELHO COMPLETO, AUT R$ 77.900,00

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 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 269.900,00

SAVEIRO CROSS 1.6 CD 19/19 BRANCO COMPLETO R$ 101.900,00

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

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

TRACKER 1.8 LTZ 14/15 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 82.900,00

TRAILBLAZER 2.8 PREMIER 21/22 AZUL COMPLETO, AUT, COURO, 7L R$ 345.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

Limpeza do Lago Aratimbó deve
ser concluída em até uma semana

Com mais uma semana de 
trabalho deve ser concluída 
a limpeza do Lago Aratimbó, 
que segue em ritmo ace-
lerado. O prefeito interino 
Hermes Pimentel visitou o 
local na manhã de ontem 
(sexta-feira, 14), e ficou satis-
feito com os resultados. “A 
visão já é outra. Assim que a 
areia for removida e o nível 
do lago for normalizado, tere-
mos um cenário muito mais 
agradável para os frequenta-
dores que passam as tardes 
e finais de semana naquele 
ambiente”, comentou.

A empresa contratada pela 
Prefeitura para o serviço vem 
retirando do local cerca de 130 
viagens de areia por dia. Já 
foram levadas mais de 1.900 
viagens de caminhão e ainda 
restam cerca de 600 para fina-
lizar a limpeza. Quando o nível 
da água for restabelecido, a 

Como funciona
A limpeza do lago foi uma das primeiras ações do prefeito, ao 
assumir o Executivo. O trabalho começou no final de novem-
bro. Os sedimentos são retirados da represa por uma escava-
deira hidráulica e destinados à recomposição de aterros. “O 
lago ficou muitos anos sem cuidado”, disse o diretor. “Agora 
faremos a limpeza periodicamente, até que seja possível im-
plantar um sistema para evitar o assoreamento”, completou. 

“Daqui para frente o local terá a devida atenção e a conserva-
ção da Prefeitura”, assegurou.

parte superior da passarela 
terá cerca de um metro de 
profundidade e na parte infe-
rior o lago será mais profundo. 
“O cartão-postal da cidade 
está retornando. Em breve vai 
dar gosto passear ali. Além de 
recuperar a represa, temos 
ganhos ambientais e planeja-
mos algumas melhorias para 
os próximos meses”, apontou 
Pimentel.

REPOVOAMENTO
Está prevista uma reforma 

na passarela e também o repo-
voamento com espécies nati-
vas de peixes. “Vamos soltar 
cerca de 20 mil peixes juvenis 
de espécies que fazem parte 
da fauna aquática local. Será 
necessário restringir a pesca 
para que eles se desenvol-
vam”, explicou o diretor de 
Meio Ambiente do município, 
Rubens Sampaio.

Um morador constatou, na tarde de ontem (sexta-feira, 14), uma cena de 
desperdício de água em frente à Escola Municipal Malba Tahan, localizada 
na Avenida São Paulo. Há um vazamento de água no meio do canteiro 
em de acordo com o denunciante, o vazamento já existe há pelo menos 
duas semanas. O problema não havia sido solucionado até o momento da 
denúncia. Uma equipe de manutenção da Sanepar esteve no local e consta-
tou que o problema era interno. Questionada, a assessoria de imprensa da 
prefeitura de Umuarama informou que a Secretaria de Educação encaminhou 
um encanador no local para apurar e resolver o problema.

PORTAL UMUARAMA

Prefeito vistoriou o procedi-
mento de limpeza do Lago 
Aratimbó e ficou contente com 
a agilidade dos resultados

JOSE A. SABINO/SECOM
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Os nascidos hoje manifestam alguma forma de idolatria ou outra fixação por heróis em sua infância, 
sejam figuras reais ou fantasiosas. Podem ou não ser sociáveis. Sentem-se atraídos por figuras que 
os ajudam em seu processo de autodescoberta que exercem profunda influência em sua carreira. 
Precisam ter cuidado para não se entregarem demais aos prazeres sensuais, pelos quais têm um 
fraco.  São donos da frase: “me faça de bobo uma vez, será uma vergonha para você, me faça de 
bobo outra vez, e será uma vergonha para mim”.

Horóscopo nascido em 15 de janeiro

Aproveite esta semana para acertar as pendências e 
organizar a agenda, aposte no seu dinamismo! Anote 
seus sonhos, pois eles poderão se realizar. Tá na hora 
de valorizar o par, invista no seu poder de sedução. 
Pode receber um convite para sair.

Se estiver em busca de um novo emprego, um colega 
pode te ajudar. Nada de gastos excessivos esta 
semana, controle seus impulsos e pense nos planos 
futuros. Aguarde por um clima bem leve e momentos 
felizes com a família. Saia da rotina com o par e curta 
a intimidade conjugal.

Se você lida com vendas ou trabalha em casa, sua 
criatividade estará em alta. Poderá fazer curso na sua 
área. Procure cuidar melhor da sua saúde. Aproveite 
o clima de harmonia com o par e aguarde por um 
romantismo cheio de boas energias.

Cuidado com as promessas! Aposte na paciência e no 
amor para resolver as diferenças na vida a dois. Uma 
paixão do passado pode ressurgir, mas se foi algo 
que te faz mal no passado, seu lado rancoroso não vai 
permitir que você se apegue novamente.

Na saúde, procure cuidar melhor de dentes e ossos. Além 
de ser autoconfiante com seu visual, é preciso dar aten-
ção à saúde também. Se surgir imprevistos, conte com a 
sua família. Lembre-se que se tiver um par, essa pessoa 
também deve ajudar nas obrigações domésticas, pois 
isso irá aproximá-los.

Pode receber um convite para voltar ao antigo serviço, 
neste momento vale a pena analisar se o retorno é 
ou não interessante. Tudo estará maravilhoso na vida 
amorosa. Poderá conhecer alguém especial na inter-
net, mas tome cuidado com o mundo virtual.

Aposte na sua memória para decolar na carreira. Se 
souber de segredos no trabalho, seja discreta (o). 
Procure controlar a sinceridade e as mudanças no 
romance. Pessoa próxima da família pode despertar 
seu interesse.

Procure ser mais tolerante no trabalho e evite intrigas. 
Ouça pessoas mais próximas e modere nas críticas 
para lidar bem com seus relacionamentos. Aguarde 
por muito sucesso no jogo de sedução.

Melhor organizar suas tarefas profissionais para não 
se atrapalhar. Deixe de lados as intrigas. Reserve um 
tempo esta semana para cuidar do visual e se divertir. 
Invista nas carícias e na intimidade na vida a dois.

Horóscopo da semanal de 15 a 21 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

Cuidado com o ritmo intenso no trabalho, pois você 
poderá se cansar muito. Procure dar um toque no 
romantismo para animar a união. Se estiver com von-
tade de viajar, é uma boa hora pra pesquisar, planejar 
e se organizar; se não der, um rolê diferente tem tudo 
pra trazer bons momentos. 

Horóscopo nascido em 16 de janeiro

Fique tranquila (o) que você saberá resolver as 
buchas que aparecerão no serviço. Aposte na 
sua intuição para resolver esses pepinos no tra-
balho. Romance está protegido. Pode conhecer 
um novo amor através de um parente.

Pode até pensar em pedir um aumento. Procure ter 
mais cuidado com documentos. Aguarde por ótimas 
conversas na vida a dois. Na paquera, vai despertar o 
interesse de alguém especial.

Horóscopo nascido em 17 de janeiro
Os nascidos a 17 de janeiro são do signo de Capricórnio com a personalidade de Sagitário. São 
vagarosos e acomodados, inseguros e incertos. A indecisão, os levam a perder muito tempo e até 
dinheiro. São instáveis e tudo caminha a passos lentos. Seu número principal, do dia do nascimento 
é o 27, formado de 2, Lua e de 7, Netuno. Juntos formam o 9, de Marte, que tempera um pouco 
a fragilidade dos números anteriores, conferindo coragem determinação e espírito aventureiro.

Os nascidos a 16 de janeiro são do signo de Capricórnio com a personalidade de Escorpião. São 
introvertidos e extremamente reservados. Mas são observadores e críticos com relação aos outros. 
Podem acumular em seu interior, por alguma razão, muita mágoa e ressentimentos. Seu número 
principal é o 26, formado de 2, Lua e de 6, Vênus. Juntos formam o 8, de Saturno, que predispõe 
ao isolamento e a uma vida discreta e recolhida, à religiosidade e ao misticismo, bem como à 
solidão. Revela também, bens de herança, que gerem riqueza e vida longa.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 13

IRCJ
SUPERFLUO
OALERTAR

BLAZERDZ
ARRPAES

INCAARIÃ
TAPECEIRO
EDSIGNO

BATOMMADA
EOPADOR

PRAÇAMINI
MARREIOS
IFDADRC

ACABAMENTO
OXALARES

Função de
materiais
como o
isopor

Cidade
santuário
do Estado
do Ceará

Desne-
cessário

(?) e
salvo:
ileso

Antiga 
civilização

andina

Adélia
Prado,

escritora
mineira

Composto
gasoso

que respi-
ramos

Do-(?),
terapia
oriental

Fabricante
de peça pa-
ra cobrir

assoalhos

(?) Motta,
cantor de

soul

Esquivos; 
descon-
fiados

O radar 
de trânsito

Interjei-
ção de
espanto 

"A (?) é
Nossa",

programa
do SBT

Fase final
de uma

obra

Nota da
Redação
(abrev.)

Queira
Deus!

(interj.)

É abatida
no mata-

douro

Formato
do círculo
Tipo de
casaco

Cosmé-
tico labial
A segunda

vogal

Avisar 

Curvado;
dobrado

Acessórios
de montaria
Antecessor
do e-mail

Divisão do
Zodíaco
A mulher

jovem

Eduardo 
(?), político
Antônimo 
de "abaixo"

Modelo 
de saia

Conjunto
de galhos

Desconfor-
to físico

Verifica o
tamanho

Concede 

502, em
romanos

Limitada
(abrev.)

Consoantes
de "dúzia"
Dobra em
tecidos

Acreditar 
Fernanda 

Rodrigues,
atriz

Estudar de novo 

Sentimento simbo-
lizado pela pomba

Papai, 
em inglês
Sílaba de

"final"

3/dad. 5/praça. 6/blazer. 7/ariscos. 9/supérfluo.
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S C B T
A P A D R I N H A R

O L E O S A L O
D S O

M B I A L
S E C A D O N H

R A S P A S P A
F E S T A U P A

S E R T A N E J O
M E A S C E P

P A N D E M I T
G O T A I O G A

LE I A S A N A R
C E N S O A L

C O N G E L A D O R
S A M O R O S A

Peça que
veda

garrafas
de vinho

Vistoriado;
fiscali-
zado

Pedro (?),
jornalista
e apre-

sentador

Chefe
espiritual
indígena

Usa-se a
do limão
em bolos

Escolher;
decidir-se

O "des-
pertador",
na área

rural (pl.)

Prefixo 
de "encar-

regar"

(?) Pacino,
ator ame-

ricano
(Cin.)

She-(?), 
a irmã do
He-Man

(TV)

Parte da
geladeira 
que pro-
duz gelo

Afetuosa;
carinhosa

Raiz roxa comestível

Pedido de
fãs em
shows
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ataduras

Figurinha
de álbuns
Acidente 

de trânsito

Tempero nocivo ao
hipertenso

Atributos de seres co-
mo as fadas (Lit. inf.)

Tomar por
afilhado 
A pele
sujeita 
à acne
Sem

umidade;
enxuta

Barulho;
ruído

Regina (?),
humorista
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festejar um
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meditação
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pelo adubo

Curar;
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(?) sal:
insosso
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postal
(sigla)
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Título
espanhol

Ação gros-
seira (fig.)

Incentivo
ao cavalo
Sufixo de
"lipase"
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atriz (Cin.)
Veste do
Tarzan

Clínica
para

emagre-
cimento

Exame 
de urina
Laço do
cadarço

3/don — eas — lei — spa — upa. 5/tanga.

Cemil abre inscrições para Residência Médica
A Associação Beneficente São 

Francisco de Assis - Hospital Cemil está 
com vagas abertas em três programas 
de: Residência Médica, nas especiali-
dades de Anestesiologia, Cirurgia geral 
e Medicina Intensiva. São seis vagas, 
duas em cada programa.

As inscrições vão até 21 de janeiro 
através do site do hospital no link 
Arquivos.

Para se candidatar, é necessário o 
certificado de conclusão do curso de 
medicina e CRM ativo.

PROVAS
As provas para os programas de 

Anestesiologia e Cirurgia Geral serão 
realizadas no dia 03 de fevereiro, na 
Unidade Cemil Shopping Palladium, 
na Escola Técnica do Hospital Cemil, 
em Umuarama.

As provas do Programa de Residência 
Médica em Medicina Intensiva serão reali-
zadas no dia 4 de fevereiro, no Centro de 
Simulação em Saúde da Unipar, das 8h30 
às 12h30. As entrevistas serão no mesmo 
dia e local, logo após as provas.

HÁ vagas nas especialidades de Anestesiologia, Cirurgia geral e Medicina Intensiva; saiba como participar do pro-
cesso seletivo na reportagem

ASSESSORIA
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni
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“Agrada-te do Senhor, e ele satisfará 
os desejos do teu coração. Entrega o 
teu caminho ao Senhor, confia nele, e 

o mais ele fará. Ed René Kivitz

 BONS CONSELHOS
 Se você estiver preso em uma chamada irritante, coloque o telefone no modo avião em vez de desligar. A outra pessoa 
vê que a chamada “falhou” ao invés de “chamada encerrada”. (@chrishlad) 

VAGAS
O Sesc Umuarama está com oportuni-
dades para profissionais de educação: 

estão abertas as inscrições para o 
processo seletivo de contratação do 

quadro de profissionais que atuarão no 
Ensino Médio Integrado ao Técnico, 
que inicia neste ano na Unidade. As 

vagas disponíveis são para técnico de 
atividades e professores.

 *** 

Para o cargo de professores, estão 
abertas vagas para as seguintes 

disciplinas: Artes, Biologia, Filosofia, 
Física, Química e Sociologia. Também 
é necessário possuir ensino superior 
completo na área a que concorre, 

assim como comprovar experiência de 
seis meses na função. As inscrições 

estão abertas até o dia 18 de janeiro 
de 2022 por meio da área Trabalhe Co-
nosco no site do Sesc ), onde também 
é possível consultar os editais com to-
das as informações pertinentes a cada 
vaga, bem como acompanhar atualiza-
ções. O processo seletivo é constituído 

por três etapas: análise curricular, 
prova de conhecimentos e entrevista. 
As aulas do ensino médio iniciam no 

dia 07 de fevereiro de 2022.

CHEVROLET 
CONECTADÍSSIMA!

O Onix é o carro preferido do brasileiro por sua superioridade nos 
quesitos mais relevantes para o consumidor. Seu design inteligente 
juntamente com seu conjunto tecnológico avançado representam 

uma verdadeira revolução para o segmento. Outro aspecto que tem 
contribuído para o sucesso do modelo da Chevrolet é a capacidade 

de ditar tendências, e de inovar. Por isso, a partir de janeiro, a 
linha Onix ganha novidades importantes, a começar pela exten-
são do pacote mais completo de conectividade do mercado para 

as versões de acabamento RS, LTZ e Midnight. Até então, essa era 
uma exclusividade da versão topo de linha Premier. O consumidor 

brasileiro está buscando carros cada vez mais seguros e equipados, 
e a conectividade ganha protagonismo no dia a dia do motorista. 

Até na hora da revenda do veículo estes aspectos influenciam, 
trazendo vantagens para modelos mais tecnológicos. O aumento 

da procura por serviços como o do OnStar e o do Wi-Fi veicular da 
Chevrolet mostram que existe também uma grande oportunidade de 
negócio para a General Motors”, ressalta Jaime Gil Toledo, diretor 

de Serviços Conectados da GM América do Sul.

Uvel, o melhor lugar para comprar o seu carro!

DIVULGAÇÃO

O Onix se destaca da concorrên-
cia por seu conjunto inovador de 
segurança, comodidade, mecânica 
e conectividade. O Chevrolet vem 
equipado de série com itens como 
seis airbags, controle eletrônico de 
tração e estabilidade e assistente de 
partida em rampa. Modelo preferi-
do do consumidor brasileiro ganha 
ainda nova calibração de motor e 
câmbio visando menor emissões e 

melhora na qualidade de dirigibilida-
de. * Atualmente todo portfólio de 
novos produtos da Chevrolet oferece 
serviços de conectividade, desde o 
superesportivo Camaro até o com-

pacto Onix. O modelo de entrada da 
marca passou recentemente a tra-
zer OnStar também para as versões 
intermediárias (RS, LTZ e Midnigh). 
Antes, era exclusividade da configu-
ração mais sofisticada, a Premier. O 
Onix juntamente com o Tracker são 
os atuais campeões de vendas em 

seus respectivos segmentos e os que 
lideram os índices de digitalização da 
marca. De suas unidades equipadas 
com a tecnologia, 98% deles têm o 
sistema ativo. O público familiar e 
o perfil antenado dos consumidores 

contribuem para este fenômeno.
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