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Umuarama registrou mais de 200 
casos positivos de Covid em um dia

122 MULHERES, 72 HOMENS E SETE CRIANÇAS INFECTADAS

O número de pessoas contaminadas pelo coronavírus continua aumentando em Umuarama. De acordo com o Boletim Covid 
divulgado ontem, 201 novos casos foram confirmados. Embora preocupante, o aumento expressivo dos casos de Covid-19 não 
influenciou nas internações hospitalares: não há nenhuma pessoa da cidade em tratamento em enfermarias ou UTIs. Os casos 
ativos subiram de 180 para 412 – um aumento de 129% –, já o número de suspeitos caiu de 494 para 466. l 5

Sancionada
lei que altera

regras dos ônibus
interestaduais

l 2

Umuarama
é a 4ª do PR
na geração

de empregos
l 7

1º Escalão

Darlan Scalco
vai chefiar
gabinete

de Ratinho Jr
l 3

Foi realizada ontem 
a entrega de três 
carros e cinco motos 
da campanha Natal 
de Esperança Aciu 
2021. Esta foi a maior 
promoção do Paraná e 
teve a participação de 
40 mil consumidores 
que cadastraram mais 
de 462 mil cupons. l 6

Premiação
ASSESSORIA

Detran e
PM lançam
manual para
ciclomotores

l 9

DIVULGAÇÃOBalanço
Atuando com foco na proteção e na segurança dos 
cidadãos, a Guarda Municipal de Umuarama tem 
participação ativa no policiamento ostensivo e na 
prevenção de infrações penais na cidade. Com seu 
efetivo de 28 agentes e subordinada à Secretaria 

Municipal de Defesa Social, atua desde 1992. Durante 
o mês de dezembro de 2021, a guarnição atendeu 

a 321 ocorrências. l 8
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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 - 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

3/12 a 3/1 0,5160   0,4572   0,0159
4/12 a 4/1 0,5214   0,4626   0,0213
5/12 a 5/1 0,5478   0,4890   0,0476
6/12 a 6/1 0,5743   0,5154   0,0739
7/12 a 7/1 0,5837   0,5249   0,0833

Ações % R$
Petrobras PN -0,07% 28,05 
Vale ON +2,02% 79,38 
ItauUnibanco PN +2,03% 22,14 
Bradesco PN +1,42% 19,94 
Magazine Luiza ON -2,65% 6,25 
BRF ON +7,05% 24,30 

IBOVESPA: +0,55% 101.565 pontos

Iene 115,80
Libra est. 0,74
Euro 0,88
Peso arg. 103,15

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,6% 5,6790 5,6800 +1,9%

PTAX  (BC) +0,7% 5,7036 5,7042 +2,2%

PARALELO -0,5% 5,5500 5,9700 +2,2%

TURISMO -0,5% 5,5500 5,9500 +2,2%

EURO +0,4% 6,4416 6,4435 +1,9%

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 06/01

Iene R$ 0,0489
Libra est. R$ 7,68
Peso arg. R$ 0,055
R$1: 1.226,99 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 06/01 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 1.377,25 -7,00 9,2%
FARELO jan/22 420,40 -3,70 19,2%
MILHO mar/22 603,75 1,50 3,5%
TRIGO mar/22 746,00 -14,75 -7,5%

SOJA 166,61 1,2% 6,4% 166,00
MILHO 86,81 0,3% 9,8% 88,00
TRIGO 88,87 0,1% 0,1% 92,00
BOI GORDO 312,46 0,4% 0,6% 310,00
SUINO 5,52 -0,7% -17,4% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 05/01 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 06/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 06/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 174,00 3,0% 4,5%
SOJA Paranaguá 181,00 2,3% 5,8%
MILHO Cascavel 95,00 2,2% 8,0%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Palavras cruzadas

Os planetas revelam que devem rolar transfor-
mações sensacionais na área profissional. Você 
conta com um instinto apurado para os negócios 
e tende a ter grandes ganhos, inclusive pensão 
ou herança. 

Sextou com os planetas dando a maior força 
para você brilhar no emprego. Além de contar 
com bom gosto e talento, seu signo tende a 
ficar mais prestativo e sociável. O resultado? 
Clima agradável e muito sucesso no trabalho! 
No amor, você deve divar! É que o seu poder 
de seducência e criatividade em alta prome-
tem estimular a conquista.

Você tende a se mostrar mais sociável e amá-
vel em suas relações profissionais e pessoais, 
deve se dar bem com todo mundo e fazer ótimos 
contatos. Há chance até de fechar uma parceria 
lucrativa. Se depender dos astros, sua vida amo-
rosa estará uma belezura.

Sextou com os astros destacando seu lado sociá-
vel e comunicativo. Além de ganhar a simpatia 
de todo mundo, pode até conseguir favores das 
pessoas com seu bom papo. Nos estudos, terá 
facilidade para aprender.  Os assuntos do cora-
ção estão bombásticos! Tudo indica que irá se 
abrir mais e falar o que sente.

A Lua brilha na sua Casa da Fortuna e fica de 
boas com os outros astros, trazendo notícias mais 
que maravilhosas! Tudo indica que estará mais 
sociável (isso é possível?) e com gosto apurado, 
aí há grandes chances de encher o bolso em tra-
balhos ligados a produtos femininos, decorativos, 
domésticos ou alimentícios.

A sexta começa com você arrasando. Com zero 
timidez e muita ternura, você tende a se relacio-
nar bem com todos e ter facilidade pra escolher 
bem seus amigos. Se está no rol dos solteiros, 
uma amizade tem boas chances de virar um 
romance tudo de bom. Com o love, mudanças 
podem pintar e ajudar a relação a evoluir.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Os nascidos no dia 7 de janeiro possuem grande intuição e são sagazes, muito embora 
tenham aparência ingênua e de falta de malícia. Seus sentimentos são fortes, enxergam 
mais longe do que os outros. Conseguem absorver a energia ao seu redor com muita 
rapidez e, em especial, sentir intensamente a negatividade.

Horóscopo nascido em 7 de janeiro

Tudo indica que vai acordar não só com o pé 
direito, mas com o corpo inteiro! É que o astro 
tá on no seu paraíso astral, trocando likes com 
outros planetas e derramando bençãos na sua 
sexta.  Seja com o love ou o crush, programas 
tranquilos e artísticos têm tudo para acender o 
romantismo.

Você deve sextar mandando super bem nos 
relacionamentos pessoais e profissionais. Tudo 
indica que estará mais popular, ganhará a sim-
patia dos outros com facilidade e irá fazer bons 
contatos, inclusive com quem está longe. Mais 
sensível, seu signo tende a se aproximar mais de 
pessoas com quem tenha afinidades de ideias.

É um dia bem gostoso que você quer? Toma aí, 
tourinho! Tudo indica que seu signo estará mais 
sociável, diplomático e aberto, com grandes 
chances de ter sucesso em reuniões, encontros 
e contatos, sobretudo com quem está longe.

O espírito da Anitta deve baixar e seu signo 
estará poderoso! Sua personalidade mais amá-
vel, agradável e sociável tem tudo para ser bem-
-vista pelos colegas e pela chefia, além de fazer 
sucesso com o público. Aproveita, pois logo 
depois Lua e Netuno dão um rolê no seu inferno 
astral e as suas emoções podem ficar instáveis.

Você deve sextar com tudo no trabalho, princi-
palmente se atua em home office ou se faz uma 
atividade em casa. Além de contar com bom 
gosto, tende a se relacionar muito bem com 
os colegas, chefia e clientela. Os sentimentos 
ficam intensos e o desejo de sentir amor deve 
falar alto.

Os astros estimulam seu talento para as finanças 
hoje, principalmente, para atrair dinheiro. Se tra-
balha com moda, produtos de beleza, estética, 
luxo ou artes, sobretudo em home office ou num 
empreendimento em casa, tudo indica que irá 
nadar na grana extra.

 Loterias
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Foz do Iguaçu
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BOEM
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DTAREFA

PEDICA
RA

GCA
COMC

PRE
DOMINIO

AQARLV
IMUNDICIE

AEASSAR

Máquina 
de trabalho

do jardi-
neiro

Programa 
do SBT com
Christina

Rocha (TV)

Bebida
gasosa 

de sabor
limão

Relativos
ao Estado

de São
Paulo

Animal
como a

Margarida
(HQ)

Vida no-
turna entre

bares e
cantorias

Trabalho
a ser exe-

cutado

A banda que
toca músi-
cas de ou-
tra (ingl.)

Manoel
Carlos,

novelista
brasileiro

Supre-
macia

Ao (?)
livre: a céu

aberto

Conso-
antes de
"casa"

Cozer 
(o bolo) 

Atiro para
longe 

A + os
(Gram.)

Animal como
o camarão
500, em
romanos

Sujeira
excessiva
Hiato de
"paetê"

Solicitei
Letra do
remédio
genérico

Fragmento
de vidro
Convés
(Mar.)

Iran Malfi-
tano, ator 

Sílaba de
"leste"

Esotérico

Interrup-
ção tem-
porária

Lado da
moeda
Demão 

(de tinta)

Nascido no Velho
Continente

Ligada
(a luz)

Fenômeno 
multicolorido

Ferida 
no estô-
mago

550, em
romanos
Vogais

de "soar"

4/pedi — soda. 5/cover — deque. 6/boêmia. 7/místico.
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R E D O C H A
M O S Q U I T O S

D I S S U A D I R A
A E I R A D N

G A N G L I O
K U R T I D O S O

B A R C A R O L A
R A H N A R O N U

S A D I A S E S
N O E L I S O

Material
de aven-
tais de

médicos

Setor hos-
pitalar com

visitas
restritas

Verbo auxi-
liar da voz

passiva
analítica

Inseto que
transmite 
a malária

(pl.)

Antigo
"reality

show" de
calouros

Agência 
que enviou
o Curiosity
a Marte

Fonte 
das leis
consue-

tudinárias 
Canção
dos gon-
doleiros

de Veneza

Andréia
(?), repór-
ter da Glo-

boNews

Um dos fatores considerados no
cálculo da aposentadoria Local para prática de

exercícios físicos

Gigante
de "Os

Lusíadas" 
Conterrâ-
neo do te-
nista Milos

Raonic
O velcro e

a lycra,
por sua

ação
Corpo de 

(?), exame
que com-
prova o
estupro

Rio da
Sibéria
Órgão

rodoviário

Autor do "Poema da
Gare do Astapovo"

Trilogia cinematográ-
fica de Peter Jackson
baseada na obra de

J. R. R. Tolkien 

Razão en-
tre o cate-

to oposto a um ângu-
lo e a hipotenusa

Bebida
digestiva

Archote
(Ant.)
Antiga cidade da

Fenícia

(?) Cobain,
vocalista 

do Nirvana

Fizera
mudar de
opinião
Hiato de
"baeta"

(?) Soni,
ator de 

"Deadpool"

Inchaço
de nódulo
linfático

Raiva
(?) Comics,
editora de

HQ

Nota
O cidadão
da Tercei-
ra Idade

Ciscar 
(o solo)

As Nações
Unidas

Catedral de (?), igreja
espanhola em estilo gótico
(?) 14001, certificação de

sistemas de gestão ambiental

Exímios em alguma
atividade

Lima, no alfabeto
fonético

4/kurt — lena — león — teda. 6/archie — idálio. 9/adamastor.

Governo sanciona lei que altera as
regras para ônibus interestaduais

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) sancionou a Lei 14.298, que 
altera regras sobre o transporte 
de ônibus interestadual e inter-
nacional de passageiros.  O texto 
da nova legislação foi publicado 
ontem (quinta-feira, 6) no Diário 
Oficial da União (DOU).

A nova lei altera trechos da 
legislação que regulamenta 
o setor de transporte terres-
tre de passageiros. Entre as 
principais mudanças está a 
exigência de capital social 
mínimo de R$ 2 milhões para 
as empresas que pretendem 
operar linhas interestaduais e 
internacionais.

A o  p e d i r  a u t o r i z a -
ção à Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 
para atuar em algum trecho 
interestadual ou internacio-
nal, tais companhias de viação 
também precisam, a partir de 
agora, comprovar viabilidade 
técnica e econômica, além da 
capacidade operacional que já 
era exigida anteriormente.

A nova lei manteve a auto-
rização para a intermediação 
da venda de passagens, feita 
atualmente por meio de pla-
taformas tecnológicas e apli-
cativos. Contudo, ônibus de 
transporte de passageiros não 
regulares – como os de excur-
sões e turismo, por exemplo 
– ficam vedados de vender 

Exigência retirada
Outro ponto retirado foi a exigência de que as empresas tivessem 

frota própria de, no mínimo, 60% do necessário para operar as 
linhas interestaduais. Na visão de novas empresas que atuam via 

aplicativos, o item era tido como uma restrição grave do mercado e 
da livre concorrência, uma vez que os modelos de negócio do setor 

preveem cada vez mais a operação por meio do fretamento de 
veículos, sem frota própria.

bilhetes nos moldes das linhas 
regulares.

POLÊMICA
Desde que começou a tra-

mitar no Congresso Nacional, 
o projeto de lei que deu ori-
gem às novas regras colocou 
em rota de colisão viações 
tradicionais e novas empre-
sas que operam via aplicati-
vos e esquemas colaborati-
vos de fretamento de ônibus 
interestaduais.

Em 15 de dezembro, por 

exemplo, data em que o 
assunto foi votado no plenário 
da Câmara, centenas de ôni-
bus ocuparam a Esplanada dos 
Ministérios para protestar contra 
e a favor do projeto de lei.

Ao final, o texto proveniente 
do Senado acabou abrandado 
na Câmara, com a retirada de 
pontos polêmicos. Em sua 
versão original, o projeto de 
lei previa que todas as autori-
zações concedidas pela ANTT 
desde 2019 fossem revogadas, 
ponto que acabou retirado.

DESDE que começou a tramitar no Congresso, o projeto colocou em rota de colisão viações 
tradicionais e novas empresas que operam via aplicativos

ALEX MIRANDA
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Darlan Scalco vai
chefiar Gabinete
de Ratinho Junior

O ex-prefeito de Pérola 
e ex-presidente da AMP 
(Associação dos Municípios 
do Paraná), Darlan Scalco, 
deverá assumir nos próximos 
dias a chefia de Gabinete do 
governador Ratinho Junior, 
no Palácio Iguaçu.

Prefeito de Pérola durante 
dois mandatos, concluídos 
com alta aprovação popular, 
Scalco cresceu no conceito 
de Ratinho Junior por conta 
do trabalho realizado como 
superintendente-geral de 
Articulação do Governo do 
Paraná, cargo que comanda 
há vários meses.

Outra mudança prevista 
para logo, será a saída de Guto 
Silva da Casa Civil, onde atua 
como chefe da secretaria. Guto 
deverá deixar o posto nos pró-
ximos dias, e reassumir a vaga 
de deputado na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep), 
pois é nome certo para disputar 
a reeleição, com apoio incondi-
cional de Ratinho Junior, inclu-
sive para ‘voos maiores’.

Saúde inclui crianças de 5 a 11
anos na vacinação contra covid

O governo federal anun-
ciou a inclusão de crianças de 
5 a 11 anos no plano de ope-
racionalização de vacinação 
contra a covid-19. As primei-
ras doses de vacinas contra a 
doença destinadas a crianças 
de 5 a 11 anos deverão chegar 
ao Brasil no dia 13 de janeiro. 
Está prevista uma remessa de 
1,2 milhão de doses do imuni-
zante da Pfizer – o único apro-
vado até o momento pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

O Brasil receberá, no pri-
meiro trimestre de 2022, 20 
milhões de doses pediátricas 
destinadas a este público-alvo, 
que é de cerca de 20,5 milhões 
de crianças. O Ministério 
da Saúde receberá, ainda 
em janeiro, um lote de 3,74 
milhões de doses de vacina.

“Não faltará vacina para 
nenhum pai que queria vacinar 

seus filhos”, disse o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga. O 
secretário executivo do órgão, 
Rodrigo Cruz, informou que 
outras 20 milhões de doses 
foram reservadas. O envio está 
condicionado à confirmação 
pelo laboratório e pelo anda-
mento do ritmo de vacinação.

O esquema vacinal será 
com duas doses, com intervalo 
de oito semanas entre as apli-
cações. O tempo é superior ao 
previsto na bula da vacina da 
Pfizer. Na indicação da marca, 
as duas doses do imunizante 
poderiam ser aplicadas com 
três semanas de diferença.

Segundo o Ministério da 
Saúde, será preciso que a 
criança vá vacinar acompa-
nhada dos pais ou responsá-
veis ou leve uma autorização 
por escrito.

O Ministério também reco-
mendará uma ordem de 

prioridade, privilegiando pes-
soas com comorbidades e com 
deficiências permanentes; indí-
genas e quilombolas; crianças 
que vivem com pessoas com 
riscos de evoluir para quadros 
graves da covid-19; e em seguida 
crianças sem comorbidades.

A obrigação de prescrição 
médica para aplicação da vacina 
não foi incluída como uma exi-
gência, conforme foi venti-
lado por membros do governo 
durante as discussões nas últi-
mas semanas. Mas o Ministério 
sugeriu que os pais procurem 
profissionais de saúde.

Questionado por jorna-
listas se essa recomendação 
não desestimularia os pais a 
levarem os filhos para vacinar, 
o ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, respondeu afir-
mando que isso deixaria os 
pais mais “seguros” para deci-
dir sobre a imunização.

O substituto de Guto 
será o atual secretário do 
Desenvolvimento Urbano e 
Obras Públicas, João Carlos 
Ortega, outro nome que des-
fruta de integral confiança do 

Governador do Paraná, princi-
palmente devido à capacidade 
de articulação política e a faci-
lidade de estreitar as relações 
do governo com prefeitos e 
outros lideranças do Estado.

EX-prefeito de Pérola cresceu no conceito do governador por conta do trabalho realizado 
como superintendente-geral de Articulação do Governo do Paraná

DIVULGAÇÃO

Análise

Durante a coletiva sobre a inclusão de crianças no programa 
nacional de vacinação contra a covid, o ministro Marcelo 
Queiroga e seus secretários defenderam o processo de 

análise e definição da inclusão do público infantil no (PNI). 
A Anvisa autorizou a aplicação da vacina da Pfizer nessa 

faixa etária em 16 de dezembro, mas o Ministério decidiu 
realizar uma consulta pública e uma audiência pública antes 
de anunciar a inclusão. “Não há atraso. Não podemos trazer 

doses antes da aprovação da Anvisa. Consulta pública foi 
importante sim para tomada de posição do Ministério. 

Tivemos cuidado e não foi excessivo, muito pelo contrário. 
Também estava no nosso radar.

Tempo e dinheiro
O ministro disse que o país 
tem uma “tempestividade”, 
o tempo correto de ser feito 
[vacinação]. Rosana Leite, 
secretária extraordinária de 
Enfrentamento à Covid-19, 
acrescentou: “E acredito que 
este é o tempo adequado”. 
Marcelo Queiroga informou, 
também, que o custo total 
da vacinação da população 
de 5 a 11 anos deve ser em 
torno de R$ 2,6 bilhões. O 
secretário executivo Rodrigo 
Cruz comentou que a equipe 
da pasta acionou a Pfizer 
após o anúncio da decisão 
da Anvisa. Um aditivo do 3º 
contrato foi firmado no dia 
28 de dezembro, que fechou 
a entrega das 20 milhões de 
doses no 1º trimestre. Em 
nota, a Pfizer confirmou a 
assinatura do contrato de 
aquisição das 20 milhões de 
doses e o início da entrega na 
“semana do dia 10 
de janeiro”. 

Pé na estrada e faca nos dentes
O ex-juiz federal Sergio Moro (Podemos) anunciou o início 
de viagens pelo Brasil. Pré-candidato à Presidência da 
República, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública 
aproveitou a oportunidade para alfinetar os adversários, 
chamando-os de “pelegos e milicianos”. O comentário foi 
uma referência ao ex-presidente Lula (PT) e ao presidente 
Jair Bolsonaro (PL). Afirmou que o giro pelo país começa no 
Nordeste. “Logo estarei na Paraíba. Conto com vocês nessa 
jornada que está só começando. Temos um país para salvar 
de uma triste polarização entre pelegos e milicianos. Vamos 
construir a nação moderna e inclusiva que queremos”, disse 
via Twitter. Ainda em janeiro, Sergio Moro planeja viajar a 
Santa Catarina e, no início de fevereiro, deve retornar ao 
Nordeste para visitas ao Ceará, Piauí e Sergipe. 

Reações
Especialistas apontam que 
as chances de uma criança 
ter quadros graves de covid 
superam qualquer risco de 
evento adverso relacionado 
à vacina da Pfizer, avaliam 
pesquisadores da Sociedade 
Brasileira de Imunizações 
(SBIm) e da Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP). 
A vacina já está em uso em 
crianças de 5 a 11 anos em 30 
países, e cerca de 10 milhões 
de doses foram aplicadas 
somente nos Estados Unidos 
e Canadá. Membro do 
Departamento Científico de 
Imunizações da SBP, Eduardo 
Jorge da Fonseca Lima tem 
acompanhado os dados de 
vigilância farmacológica 
divulgados pela autoridade 
sanitária dos Estados Unidos, 
o FDA. Das mais de 8 milhões 
de crianças vacinadas, 4% 
tiveram eventos adversos, e, 
entre esses, 97% foram leves, 
tranquiliza o médico.

DIVULGAÇÃO
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Comissões garantem
qualidade técnica ao
processo legislativo

Torcedores e clubes de 
futebol cujas plateias pratica-
rem atos de racismo, injúrias 
raciais ou homofobia em está-
dios do Paraná podem receber 
penalidades que vão desde 
advertências até a proibição 
de frequentar esses locais pelo 
período de um a quatro anos. 
A medida para combater a dis-
criminação, estabelecida pela 
lei nº 20.568/2021, é resultado 
de um projeto de lei discutido 
e aprovado na Assembleia 
Legislativa do Paraná.

Antes de virar lei, a ini-
ciativa parlamentar foi sub-
metida ao processo legisla-
tivo, um conjunto de normas 
definidas, basicamente, pela 
Constituição estadual e pelo 
Regimento Interno da Casa de 
Leis. A tramitação de um pro-
jeto sempre inicia com o pro-
tocolo e passa, em seguida, 
por uma etapa fundamen-
tal: a análise das Comissões 
Permanentes, formadas por 
deputados indicados pelos 
líderes dos partidos políti-
cos com representação na 
Assembleia. Só posterior-
mente, após receber parece-
res, as propostas são incluí-
das na Ordem do Dia para 

Rompimento de adutora afetou
abastecimento de água na cidade

O rompimento de uma 
das adutoras de água de 
Umuarama na manhã de 
ontem (quinta-feira. 06), afe-
tou o abastecimento de água 
em praticamente todo o muni-
cípio. A produção, envolvendo 
o tratamento, e a distribuição 
de água potável passaram a 
ser parciais e por esta razão, 
em alguns pontos da cidade 
chegou a faltar água tempora-
riamente. Segundo a Sanepar, 
o conserto da tubulação foi 
concluído por volta das 18h. No 
entanto, o abastecimento só 
voltou a ser normalizado grada-
tivamente a partir das 22h.

Só ficaram sem água durante 
este período os clientes que 
não possuíam caixa-d’água no 

MAIS de 1.360 pareceres já foram apresentados neste ano durante a elaboração de leis e 
acompanhamento das ações administrativas

SANDRO NASCIMENTO/ALEP

apreciação (aprovação, rejei-
ção ou alteração) em Plenário.

NÚMEROS
Durante o ano de 2021, mais 

de 1.360 relatórios técnicos já 
foram elaborados e apresenta-
dos pelas Comissões. Elas tam-
bém realizaram mais de 210 
reuniões. Assim como essa lei 
contra o racismo, em vigor há 
poucos meses – e que durante 
sua elaboração passou pelas 
Comissões de Constituição 
e Justiça; Esportes e Direitos 
Humanos e Cidadania –, todos 
os projetos protocolados são, 
rigorosamente, analisados 
pelas Comissões Permanentes. 

Elas têm caráter técnico-legis-
lativo ou especializado e papel 
fundamental na estrutura ins-
titucional da Casa.

Quando uma Comissão 
recebe um projeto de lei para 
avaliação, seus membros esco-
lhem um relator da matéria. 
Ele tem por responsabilidade 
redigir um relatório que justifi-
que sua posição em relação ao 
projeto e indique suas conside-
rações sobre a aprovação, rejei-
ção ou alteração da proposição 
em análise. Posteriormente, 
após intensa discussão, os 
outros membros da Comissão 
são encarregados de aceitar ou 
rejeitar a indicação do relator.

imóvel, conforme recomen-
dação da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas). 
A Sanepar sugere que cada imó-
vel tenha uma caixa-d’água de 
pelo menos 500 litros. Assim, é 
possível ter água por 24 horas, 
no mínimo.

Mesmo com a normalização 

do atendimento, a orientação 
da empresa é evitar desperdí-
cios, principalmente devido à 
estiagem que vem afetando 
todo o noroeste do Estado e 
chegou a baixar o nível do rio 
Piava, manancial que abas-
tece praticamente a todo o 
município.

SÓ ficaram sem água durante este período os clientes que não possuíam caixa-d’água no 
imóvel, conforme recomendação da ABNT
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Paraná turismo
O Paraná possui 71 Unidades de Conservação, sendo 24 com atrativos 
e permissão de visitas públicas. Os parques estaduais funcionam neste 
verão com horário de funcionamento normalizado durante as férias, 

fecham para manutenção apenas nas terças-feiras. “São áreas de 
preservação maravilhosas, cada qual com seus diferenciais geológicos, 

de fauna e flora. Há esculturas naturais esculpidas pela natureza 
durante séculos, florestas nativas intocadas com espécies raras, rios 
de água límpida e piscinas naturais, centenas de espécies de aves, 

répteis e mamíferos e paisagens exuberantes”, destaca o secretário do 
Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Marcio Nunes.

“Parque das Águas”
O prefeito de Maringá, Ulisses 
Maia, confirmou que a ideia 
de criar uma praia artificial 
na cidade será colocada em 
prática. Inclusive, técnicos 
contratados pelo município já 
estudam lugares possíveis para 
a implantação de um “Parque 
das Águas”. Maia revelou que o 
objetivo da administração é criar 
um “Parque das Águas”, espaço 
que vai reunir, além de uma 
praia artificial, outros espaços de 
lazer para a população.

Paranacidade
O Serviço Social Autônomo 
Paranacidade, vinculado por 
cooperação à Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano 
(SEDU), abre neste mês 15 
vagas, sob o regime celetista, 
mediante Processo Seletivo. 
Serão preenchidas vagas de 
quadro de pessoal em diversos 
tipos de atividades com carga 
horária diária de oito horas. 
As inscrições iniciam dia 18 de 
janeiro e vão até 04 de fevereiro, 
a prova será em 13 de março. 
A divulgação da classificação 
definitiva e homologação final 
será em 13 de maio. O edital 
pode ser acessado no site do 
Paranacidade.

Duty-free
A Receita Federal aumentou o 
valor de compras com isenção 
de impostos nas lojas francas, 
conhecidas como duty-free 
de Foz do Iguaçu, no oeste do 
Paraná. A alteração entrou em 
vigor no dia 1º de janeiro após 
portaria publicada pelo Governo 
Federal. Conforme portaria, 
o valor passou de 300 para 
500 dólares. Com a alteração, 
é possível fazer compras de 
até 500 dólares de produtos 
importados vendidos nestes 
locais sem pagar impostos sobre 
as mercadorias.

Vacina comprovada
O reitor da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), 

Ricardo Marcelo Fonseca, 
anunciou na noite desta 
quarta (5) que vai encaminhar 
ao conselho universitário 
proposta para que seja exigido 
comprovante de vacinação 
dos estudantes, funcionários 
e professores na retomada 
das atividades presenciais, 
marcada para 31 de janeiro. A 
próxima reunião do Conselho 
Universitário da Universidade 
(COUN) deve acontecer no dia 
12 de janeiro. 

Meta alcançada
O Banco Regional de 
Desenvolvimento do 
Extremo Sul (BRDE) do 
Paraná ultrapassou a meta 
de contratações estipulada 
para 2021 e alcançou R$ 1,43 
bilhão. O resultado supera em 
15% o volume conquistado 
no ano anterior. Os dados 
do Paraná incrementam o 
índice histórico do BRDE em 
2021, que atinge R$ 4,14 
bilhões movimentados em 
contratações, ultrapassando 
os números de 2020 em 25%, 
somados aos resultados de 
Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. O melhor desempenho 
havia ocorrido em 2013, com 
aplicações na ordem de R$ 
3,76 bilhões.

Registro obrigatório
Empresas e institutos que 
realizam pesquisas eleitorais 
começaram o ano com a 
obrigação de registrá-las 
perante a Justiça Eleitoral, com 
o prazo limite de pelo menos 
cinco dias antes da divulgação 
dos resultados. As pesquisas 
são uma conhecida ferramenta 
de verificação da viabilidade 
de eventuais candidaturas e 
quais temas mais sensíveis a 
população gostaria de ver em 
debate durante a campanha. 
Segundo a  Resolução nº 
23.676, o registro da pesquisa 
será obrigatoriamente 
realizado via internet, por 
meio do Sistema de Registro de 
Pesquisas Eleitorais (PesqEle).
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Números da
covid aumentam
assustadoramente

O número de pessoas con-
taminadas pelo coronavírus 
continua aumentando em 
Umuarama. De acordo com 
o Boletim Covid divulgado 
ontem (quinta-feira, 6), 201 
novos casos foram confir-
mados. Estes acometeram 
122 mulheres, 72 homens e 
sete crianças. Embora preo-
cupante, o aumento expres-
sivo dos casos de covid-19 
não influenciou nas inter-
nações hospitalares: não há 
nenhuma pessoa da cidade 
em tratamento em enferma-
rias ou UTIs.

Os casos ativos subiram de 
180 para 412 – um aumento de 
129% –, já o número de sus-
peitos caiu de 494 para 466. 
O total de pessoas que rece-
beram diagnóstico positivo 
para a doença, desde o início 
da pandemia em março de 
2020, chegou a 19.976, porém, 
deste universo, 19.238 se 

Atendimentos no Ambulatório
O Ambulatório de Síndromes Gripais (Tenda) segue procurado por 
grande número de pessoas. De acordo com a Secretaria Municipal 
de Saúde, só na quarta-feira (5) foram realizados 229 atendimentos 
e realizadas 129 notificações e 83 coletas para exames Swabs (para 

detecção do coronavírus). “Também foram realizadas sete coletas de 
antígenos e uma sorologia, além de transferirmos uma pessoa para 
o Pronto Atendimento”, relata o secretário Herison Cleick da Silva 

Lima. Ele chama a atenção dos umuaramenses para o fato de que o 
Ambulatório ainda não está funcionando no Centro da Juventude, 

conforme noticiado ontem (5). “Continuamos atendendo na avenida 
Rio Grande do Norte n° 3341 – esquina com a rua Pinguim, no Jardim 
Tropical (Praça Tamoyo). A previsão é de que a mudança seja feita até 

a próxima terça-feira (11)”, registra.

Saúde confirmou o primeiro
caso de H3N2 em Umuarama

A Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa) confirmou 
o primeiro caso de H3N2 na 
última quarta-feira (5), em 
Umuarama. A nova cepa do 
subtipo A tem registrado surtos 
atípicos de gripe, bem como 
mortes, em várias regiões dos 
estados brasileiros.

No Paraná, a transmissão da 
doença já é considerada comu-
nitária – quando o contágio 

entre pessoas ocorre no mesmo 
território, entre indivíduos sem 
histórico de viagem e sem que 
seja possível definir a origem da 
transmissão.

PREOCUPAÇÃO
Precisamos continuar nos 

cuidando com o uso de más-
caras, álcool em gel e lavagem 
das mãos. Os casos têm aumen-
tado consideravelmente todos 

os dias, acendendo um alerta 
para evitar uma possível epide-
mia de H3N2 no Paraná”, disse o 
secretário de Estado da Saúde, 
Beto Preto.

O Paraná soma 375 casos 
e quatro mortes provocados 
pelo vírus H3N2, que é facil-
mente transmitido entre pes-
soas por meio de gotículas 
liberadas no ar, quando a pes-
soa gripada tosse ou espirra.

recuperaram. Neste informa-
tivo de ontem não há o registro 
de mortes e o total de óbitos 
segue em 326.

Sobre a questão de a 
cidade continuar classifi-
cada com ‘Bandeira Verde’ 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa), mesmo com um 
aumento tão significativo nos 
casos de covid-19, o coorde-
nador de Vigilância em Saúde, 
Franzimar Siqueira de Morais, 

explica que isso se deve ao 
fato de que o índice de infec-
ção – verde para baixo, ama-
relo para moderado, laranja 
para alto, vermelho para muito 
alto e preto para extremo – é 
calculado por meio da por-
centagem da taxa de positi-
vidade dos casos em relação 
à taxa de ocupação das UTIs. 
“O gráfico com o monitora-
mento pode ser acessado site 
da Prefeitura”, registra.

ASSESSORIA/SECOM

SÃO 201 novos casos confirmados, em 122 mulheres, 72 homens e 7 crianças. Embora preocupante, o aumento expressivo não influenciou 
nas internações

E o ‘saidão’?
O presidente Jair Bolsonaro prometeu na campanha para 

sua eleição em 2018 trabalhar para proibir o indulto judicial 
para liberação de detentos dos presídios em datas festivas – o 
famigerado ‘saidão’. É lei e acontece no Brasil inteiro. Já eleito, 
em setembro de 2019, ao  lado do então ministro da Justiça, 

Sergio Moro, o presidente disse que o único “saidão que pode 
existir é o da cela ao pátio da prisão”. Moro tinha pacote 

anticrime forte para aprovar no Congresso Nacional, incluindo 
o tema. Os mandatários fizeram de cegos, o ministro foi 

abandonado e pediu demissão, o presidente ‘esqueceu’ o tema, 
e hoje ninguém mais toca no assunto. 

ESPLANADEIRA
# Group Software registra crescimento de 55% no 

faturamento e apresenta aumento de 60% na carteira de 
clientes. # Beatriz Ambrósio assume como head de marketing 

e comunicação da Layers Education. # Austral Re contrata 
Alessandra Monteiro como nova diretora de Vida e Saúde. # 
Dra. Vanessa Jaccoud lança aplicativo “Só uma perguntinha” 

para cuidados com saúde mental.

Resultado
Milhares de presos, em todo 
o Brasil, não voltaram para as 
penitenciárias após o saidão 
de fim de ano. Muitos crimes 
registrados são de bandidos 
que deveriam estar na cela.

Rio sem rumo
Só no Estado do Rio de 
Janeiro, quase metade dos 
que saíram com o benefício 
– mais de 500 – ficou nas 
ruas, muitos condenados por 
roubos e homicídios.

Cenários
O prefeito Eduardo Paes (PSD) 
jura que continua no cargo. 
Mas não se assuste o leitor se 
surgir candidato ao Governo 
do Rio, com Marcelo Freixo de 
vice e Lula de padrinho.

Aposta paralímpico
É um lobby (e que bom!) dos 
paratletas com a primeira-
dama Michele Bolsonaro 
de madrinha nos bastidores 
(Aliás, ela tem mandado muito 
no Palácio). Entrou em vigor 
na quarta-feira a Lei 14.294, 
que destina mais recursos 
das loterias para patrocinar 
e promover esportes 
paralímpicos. 

Do contra
Religioso e contra bingos e 
cassinos, o senador Eduardo 
Girão (Podemos-CE) não tem 
férias. Dia sim, outro também, 
espalha para whatsapp de 
congressistas e publica nas 
redes sociais sua campanha e 
argumentos contra a liberação 
dos jogos.

Uma pergunta
O presidenciável Sergio 
Moro não se posicionou 
ainda se é contra ou a 
favor da legalização dos 
jogos de azar. A pauta mais 
importante do Congresso
 em fevereiro. 

Exemplo
O apresentador de TV Luciano 
Huck fez teste de Covid e 
gripe Influenza nos poucos 
convidados que entraram na 
casa que alugou na praia de 
Itapororoca, em Trancoso. 

Nas montanha$
Empresários do setor 
imobiliário pressionam 
o Governo de Minas a 
construir avenida sobre 
uma ferrovia pouco usada 
por mineradora, em Nova 
Lima, região metropolitana 
de BH. A área tem alto 
valor de venda residencial. 
Mas há resistências de 
vizinhos e ambientalistas. 
O governo federal, dono da 
área, marcou leilão 
para março.

Hamburguer social
A turma do McDia Feliz 
está confiante para 2022 
da campanha que há 33 
edições faz doações para o 
Instituto Ronald McDonald.  
De 2017 a 2021, já foram 
arrecadados cerca de R$ 
92 milhões – subiu 13% 
ano passado em relação 
a 2020. “O crescimento 
mostra que a população está 
comprometida a contribuir 
com projetos em prol da 
saúde e educação”.
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Aciu entrega carros e motos da
campanha Natal de Esperança

Na manhã de ontem (quin-
ta-feira, 6) foi realizada a 
entrega de três automóveis e 
cinco motocicletas da campa-
nha Natal de Esperança Aciu 
2021. A solenidade aconteceu 
na praça Hênio Romagnolli 
e encerra oficialmente a 
campanha.

O evento contou com a pre-
sença do presidente da Aciu 
Orlando Luiz Santos, o prefeito 
Hermes Pimentel, patrocina-
dores, empresários, diretores 
da entidade, da imprensa e da 
sociedade em geral, além dos 
sorteados da campanha, que 
comemoraram o recebimento 
de seus prêmios.

“A maior promoção do 
Paraná celebra a participa-
ção de 40 mil consumidores 
de Umuarama e de outras 
cidades, principalmente da 
Amerios, que cadastraram 
mais de 462 mil cupons. As par-
cerias foram fundamentais. Por 

Estado quer imunizar 1,07 milhão 
de crianças entre 5 e 11 anos

No Paraná, 1.075.294 
crianças com idade entre 5 
e 11 anos devem ser vaci-
nadas contra a covid-19. O 
número está previsto na Nota 
Técnica nº 2/2022 e é baseado 
nas estimativas populacio-
nais do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Com a publicação da 
Nota Técnica, a popula-
ção dessa faixa etária foi 
incluída no Plano Nacional 
de Operacionalização da 
Vacinação contra a covid-
19, no âmbito do Programa 
Nacional de Imunizações (PNI).

O secretário Beto Preto, 
e x p l i co u  q u e  o  E s ta d o 
aguarda o recebimento dos 

imunizantes para dar início à 
vacinação do público infantil. 
A previsão do Ministério da 
Saúde é receber 3,7 milhões 
de doses do imunizante ainda 
em janeiro, parte de um mon-
tante de 20 milhões que serão 
adquiridos neste semes-
tre para a vacinação pediá-
trica. O envio das doses aos 
estados será proporcional à 
população dessa faixa etária.

“O Paraná deve receber 
cerca de 185 mil doses nessa 
primeira remessa e vamos 
fazer a vacinação acontecer, 
da mesma forma que fizemos 
ao longo do ano passado”, 
afirmou o secretário. “Mais 
uma vez o Paraná fará uma 

grande campanha de vacina-
ção. É importante que as pes-
soas deixem de lado as infor-
mações falsas que circulam e 
vacinem seus filhos”.

DIRETRIZES
A vacinação das crian-

ças vai atender às diretrizes 
semelhantes às dos adultos. 
Será iniciada por crianças 
com comorbidades e defi-
ciência permanente, seguidas 
de indígenas e quilombolas, as 
que vivem em lares com pes-
soas com alto risco para evolu-
ção grave de covid, então, em 
ordem decrescente de idade: 
iniciando pelos 11 anos até 
chegar aos 5 anos.

PR recebe hoje 567.450 
vacinas contra a covid

O Ministério da Saúde con-
firmou o envio de mais 567.450 
vacinas contra a covid-19 para 
o Paraná hoje (sexta-feira, 
7). A nova remessa da Pfizer/
BioNTech faz parte da 76ª pauta 
de distribuição do governo 
federal e é integralmente para 
a dose de reforço (DR) da popu-
lação acima de 18 anos.

Os imunizantes devem che-
gar no Aeroporto Internacional 
Afonso Pena, em São José dos 
Pinhais, Região Metropolitana 
de Curitiba, em três voos dis-
tintos. O primeiro está previsto 
para as 7h50, no voo LA-3157; 
o segundo às 9h15, no voo 
LA-4777; e, por último, às 
10h45, no voo G3-1115 a carga 

será finalizada.
“Este é o primeiro envio de 

vacinas de 2022 do Ministério 
da Saúde. São mais de meio 
milhão de doses destinadas 
para o reforço da imunização 
contra o coronavírus. Contamos 
com os esforços dos municípios 
para que, o quanto antes, sejam 
todas aplicadas na popula-
ção. Os casos aumentaram 
nesses últimos dias e por 
isso torna-se ainda mais 
importante a vacina”, enfati-
zou o secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto.

Além das vacinas contra a 
Covid-19, serão enviadas mais 
1.094.500 seringas descartá-
veis 3ml com agulha 23Gx1.

isso agradecemos, de coração, 
ao Sicoob, às concessionárias 
Autorama, Fipal, Fujimoto 
e Uvel. Da mesma forma, à 
Prefeitura, ao Conselho da 
Mulher Empresária e Executiva, 
ao Conjove, às centenas de 
empresas que aderiram e à 
imprensa. Todos contribuíram 
para uma campanha memorá-
vel”, disse o presidente da Aciu, 
Orlando Luiz Santos.

O diretor-superintendente 
do Sicoob Arenito, Fábio 
Viar, ressaltou que a parce-
ria ocorre desde o início das 
atividades da instituição no 
município. “Não é exagero 
afirmar que o Sicoob Arenito 
nasceu dentro da Aciu. Eis uma 
parceria que sempre rendeu 
bons frutos”, avaliou.

O  p r e f e i t o  H e r m e s 
Pìmentel também destacou 
a longeva coparticipação, não 
apenas em campanhas pro-
mocionais, mas também nas 

mais diversas causas em prol 
da sociedade organizada. 
Aproveitou para chamar a 
atenção para o momento 
delicado pelo qual passa o 
setor da saúde. Houve, nos 
últimos dias, um aumento 
considerado alarmante no 
número de pessoas com sin-
tomas de gripe. Por outro 

lado, o total de casos ativos 
de covid-19 na cidade subiu 
300% em poucos dias.

“Mais do que nunca é 
preciso o máximo cuidado 
e não deixar de completar 
o ciclo vacinal, incluindo a 
dose de reforço - no caso da 
Covid – para o bem coletivo”, 
ponderou.

O lote será encaminhado para o Cemepar, em Curitiba, para conferência e armazenamento 
até que seja enviado às Regionais de Saúde
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A entrega de três carros e cinco motos encerrou oficialmente a campanha Natal de Esperança 
Aciu 2021

ASSESSORIA

Ganhadores e 
empresas

 
Motos Honda Biz
- Natyele Fernanda Pedroso 
Leite (Foto Ideal)
- Renan Pereira Matos 
(Planalto Anchieta)
- Edson Domingues de Godoi 
(Umuprev)
- Dirce de Souza Araujo 
(Black Rigor)
- Giovana de Paula Santos 
(Agro & Pet Fazendão)

Automóveis
Prêmio – Fiat Moby
- Adina Zago de Melo
Planalto (Icaraíma)

Prêmio - Chevrolet Ônix
- Raquel Aparecida Ortiz
Capioto

Prêmio – Volkswagen Gol
- Oilma de Melo da Silva
Umupar Parafusos
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Umuarama é a quarta cidade do
Paraná na geração de empregos

Mesmo com o número 
de dias reduzido no atendi-
mento à população, dezem-
bro de 2021 foi um mês clas-
sificado como ótimo para a 
Agência do Trabalhador de 
Umuarama. A observação foi 
feita por Reginaldo Meira de 
Barros, gerente do local. Ele 
comemora a colocação de 219 
profissionais no mercado de 
trabalho formal, o que garante 
à cidade o 4° lugar no ranking 
das que mais empregaram.

Segundo relatório da 
Secretaria de Estado da Justiça, 
Família e Trabalho (Sejuf), em 
primeiro lugar ficou Cianorte, 
com 386 contratações, seguida 
por Foz do Iguaçu, com 369, 
e Francisco Beltrão, com 263. 
“Nosso trabalho é promover 
oportunidades de trabalho, 
como é uma determinação do 
prefeito Hermes Pimentel, que 
sabe a importância e o valor 
que a força do trabalho repre-
sentam tanto para a vida do 
cidadão quanto para o desen-
volvimento do município”, 
observou o gerente.

Barros comenta tam-
bém que estar entre os 10 
municípios que mais empre-
gam é algo realmente a ser 

comemorado, pois coloca 
Umuarama em lugar de des-
taque no Paraná. “Ficamos à 
frente de municípios de maior 
porte, como Toledo, Cascavel, 
Araucária, Paranaguá e até da 
capital. Estamos sempre arti-
culando ações para ampliar 
as vagas de empregos ofe-
recidas, como a Agência do 
Trabalhador Itinerante, que vai 
aos bairros e distritos levando 
todos os serviços disponibili-
zados aqui”, pontua.

O Escritório Regional da 
Sejuf divulgou também os 
resultados conquistados pelas 
11 agências da região metro-
politana de Umuarama, indi-
cando que o município tinha a 
meta de gerar ao menos 1.398 
empregos em 2021 e fechou o 
ano com 2.780 profissionais 
contratados, atingindo quase 
o dobro (199%) do projetado.

Além da colocação de 
profissionais no mercado, a 
Agência do Trabalhador de 
Umuarama atendeu 882 pes-
soas que estavam à procura 
de emprego, e mais 353 que 
deram entrada no seguro-de-
semprego. “Nossa expecta-
tiva para 2022 é das melhores, 
pois já estamos formatando 

Eleitor umuaramense tem até 
maio para regularizar o título

Os eleitores umuaramenses 
têm até o dia 4 de maio para 
regularizarem a situação junto 
à Justiça Eleitoral. Quem esti-
ver com pendências têm 150 
dias antes do pleito para regu-
lamentar a situação, conforme 
prevê a Lei das Eleições. Após 
esse período, nenhuma altera-
ção poderá ser realizada, com 
exceção da emissão da segunda 
via do Título de Eleitor.

O eleitor pode fazer o pro-
cesso de regularização no 
portal do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

As Eleições 2022 estão pre-
vistas para acontecer no dia 2 

de outubro (primeiro turno) 
e 30 de outubro (em caso de 
segundo turno). Os eleitores 
vão às urnas para escolher 

Harmonia cancela eventos após aumento nos casos de covid
Ontem (quinta-feira, 6), 

por meio das redes sociais o 
Harmonia Clube de Campo 
comunicou o cancelamento de 
todos os eventos programados 

RANKING DAS 20 CIDADES QUE MAIS EMPREGARAM 
CIANORTE ......................................................................................386
FOZ DO IGUAÇU .............................................................................369
FRANCISCO BELTRÃO ....................................................................263
UMUARAMA ....................................................................................219
MANDAGUARI .................................................................................197
MEDIANEIRA ...................................................................................192
ROLÂNDIA ......................................................................................192
SÃO MATEUS DO SUL .....................................................................185
MARECHAL CÂNDIDO RONDON .....................................................184
TOLEDO ..........................................................................................176
CASCAVEL.......................................................................................175
CAMPO LARGO ...............................................................................171
CURITIBA ........................................................................................155
PINHAIS ..........................................................................................154
PARANAGUÁ ...................................................................................150
PATO BRANCO ................................................................................145
ARAUCÁRIA ....................................................................................134
CAPANEMA .....................................................................................129
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ................................................................126
MATELÂNDIA ..................................................................................118

 Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho – SEJUF

AGÊNCIAS DO TRABALHADOR NA REGIÃO
 
Resultados acumulados em 2021
MUNICÍPIO META COLOCADOS %
Alto Piquiri 118 964 817
Mariluz 116 367 316
Iporã 193 565 293
Pérola 150 351 241
Altônia 291 651 224
Cruzeiro do Oeste 267 533 200
Umuarama 1.398 2.780 199
Cafezal do Sul 58 94 162
Icaraíma 106 171 161
Ivaté 96 123 128
Perobal 73 85 116

 SEJU/ESCRITÓRIO REGIONAL

novos projetos para atração 
de empresas e incentivo ao 
empreendedorismo, que cul-
minam na geração de novas 
vagas de trabalho. A admi-
nistração municipal tem essa 
missão e estamos focados 
em lutar pelo crescimento 
da cidade”, ressaltou Marcelo 
Adriano Lopes da Silva, secre-
tário municipal de Indústria, 
Comércio e Turismo.

para este mês de janeiro e tam-
bém para fevereiro.

“Vamos avaliar o cená-
rio nos próximos dias e 
programar a retomada dos 

eventos em um momento 
mais próprio e em fortes 
ameaças de uma crise sani-
tária. Desde já agradecemos 
a compreensão de todos os 

envolvidos neste segmento”, 
diz o comunicado.

N o s  ú l t i m o s  d i a s  a 
Capital da Amizade teve um 
boom de casos confirmados 

de coronavírus. O total de 
casos positivos desde o 
início da pandemia supera 
19,7 mil, de acordo com a 
Prefeitura.

SEGUNDO a administração municipal, estar entre os 10 municípios que mais empregam é algo a ser comemorado, pois coloca Umuarama 
em destaque no Estado

o presidente da República, 
governadores, senadores e 
deputados federais, estaduais 
e distritais.

QUEM estiver com pendências têm 150 dias antes do pleito para regulamentar a situação, 
conforme prevê a Lei das Eleições

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Balanço de dezembro da GM em
mostrou mais de 320 atendimentos

Atuando com foco na pro-
teção e na segurança dos cida-
dãos, a Guarda Municipal de 
Umuarama (GMU) tem parti-
cipação ativa no policiamento 
ostensivo e na prevenção de 
infrações penais na cidade. 
Com seu efetivo de 28 agentes 
e subordinada à Secretaria 
Municipal de Defesa Social, 
atua desde 1992. Durante o 
mês de dezembro de 2021, 
a guarnição atendeu a 321 
ocorrências.

As principais ocorrências 
do mês foram as denúncias de 
trânsito (veículos estacionados 
irregularmente), com 106 aten-
dimentos. Em segundo lugar, 
de acordo com o relatório 
mensal de atuação, foram as 
abordagens para averiguação 
de suspeitos, com 38 ocorrên-
cias, em terceiro lugar foram as 
reclamações sobre andarilhos, 

IML divulga foto de tatuagem
para tentar identificar corpo

Bombeiros capturam ouriço em 
galeria comercial no centro

Pessoas que estavam em 
uma galeria comercial em 
Umuarama se surpreenderam 
com um pequeno ouriço que 
surgiu no local, na manhã de 
ontem (quinta-feira, 6). A gale-
ria está localizada na avenida 
Presidente Castelo Branco, 
nas proximidades da Caixa 
Econômica Federal.

O Corpo de Bombeiros foi 

acionado para recolher o ani-
mal que estava acuado, perto 
de um reservatório de gás. 
Como o ouriço estava quie-
tinho, os bombeiros rapida-
mente conseguiram fazer a 
captura.

Para tanto, foi utilizado 
um equipamento específico 
para recolher animais. Um 
tipo de jaula onde o animal 

silvestre foi colocado e tran-
cado e depois depositado em 
um tambor, onde o ouriço che-
gou a expelir alguns espinhos. 
Após a remoção o bicho foi 
encaminhado para ser solto 
na natureza.

DEPOIS que foi colocado em um tambor, 
após a captura, o bucho expeliu alguns 

espinhos, as não feriu nunguém

DANILO MARTINS/OBEMDITO

O Instituto Médico-Legal 
(IML) de Umuarama divul-
gou a foto de uma tatuagem 
que pertence à vítima que foi 
encontrada morta na Estrada 
São Tomé, em Umuarama. O 
corpo foi encontrado no último 
dia 28 de dezembro.

O cadáver estava com a 
pele muito queimada, possi-
velmente em virtude do sol. 
O corpo foi encontrado por 
moradores do local e recolhido 
ao IML, mas ninguém apareceu 
para retirá-lo desde então.

A vítima é um homem 
moreno, que tem entre 35 e 45 
anos e apresenta a tatuagem no 

antebraço esquerdo com o nome 
de uma mulher: “Lucilene”.

De acordo com o IML já foi 
feito o exame de papiloscopia, 
porém o estado de decompo-
sição prejudicou os resultados, 
que foram inconclusivos.

A expectativa é de que algum 
familiar apareça para que não 
seja necessário realizar o sepulta-
mento como indigente. Trata-se 
de um homem magro e tem entre 
35 e 45 anos, de acordo com o IML.

TATUAGEM de um coração cercado com 
o nome de uma mulher “Lucelene” pode 

ajudar na identificação do corpo do homem 
encontrado na Estrada São Tomé

DIVULGAÇÃO

drogaditos, embriagados, 
mendigos e índios, com 25 
atendimentos, em quarto lugar 
foram as ações de apoio ao 
controle de tráfego (20 atendi-
mentos) e em quinto lugar os 
atendimentos de denúncias de 
pessoas em atitudes suspeitas 
(com 15 ocorrências).

O trabalho seguiu com 14 
atendimentos de perturbação 
de sossego, oito abordagens 
de veículos, sete ocorrências 
de acidentes de trânsito com 
vítima, sete atendimentos 
envolvendo animais em geral, 
sete ocorrências na antiga 
rodoviária e imediações e 
mais sete ocorrências de vias 
de fato. O relatório completo 
informa ainda atendimen-
tos de apreensão de drogas, 
prisão em flagrante, pessoas 
desaparecidas, apoio ao Corpo 
de Bombeiros e a ocorrências 

do Pronto Atendimento.
A administração municipal, 

através da Secretaria de Defesa 

Social, destaca que a popula-
ção de Umuarama confia nos 
atendimentos realizados pela 

Guarda Municipal, que é um 
órgão bastante próximo dos 
cidadãos.

A GM de Umuarama atua desde 1992 com o efetivo de 28 agentes. Durante o mês de dezembro de 2021, a guarnição atendeu a 321 ocorrências

ASSESSORIA/SECOM

Uma residência ficou completamente destruída por um incêndio na madruga-
da de ontem (quinta-feira, 6), na Avenida Paraná, em Ivaté. Um cami-
nhão-pipa da prefeitura e dois da usina auxiliaram no trabalho de combate 
às chamas. Segundo a Polícia Militar, no momento do incêndio havia três 
pessoas na casa, quando um dos moradores acordou com a fumaça. Eles 
não souberam informar como o fogo teria começado. Ninguém ficou ferido. 
A imagem registrada por moradores de Ivaté, apesar de não estar muito 
clara, e nítida, mostram a proporção do incêndio, que destruiu a casa.

DIVULGAÇÃO
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Detran e PM lançam manual
com regras para ciclomotores

O Departamento de Trânsito 
do Paraná (Detran-PR), 
em conjunto com a Polícia 
Militar, por meio da assesso-
ria militar, lança o Manual de 
Ciclomotores para orientar os 
condutores destes veículos 
sobre a Resolução 077/2021 do 
Conselho Estadual de Trânsito 
(Cetran-PR), que traz as regras 
para a fiscalização de trânsito 
de ciclomotores, cicloelétricos 
e equiparados no Paraná.

De acordo com o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), nos 
artigos 120 e 130, estes veícu-
los devem estar devidamente 
registrados e licenciados junto 
ao Detran para poderem trafe-
gar em vias públicas abertas à 
circulação.

“O que acontece é que 
alguns tipos de veículos são 
vendidos apenas como bike 
elétrica, por exemplo, sem 
que o comprador saiba, devido 
às suas especificações, que 
aquilo se trata de um ciclo-
motor”, explica o diretor-geral 
do Detran, Wagner Mesquita. 
“Este manual serve para aju-
dar as pessoas a identificar se 
o seu veículo precisa ser regis-
trado e licenciado”.

Policiais ambientais fiscalizavam carvoarias na região de Diamante do Norte, 
Terra Rica e Santa Cruz de Monte Castelo e constataram irregularidades 
atinentes a questões de poluição. Os proprietários foram responsabilizados 
criminal e administrativamente, com a lavratura de termos circunstanciados, 
remetidos ao Ministério Público. Os sacos de carvão encontrados foram apre-
endidos por estarem sem condições de uso e foram entregues às instituições 
Educandário São José, Corpo de Bombeiro, APAE e SOS Maringá. No 
total, foram lavrados 17 autos de infração nos valores de R$ 33.600, além 
da apreensão de 13,070 toneladas de carvão.

DIVULGAÇÃO

Dupla é multada em mais de R$ 80 mil por cortar árvores em APP

Um veículo que possui duas 
ou três rodas, tem motor de 
combustão de no máximo 50 
cilindradas ou motor elétrico 
de até 4.000 watts ou 4kW e 
atinge a velocidade máxima 
de 50 km/h, é um ciclomo-
tor. Além da necessidade de 
ser registrado e licenciado, o 
condutor deve ser habilitado 
na categoria A ou possuir a 
Autorização para Conduzir 
Ciclomotores (ACC).

Já a bicicleta elétrica não 
necessita de registro e licencia-
mento e o condutor não pre-
cisa ser habilitado, desde que a 
potência não ultrapasse os 350 
watts, a velocidade máxima seja 
de 25 km/h e o funcionamento 
do motor seja somente quando 
o condutor pedalar, ou seja, 
não pode possuir acelerador ou 
qualquer dispositivo de variação 
de velocidade e potência. Caso 
a bicicleta não cumpra um des-
tes requisitos, ela se enquadra 
como ciclomotor.

Os equipamentos de mobi-
lidade individual determina-
dos autopropelidos, como 
patinete e hoverboard, não 
necessitam de registro e 
licenciamento.

Dois homens foram presos 
após serem flagrados cortando 
árvores nativas em uma área 
de preservação permanente 

Registro
Para os veículos ciclomotores e cicloelétricos fabricados a partir de 31 de julho de 2015, será exigido o Certi-
ficado de Adequação à Legislação de Trânsito (CAT), o código específico de marca, modelo e versão, além da 

realização de um pré-cadastro pelo fabricante, órgão alfandegário ou importador. Para os veículos produzidos 
antes desta data, o prazo para que fossem registrados, licenciados e emplacados encerrou.

Infração
Os ciclomotores que forem flagrados circulando sem placas ou qualquer tipo de registro, que estiverem 

sem algum equipamento obrigatório, ou que o condutor não seja habilitado para a condução estão sujei-
tos à multas e remoção do veículo.

ALÉM da necessidade de ser registrado e licenciado, o condutor deve ser habilitado na categoria A ou possuir a Autorização para Conduzir 
Ciclomotores (ACC)

DETRAN/PR

(APP). Além disso, foram emi-
tidas três autuações que tota-
lizaram R$ 82 mil.

De acordo com a Polícia 

Militar Ambiental de Cianorte, 
a equipe estava cumprindo a 
escala de serviço referente 
a Operação Verão Paraná 
2021/2022 no município de 
Marilena, nas proximidades 
do Porto Eucalipto, quando 
foram flagradas duas pes-
soas realizando o corte de 
essências nativas no interior 
da APP do Rio Paraná.

Os dois homens já haviam 
realizado o corte de 41 árvores 
das espécies cana fístula, angico, 
capixingui leiteiro, sapuva espir-
radeira, entre outras.

Ao abordar os infratores, 
eles relataram que um deles 
era o proprietário e o outro 
o encarregado do serviço. 
Relataram também que não 
possuíam licença para uso e 
porte de motosserra. Em virtude 
do crime constatado, ambos 
foram detidos e apresentados 
ao plantão da polícia judiciária. 
A motosserra utilizada para prá-
tica do crime foi apreendida.

Os dois envolvidos foram 
autuados administrativamente 
pela equipe da polícia ambien-
tal por cortarem árvores em 
área de preservação perma-
nente e uso de motosserras sem 
licença, por terem infringido a 
Lei Federal 9.605/98 e o Decreto 

Federal 6.514/08. Em virtude de 
o local estar inserido na APA do 
Rio Paraná, o valor dos autos de 
infração foi majorado.

Foram emitidos três autos 
de infração ambiental, sendo 
dois no valor de R$ 41 mil e o 
terceiro de R$ 2 mil.

OS dois homens presos já haviam realizado o corte de 41 árvores das espécies cana fístula, 
angico, capixingui leiteiro e sapuva espirradeira
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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

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

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 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

SAVEIRO CROSS 1.6 CD 19/19 BRANCO COMPLETO R$ 98.900,00

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

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

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO      EXTRAVIO DE ALVARÁ
I  F  P O I  M A R A N G O N I 
LANCHONETE - ME, inscrita 
sob nº CNPJ 08.473.485/0001-
42, estabelecido na Avenida 
Presidente Castelo Branco, 
4116, Zona I, CEP 87501-170, 
cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de seu 
alvará nº 26.593. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.      

Atlético-MG e técnico Jorge
Jesus encerram negociações

A busca do Atlético-MG 
por um técnico vai continuar. 
Nesta semana, o clube mineiro 
desistiu de contar com Jorge 
Jesus. Ambos tiveram nego-
ciações travadas desde o iní-
cio, quando o Terra apurou que 
aconteceu o primeiro impasse: 
para voltar a trabalhar no 
Brasil, Jesus pretendia trazer 
a sua comissão técnica com-
posta por oito pessoas. Por 
outro lado, o time brasileiro 
pretendia que ele trabalhasse 

com a comissão técnica per-
manente. Jorge Jesus está sem 
clube desde que pediu demis-
são do Benfica.

Sem Jorge Jesus, cresce os 
rumores de que o Atlético-MG 
vai atrás de Renato Gaucho, que 
deixou o Flamengo no fim do ano 
passado após perder o título da 
Libertadores para o Palmeiras.

O alvinegro este sem 
comandante desde que Cuca 
deixou o time de forma ines-
perada alegando “problemas 

familiares”. Ele garantiu que 
não vai assumir nenhum time 
em 2022. Ele foi campeão bra-
sileiro, da Copa do Brasil e do 
Campeonato Mineiro, conquis-
tando a Tríplice Coroa. O time 
de Cuca terminou 2021 com 
75,6% de aproveitamento. Em 
75 jogos, foram 52 vitórias, 14 
empates e nove derrotas.

O treinador está aprovei-
tando seu tempo livre e faz 
cursos na CBF.

Di Maria e Draxler, do PSG, 
testam positivo para covid-19

O Paris Saint-Germain infor-
mou mais dois casos de covid-
19 no elenco. Draxler e Di Maria 
são as novas vítimas do vírus e 
terão que permanecer em iso-
lamento até se recuperarem.

Os dois se juntam a Juan 
Bernat, Sergio Rico, Nathan 
Bitumazala e Messi, todos 
infectados.

Além deles, ainda tem 
Neymar como desfalque na 
equipe. Em novembro, o camisa 
10 sofreu uma entorse de torno-
zelo esquerdo com lesão liga-
mentar e seguirá no Brasil até 
o dia 9 de janeiro, ao lado de 
membros da equipe médica e 
de performance do clube.

O clube parisiense entra em 

Adiado
O primeiro jogo entre Arsenal e 
Liverpool, válido pela semifinal 
da Copa da Liga Inglesa e 
que estava marcado para 
acontecer ontem (quinta-feira, 
6) foi adiado. A equipe de 
Anfield pediu a remarcação 
por conta da série de casos de 
covid-19 dentro do elenco e 
comissão técnica. Os duelos 
agora acontecerão na próxima 
quinta-feira (13), às 16h45, e 
no dia 20, no mesmo horário. 
O primeiro palco da bola será 
em Anfield e a volta será no 
Emirates Stadium. Na última 
terça-feira, o assistente técnico 
do Liverpool, Pepijn Lijnders, 
testou positivo e não poderia 
estar à beira do campo no 
confronto. O treinador Jurgen 
Klopp também é desfalque no 
elenco pelo mesmo motivo.
O time deixou seu agradecimento 
a EFL (Liga de Futebol Inglesa) 
“pela compreensão, bem como 
aos torcedores de ambos os 
clubes”.

TÉCNICO Jorge 
Jesus continua 
sem trabalhar 
após sair do 
Benfica

DIVULGAÇÃO

DI Maria agora é mais uma vítima da covid
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campo no próximo domingo, 
às 16h45 (de Brasília), contra o 
Lyon. O duelo é válido pela 20ª 
rodada do Campeonato Francês.
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Palavras cruzadas

Os planetas revelam que devem rolar transfor-
mações sensacionais na área profissional. Você 
conta com um instinto apurado para os negócios 
e tende a ter grandes ganhos, inclusive pensão 
ou herança. 

Sextou com os planetas dando a maior força 
para você brilhar no emprego. Além de contar 
com bom gosto e talento, seu signo tende a 
ficar mais prestativo e sociável. O resultado? 
Clima agradável e muito sucesso no trabalho! 
No amor, você deve divar! É que o seu poder 
de seducência e criatividade em alta prome-
tem estimular a conquista.

Você tende a se mostrar mais sociável e amá-
vel em suas relações profissionais e pessoais, 
deve se dar bem com todo mundo e fazer ótimos 
contatos. Há chance até de fechar uma parceria 
lucrativa. Se depender dos astros, sua vida amo-
rosa estará uma belezura.

Sextou com os astros destacando seu lado sociá-
vel e comunicativo. Além de ganhar a simpatia 
de todo mundo, pode até conseguir favores das 
pessoas com seu bom papo. Nos estudos, terá 
facilidade para aprender.  Os assuntos do cora-
ção estão bombásticos! Tudo indica que irá se 
abrir mais e falar o que sente.

A Lua brilha na sua Casa da Fortuna e fica de 
boas com os outros astros, trazendo notícias mais 
que maravilhosas! Tudo indica que estará mais 
sociável (isso é possível?) e com gosto apurado, 
aí há grandes chances de encher o bolso em tra-
balhos ligados a produtos femininos, decorativos, 
domésticos ou alimentícios.

A sexta começa com você arrasando. Com zero 
timidez e muita ternura, você tende a se relacio-
nar bem com todos e ter facilidade pra escolher 
bem seus amigos. Se está no rol dos solteiros, 
uma amizade tem boas chances de virar um 
romance tudo de bom. Com o love, mudanças 
podem pintar e ajudar a relação a evoluir.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Os nascidos no dia 7 de janeiro possuem grande intuição e são sagazes, muito embora 
tenham aparência ingênua e de falta de malícia. Seus sentimentos são fortes, enxergam 
mais longe do que os outros. Conseguem absorver a energia ao seu redor com muita 
rapidez e, em especial, sentir intensamente a negatividade.

Horóscopo nascido em 7 de janeiro

Tudo indica que vai acordar não só com o pé 
direito, mas com o corpo inteiro! É que o astro 
tá on no seu paraíso astral, trocando likes com 
outros planetas e derramando bençãos na sua 
sexta.  Seja com o love ou o crush, programas 
tranquilos e artísticos têm tudo para acender o 
romantismo.

Você deve sextar mandando super bem nos 
relacionamentos pessoais e profissionais. Tudo 
indica que estará mais popular, ganhará a sim-
patia dos outros com facilidade e irá fazer bons 
contatos, inclusive com quem está longe. Mais 
sensível, seu signo tende a se aproximar mais de 
pessoas com quem tenha afinidades de ideias.

É um dia bem gostoso que você quer? Toma aí, 
tourinho! Tudo indica que seu signo estará mais 
sociável, diplomático e aberto, com grandes 
chances de ter sucesso em reuniões, encontros 
e contatos, sobretudo com quem está longe.

O espírito da Anitta deve baixar e seu signo 
estará poderoso! Sua personalidade mais amá-
vel, agradável e sociável tem tudo para ser bem-
-vista pelos colegas e pela chefia, além de fazer 
sucesso com o público. Aproveita, pois logo 
depois Lua e Netuno dão um rolê no seu inferno 
astral e as suas emoções podem ficar instáveis.

Você deve sextar com tudo no trabalho, princi-
palmente se atua em home office ou se faz uma 
atividade em casa. Além de contar com bom 
gosto, tende a se relacionar muito bem com 
os colegas, chefia e clientela. Os sentimentos 
ficam intensos e o desejo de sentir amor deve 
falar alto.

Os astros estimulam seu talento para as finanças 
hoje, principalmente, para atrair dinheiro. Se tra-
balha com moda, produtos de beleza, estética, 
luxo ou artes, sobretudo em home office ou num 
empreendimento em casa, tudo indica que irá 
nadar na grana extra.

 Loterias
Megasena

03 04 05 06 07 08 09 10 
11 13 16 17 19 21 24 Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Sexta 7/01/2021
concurso: 2441Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

06 04 01 09 06 00 09

Super Sete concurso: 191C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2258Lotomania

32.235
44.219
87.786
08.033
60.030

04 06 37 49 57 60 72
SERGIPE-SE

08 16 28 56 59

ABRIL

05 08 16 18 23 27 28

concurso: 5746

09 41 42 46 47 54 

Sol

CRESCENTE
09/01 - 15h13

CHEIA
17/01 - 20h51

MINGUANTE
25/01 - 10h42

NOVA
02/01- 15h35

Paranaguá
max 23
min 20

max 30
min 19

Cascavel
max 29
min 18

Foz do Iguaçu
max 32
min 22

max 29
min 18

Curitiba
max 19
min 15

FASES 
DA LUA

Sábado 8/01/2021

Chuva
Domingo 9/01/2022

Sol

01 02 12 23 25 31 38 43 44 50
54 57 65 66 69 74 76 84 86 94

Lotofácil concurso: 2414

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 34

AEAC
P

AULISTAS
ARREMESSO

AOSCOD
DPPAUSA

BOEM
IALD

CRUSTACEO
DTAREFA

PEDICA
RA

GCA
COMC

PRE
DOMINIO

AQARLV
IMUNDICIE

AEASSAR

Máquina 
de trabalho

do jardi-
neiro

Programa 
do SBT com
Christina

Rocha (TV)

Bebida
gasosa 

de sabor
limão

Relativos
ao Estado

de São
Paulo

Animal
como a

Margarida
(HQ)

Vida no-
turna entre

bares e
cantorias

Trabalho
a ser exe-

cutado

A banda que
toca músi-
cas de ou-
tra (ingl.)

Manoel
Carlos,

novelista
brasileiro

Supre-
macia

Ao (?)
livre: a céu

aberto

Conso-
antes de
"casa"

Cozer 
(o bolo) 

Atiro para
longe 

A + os
(Gram.)

Animal como
o camarão
500, em
romanos

Sujeira
excessiva
Hiato de
"paetê"

Solicitei
Letra do
remédio
genérico

Fragmento
de vidro
Convés
(Mar.)

Iran Malfi-
tano, ator 

Sílaba de
"leste"

Esotérico

Interrup-
ção tem-
porária

Lado da
moeda
Demão 

(de tinta)

Nascido no Velho
Continente

Ligada
(a luz)

Fenômeno 
multicolorido

Ferida 
no estô-
mago

550, em
romanos
Vogais

de "soar"

4/pedi — soda. 5/cover — deque. 6/boêmia. 7/místico.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 34

AEAC
P

AULISTAS
ARREMESSO

AOSCOD
DPPAUSA

BOEM
IALD

CRUSTACEO
DTAREFA

PEDICA
RA

GCA
COMC

PRE
DOMINIO

AQARLV
IMUNDICIE

AEASSAR

Máquina 
de trabalho

do jardi-
neiro

Programa 
do SBT com
Christina

Rocha (TV)

Bebida
gasosa 

de sabor
limão

Relativos
ao Estado

de São
Paulo

Animal
como a

Margarida
(HQ)

Vida no-
turna entre

bares e
cantorias

Trabalho
a ser exe-

cutado

A banda que
toca músi-
cas de ou-
tra (ingl.)

Manoel
Carlos,

novelista
brasileiro

Supre-
macia

Ao (?)
livre: a céu

aberto

Conso-
antes de
"casa"

Cozer 
(o bolo) 

Atiro para
longe 

A + os
(Gram.)

Animal como
o camarão
500, em
romanos

Sujeira
excessiva
Hiato de
"paetê"

Solicitei
Letra do
remédio
genérico

Fragmento
de vidro
Convés
(Mar.)

Iran Malfi-
tano, ator 

Sílaba de
"leste"

Esotérico

Interrup-
ção tem-
porária

Lado da
moeda
Demão 

(de tinta)

Nascido no Velho
Continente

Ligada
(a luz)

Fenômeno 
multicolorido

Ferida 
no estô-
mago

550, em
romanos
Vogais

de "soar"

4/pedi — soda. 5/cover — deque. 6/boêmia. 7/místico.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO34

I
A D A M A S T O R
C A N A D E N S E
A D E R E N T E S
D E L I T O N

R E D O C H A
M O S Q U I T O S

D I S S U A D I R A
A E I R A D N

G A N G L I O
K U R T I D O S O

B A R C A R O L A
R A H N A R O N U

S A D I A S E S
N O E L I S O

Material
de aven-
tais de

médicos

Setor hos-
pitalar com

visitas
restritas

Verbo auxi-
liar da voz

passiva
analítica

Inseto que
transmite 
a malária

(pl.)

Antigo
"reality

show" de
calouros

Agência 
que enviou
o Curiosity
a Marte

Fonte 
das leis
consue-

tudinárias 
Canção
dos gon-
doleiros

de Veneza

Andréia
(?), repór-
ter da Glo-

boNews

Um dos fatores considerados no
cálculo da aposentadoria Local para prática de

exercícios físicos

Gigante
de "Os

Lusíadas" 
Conterrâ-
neo do te-
nista Milos

Raonic
O velcro e

a lycra,
por sua

ação
Corpo de 

(?), exame
que com-
prova o
estupro

Rio da
Sibéria
Órgão

rodoviário

Autor do "Poema da
Gare do Astapovo"

Trilogia cinematográ-
fica de Peter Jackson
baseada na obra de

J. R. R. Tolkien 

Razão en-
tre o cate-

to oposto a um ângu-
lo e a hipotenusa

Bebida
digestiva

Archote
(Ant.)
Antiga cidade da

Fenícia

(?) Cobain,
vocalista 

do Nirvana

Fizera
mudar de
opinião
Hiato de
"baeta"

(?) Soni,
ator de 

"Deadpool"

Inchaço
de nódulo
linfático

Raiva
(?) Comics,
editora de

HQ

Nota
O cidadão
da Tercei-
ra Idade

Ciscar 
(o solo)

As Nações
Unidas

Catedral de (?), igreja
espanhola em estilo gótico
(?) 14001, certificação de

sistemas de gestão ambiental

Exímios em alguma
atividade

Lima, no alfabeto
fonético

4/kurt — lena — león — teda. 6/archie — idálio. 9/adamastor.

Energia de Mercúrio é que vai gerir em 2022
Com a energia do planeta Mercúrio. 

Em 2022 seremos impulsionados a racio-
nalidade e comunicação. As oportunida-
des estarão presentes, só basta termos 
planejamento, foco e paciência para atin-
gir nossos objetivos.

Aqui estão algumas dicas para sua con-
centração, foco, para que sua mente esteja 
mais fluida para manifestar tudo que deseja.

A pedra Sodalita desperta nossa intui-
ção, auxilia em nosso intelecto, atenção 
e memória.

Ágata Azul, transborda energia positiva, 
reforçando o sentimento da amizade.

Lápis Lazúli, excelente pedra para a 

WANESSA LINGNER/AKASHA MÍSTICA

meditação, ampliando nossas habilida-
des intelectuais trazendo harmonia em 
níveis espirituais, físicos e mentais.

A Esmeralda fortalece a inteligência e 
a comunicação. Trazendo paz para nossas 
inquietações, insegurança e medo.

Nesse sentido, a energia dos cris-
tais, ervas, incensos e óleos essenciais, 
são companheiros fiéis e muito úteis, 
com o poder de potencializar a força da 
mente, melhorando nossas escolhas, 
aumentando nossa intuição, nos aju-
dando a reconhecer a inteligência que 
habita em nós, nos proporcionando foco 
e sabedoria.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni

EQ
U

IL
ÍB

RI
O

Abra-se completamente diante do Eterno, 
não esconda nada dele, e ele fará o que 

for preciso: legitimará sua vida à vista de 
todos e como o sol do meio-dia declarará 

a sua inocência. ( E. R. K.)

 DICA
Transforme suas riquezas em benefícios para o maior número de pessoas. Coloque seu dinheiro em circulação. Dinhei-
ro parado apodrece e faz a gente dormir mal. É melhor perder o dinheiro que ocupa seu coração, do que o coração 
que se ocupa do dinheiro. ( Ed. René Kivitz)

FUTURO?
As redes sociais deram espa-
ço para pessoas brilhantes 

compartilharem seus conheci-
mentos, experiências e, conse-
quentemente, seus conteúdos. 
Criador de conteúdo é a pro-
fissão do futuro. Inovação é 
a palavra de ordem! Por isso 
encontramos dados surpreen-
dentes como, de acordo com 
a  gestora de capital de risco 

americana, que informa que há 
cerca de 50 milhões de criado-
res em todo o mundo e esta é 
a quarta carreira mais desejada 
entre as crianças britânicas de 

7 a 11 anos!

REDE SOCIAIS
Segue abaixo (três) das 10 tendên-
cias para 2022 sob o ponto de vitsta 
de *Orkut Buyukkokten, engenheiro 
fundador da primeira rede social que 

engajou brasileiros, o orkut.com, e CEO 
da Hello Network.

FORMATO
Se você é um fã ou um usuário de 

redes sociais vai perceber que a forma 
com que os conteúdos são entregues 

mudaram muito nos últimos anos. 
Passamos do feed de notícias para os 
stories e hoje somos inundados de ví-
deos. Sim, os vídeos curtos se tornarão 

ainda mais populares!

ACESSO
 Uma tendência muito clara é que a 
forma de acesso às redes sociais tem 
mudado a cada ano e, em 2022, o 

mobile vai dominar os hábitos de con-
sumo dos usuários de redes sociais em 

todo o mundo.

 TIKTOKIZAÇÃO
 Todos sabemos que o Tiktok é um 
fenômeno mundial, portanto cada 

vez mais as redes sociais mais popu-
lares vão tentar incorporar o modelo 
de negócio da rede social chinesa. 

Atualmente já identificamos o aumento 
dos conteúdos em formato de vídeos 

verticais, por exemplo.

ZOOM
A coluna destaca o casal Ivanildo Coutinho e Francielly Amaral, na passagem do 

Ano Novo, cercado de  boas energias, amor e muita alegria.

“Dia de sol, de temperatura 
alta e de amigos? Dia de drin-
que de jarra: o clericot é leve, 

refrescante, colorido!”

INGREDIENTES
1 garrafa de vinho branco
2 latas de água tônica
½ abacaxi pérola
1 carambola
1 romã
Cubos de gelo a gosto

MODO DE PREPARO
 Descasque e corte o abacaxi ao meio. 
Corte uma das metades em fatias de 
cerca de 1,5 cm e as fatias em cubos 
- reserve a outra metade na geladeira 
para uma próxima receita. Distribua os 
cubos numa assadeira pequena, sem 
encostar ou sobrepor um no outro, e 
leve ao congelador por, pelo menos, 
40 minutos - eles congelam e ficam 
soltinhos na hora de fazer o drinque. 

DICA DE  VERÃO!
Assim que os cubos estiverem congelados, transfira para um saco plástico e 
deixe no congelador. Dessa forma eles ficam sempre à mão para serem usa-

dos em drinques ou sucos.

Enquanto isso, leve o vinho e a tônica 
à geladeira. Separe uma jarra gran-
de para servir.  Lave, seque e corte a 
carambola em fatias finas para formar 
estrelas. Corte a romã ao meio, no sen-
tido da largura. Sobre uma tigela, aperte 
cada metade delicadamente e bata com 
as costas de uma colher na casca para 
extrair as sementes e o caldo.  Preencha 
o fundo da jarra com cubos de gelo. Adi-
cione as fatias de carambola, as semen-
tes de romã (com o caldo) e os cubos de 
abacaxi congelados. Acrescente o vinho 
branco e a água tônica. Sirva a seguir.

CLERICOT TROPICAL!
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