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Mais de 60 crianças de Umuarama foram
diagnosticadas com Covid-19 em 12 dias

NO PARANÁ 1.075.294 CRIANÇAS DEVEM SER VACINADAS

A pandemia de coronavírus não acabou e, entre os casos diários informados pela Secretaria de Saúde de Umuarama, 
o aumento no número de crianças contaminadas chama a atenção: apenas nos primeiros 12 dias de janeiro de 2022, 
61 casos foram confirmados. Para se ter uma ideia do aumento expressivo, durante todo o mês de dezembro foram 26. 
Dados dos últimos seis meses apontam que em julho teve um número maior de casos – foram 74. l 6
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O preço da gasolina custa 
em média R$ 6,57 e tem 
variação de 3,4%, segundo 
o Procon de Umuarama, que 
realiza pesquisas mensais 
sobre combustíveis na 
cidade. O preço mais barato 
foi encontrado a R$ 6,47 
e o mais caro a R$ 6,69. 
Variações nos valores do litro 
do diesel e etanol também 
foram verificados pelo órgão 
de defesa do consumidor.  l 7

Variação

ALEX MIRANDA

Confirmado
primeiro caso
de Ômicron
no Paraná

l 7

Epidemia
O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, anunciou 

ontem que o Paraná está em estado de epidemia da 
gripe Influenza. O aumento no número de casos diários 

de H3N2 e óbitos em decorrência da doença levaram 
a esta decisão. A medida é necessária considerando a 
transmissão comunitária e a presença do vírus em 144 

municípios do Estado. 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 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

9/12 a 9/1 0,5655   0,5655   0,0652
10/12 a 10/1 0,5438   0,5438   0,0436
11/12 a 11/1 0,5471   0,5471   0,0469
12/12 a 12/1 0,5732   0,5732   0,0728
13/12 a 13/1 0,5992   0,5992   0,0987

Ações % R$
Petrobras PN +3,05% 29,72 
Vale ON +1,09% 85,50 
ItauUnibanco PN -0,43% 23,25 
Magazine Luiza ON +7,50% 6,31 
Multiplan ON +6,54% 18,07 
Jereissati Part. S/A +8,31% 17,46 

IBOVESPA: +1,84% 105.685 pontos

Iene 114,87
Libra est. 0,73
Euro 0,88
Peso arg. 103,65

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,8% 5,5340 5,5350 -0,7%

PTAX  (BC) -1,3% 5,5605 5,5611 -0,3%

PARALELO -0,3% 5,4100 5,8200 -0,3%

TURISMO -0,3% 5,4100 5,8000 -0,3%

EURO -0,6% 6,3495 6,3524 +0,5%

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 12/01

Iene R$ 0,0484
Libra est. R$ 7,61
Peso arg. R$ 0,054
R$1: 1.251,41 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 12/01 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 1.391,25 14,50 9,7%
FARELO jan/22 431,00 3,70 17,5%
MILHO mar/22 599,00 -2,00 1,5%
TRIGO mar/22 757,75 -12,50 -3,5%

SOJA 166,55 -0,9% 7,6% 165,00
MILHO 88,84 0,0% 9,7% 90,00
TRIGO 89,36 -0,2% 0,6% 92,00
BOI GORDO 313,93 0,0% 1,7% 310,00
SUINO 5,49 -0,2% -13,4% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 12/01 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 12/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 12/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 176,00 1,1% 8,0%
SOJA Paranaguá 182,00 0,6% 7,7%
MILHO Cascavel 98,00 3,2% 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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Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Quinta

34 23

Quinta  

25 18 25 19

SextaSexta

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

h
h

h
h

h
h

21
h

31h

Crescente
09/01- 15h13
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com pancadas de chuva
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 Loterias
Megasena

01 03 05 09 10 11 12 13 
14 15 18 21 22 24 25Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Quinta 13/01/2021
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.

Megasena

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.

 

concurso: 553
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

00 00 03 07 06 03 09

Super Sete concurso: 194C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2261Lotomania

84.241
55.609
00.226
59.048
25.273

07 11 21 26 61 65 68 
GUARANI-SP

09 22 66 78 80

FEVEREIRO

06 08 14 19 23 26 30

concurso: 5752

01 05 12 13 17 31 

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

CRESCENTE
09/01 - 15h13

CHEIA
17/01 - 20h51

MINGUANTE
25/01 - 10h42

NOVA
01/02- 02h49

Paranaguá
max 25
min 22

max 29
min 21

Cascavel
max 29
min 20

Foz do Iguaçu
max 32
min 23

max 28
min 20

Curitiba
max 25
min 18

FASES 
DA LUA

Sexta 14/01/2021

Sol
Sábado 15/01/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

03 10 14 19 26 29 40 50 54 66
68 72 78 79 84 86 91 93 94 99

Lotofácil concurso: 2420

 O ministro André Men-
donça, do STF (Supremo Tri-
bunal Federal), requisitou 
informações ao presidente 
da República, Jair Bolsonaro, 
à Câmara dos Deputados e 
ao Senado Federal sobre a 
aprovação, pelo Congresso 
Nacional, de dispositivo da 
LDO de 2022 que destina R$ 
5,7 bilhões ao Fundo Especial 
de Financiamento de Campa-
nha, o “Fundão Eleitoral”. No 
despacho, o relator da ADI 
(Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade) 7058, ajuizada 
pelo Partido Novo, considera 
recomendável a apreciação 
colegiada do pedido de limi-
nar, em razão da proximidade 

dos marcos temporais previs-
tos para a eleição deste ano. 
Segundo ele, além de asse-
gurar a segurança jurídica, a 
análise pelo Plenário leva em 
consideração a relevância do 
acesso aos recursos do Fun-
dão no âmbito do processo 
de migração partidária e da 
igualdade de chances no 
pleito eleitoral.

COMPETÊNCIA
Na ação, o Novo sustenta 

que o Congresso teria usur-
pado a competência do Poder 
Executivo federal, ao majorar 
o valor originalmente previsto 
no Projeto de LDO. Narra que o 
projeto saiu do Executivo com 

previsão de R$ 2,1 bilhões e, 
por meio de emenda do Con-
gresso Nacional, foi alterada a 
nova fórmula de cálculo para 
o aumento discricionário do 
Fundo, criando nova despesa 
na Lei Orçamentária Anual. 

A regra chegou a ser vetada 
pelo presidente da República, 
mas o veto foi derrubado pelo 
Congresso em sessão conjunta.

Segundo a legenda, a dis-
posição contraria as normas 
constitucionais de elaboração 
do orçamento público federal, 
que estabelecem a iniciativa 
do Executivo e vedam emen-
das que inovem no orçamento 
ou que sejam incompatíveis 
com o plano plurianual. 

Brasília - O STF (Supremo Tri-
bunal Federal) vai decidir se 
é constitucional lei municipal 
que preveja revisão geral anual 
do subsídio de agentes políti-
cos na mesma legislatura. Por 
unanimidade, o Plenário Vir-
tual reconheceu a repercus-
são geral da matéria, objeto 
do Recurso Extraordinário 
(RE) 1344400. No recurso, o 
MP-SP (Ministério Público do 
Estado de São Paulo) ques-
tiona decisão do Tribunal de 
Justiça do estado que decla-
rou a constitucionalidade das 
Leis 3.056/2019 e 3.114/2020 
do Município de Pontal, que 
dispõem sobre a revisão 
anual dos subsídios do pre-
feito e do vice-prefeito.

No STF, o MP-SP argumenta 
que a regra da anterioridade 

Prefeitos e vereadores podem
aumentar os próprios salários?

da legislatura (artigo 29, inciso 
VI, da Constituição Federal) 
para fixação dos subsídios 
dos vereadores se estende aos 
demais agentes políticos (pre-
feito, vice-prefeito e secretá-
rios). Alega, ainda, que a revi-
são deve observar o princípio 
da legalidade remuneratória 
e o regime jurídico de remu-
neração peculiar, uma vez 
que o direito à revisão geral 
anual é exclusivo dos servido-
res públicos.

REPERCUSSÃO GERAL
Para o presidente do STF, 

ministro Luiz Fux, relator do 
recurso, o Supremo deve defi-
nir a validade das leis do Muni-
cípio de Pontal (SP), diante dos 
princípios da moralidade admi-
nistrativa, da anterioridade 

da legislatura e da inalterabi-
lidade do subsídio durante o 
mandato eletivo. A temática, 
a seu ver, tem potencial efeito 
em outros casos, tendo em 
vista o impacto orçamentá-
rio decorrente da previsão de 
revisão anual de subsídio de 
prefeito, pois gera reflexos na 
remuneração ou nos proventos 
de diversos servidores vincu-
lados à administração pública 
direta do município.

Nesse ponto, a proposta do 
ministro Fux foi seguida por 
unanimidade.

MÉRITO
Quanto ao mérito, o ministro 

citou precedentes do Supremo a 
respeito da impossibilidade de 
majoração dos subsídios dos 
agentes políticos municipais 

STF

para a mesma legislatura, por 
contrariedade ao princípio da 
anterioridade, e propôs a rea-
firmação da jurisprudência 
dominante. Nesse ponto, no 

entanto, a manifestação do 
relator não obteve maioria de 
votos e, com isso, o tema será 
submetido a posterior julga-
mento no Plenário físico. 

André Mendonça requisita informações sobre Fundão
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Pandemia e crise hídrica fizeram
a inflação estourar meta, diz BC

A pandemia de covid-19, a 
elevação do preço global das 
commodities (bens primários 
com cotação internacional) e 
a crise hídrica foram respon-
sáveis pela inflação estourar 
o teto da meta, justificou o 
presidente do Banco Central 
(BC), Roberto Campos Neto. 
Por determinação legal, ele 
enviou uma carta ao ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
e ao Conselho Monetário 
Nacional (CMN) justificando a 
inflação oficial de 10,06% em 
2021, de acordo com o IPCA.

No ano passado, atingiu 
quase o dobro do teto fixado 
pelo CMN. A meta de inflação 
oficial para o ano passado 
estava em 3,75%, com margem 
de tolerância de 1,5 ponto per-
centual para cima e para baixo. 
O índice, portanto, poderia 
variar de 2,25% a 5,25%. Essa 
foi a sexta vez, desde a criação 
do sistema atual de inflação, 
em que o presidente do BC 
teve de justificar o descumpri-
mento da meta.

“Os principais fatores que 
levaram a inflação em 2021 a 
ultrapassar o limite superior de 
tolerância foram a forte eleva-
ção dos preços de bens transa-
cionáveis em moeda local, em 
especial os preços de commo-
dities; a bandeira de energia 
elétrica de escassez hídrica; 
desequilíbrios entre demanda 
e oferta de insumos, e garga-
los nas cadeias produtivas 

Combustíveis
No ano passado, a inflação importada foi o principal fator que impul-
sionou a inflação. O destaque foi a elevação do preço internacional 

do petróleo, que encareceu os combustíveis. “O principal fator para o 
desvio de 6,31 p.p. da inflação em relação à meta adveio da inflação 
importada, com contribuição de 4,38 p.p., cerca de 69% do desvio. 

Abrindo esse termo [decompondo a inflação importada], destacam-se 
as contribuições de 2,95 p.p. do preço do petróleo, 0,71 p.p. das com-
modities em geral e 0,44 p.p. da taxa de câmbio”. Depois da inflação 

importada, a inércia inflacionária foi o segundo fator que pressionou a 
inflação no ano passado, com impacto de 1,21 ponto acima do teto da 
meta. A inércia representa a indexação de contratos e de preços que 

são corrigidos pela inflação do ano anterior. Desde o segundo semestre 
de 2020, a inflação está em alta, afetando a inflação de 2021.

Energia
Por fim, a carta do BC atribuiu a “demais fatores” impacto de 1,02 ponto 
acima do teto da meta. Dentro deste total, o destaque foi a bandeira de 

escassez hídrica (cobrada desde setembro passado), que encareceu a con-
ta de luz e teve impacto de 0,67 ponto. Essa bandeira vigorará, a princípio, 
até abril deste ano. “Em setembro, foi criada e acionada a bandeira escas-
sez hídrica, o que causou aumento de 49,6% sobre a bandeira anterior e 
de 5,8% sobre a tarifa de energia elétrica ante o mês anterior”. Na última 
vez em que o presidente do BC justificou o descumprimento da meta de 
inflação foi em 2017. Naquele ano, porém, a inflação encerrou abaixo do 
piso da meta, em 2,95%, contra um limite mínimo de 3% para o IPCA. Na 
ocasião, o Banco Central era presidido por Ilan Goldfajn, com Henrique 

Meirelles como ministro da Fazenda.

globais”, explicou o BC.

FENÔMENO GLOBAL
Segundo Campos Neto, a 

grande parte da inflação alta em 
2021 foi um fenômeno global 
impulsionado pela pandemia de 
covid-19. A doença afetou fluxos 
comerciais em todo o planeta, 
criando gargalos na distribuição 
de produtos. De acordo com ele, 
o fenômeno atingiu não apenas 
países emergentes, mas tam-
bém economias avançadas.

“As pressões sobre os pre-
ços de commodities e nas 
cadeias produtivas globais 
refletem as mudanças no 
padrão de consumo causadas 
pela pandemia, com parcela 
proporcionalmente maior da 
demanda direcionada para 
bens. De fato, a aceleração 
significativa da inflação em 
2021 para níveis superiores às 
metas foi um fenômeno global, 
atingindo a maioria dos países 
avançados e emergentes”.
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Senado pode criar
marco regulatório
das criptomoedas

O expressivo volume de 
recursos negociados em 
operações com criptoativos 
demanda uma iminente regu-
lamentação específica que está 
sendo proposta no Senado 
Federal por meio de três pro-
jetos de lei de autoria de Flávio 
Arns (Podemos-PR), Styvenson 
Valentim (Podemos-RN) e de 
Soraya Thronicke (PSL-MS).

O marco regulatório das 
criptomoedas está em debate 
há quase três anos no Senado. 
Em dezembro do ano passado, 
foi realizada mais uma audiên-
cia pública sobre o tema.

Relator das matérias, o 
senador Irajá (PSD-TO) apre-
sentou seu parecer na forma 
de substitutivo, que deverá 
retornar à pauta de delibera-
ção da Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) já no mês de 
fevereiro.

Para Flávio Arns, autor do 
primeiro projeto apresentado 
sobre o assunto na Casa, asse-
gura sobre a importância de se 
votar o projeto o quanto antes 
na Comissão

“Nossa expectativa é de 
que ainda no início do ano 
seja colocado em votação. 
Sabemos que este projeto é 
importante para o impacto das 
moedas virtuais, nos serviços 
referentes a operações realiza-
das com criptoativos em plata-
formas eletrônicas de negocia-
ção. Mas, principalmente, para 
combatermos os crimes rela-
cionados ao uso fraudulento 
de ativos virtuais”, afirmou o 
senador pelo Paraná.

No Brasil, as empresas 
negociadoras de criptoa-
tivos não estão expressa-
mente sujeitas à regulamen-
tação, seja do Banco Central 
ou da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), o que 
torna mais difícil ao poder 
público identificar movimen-
tações suspeitas, segundo o 
senador Irajá.

Para o relator, o marco 
regulatório cria um ambiente 
de negócios transparente para 
as criptomoedas. “A própria 

Fiscais e negociadores
Enquanto os senadores Soraya e Flávio Arns definiram, respecti-
vamente, que a Receita Federal e o Banco Central deveriam ser 

os reguladores do mercado de moedas virtuais, Irajá propôs que 
caberá ao Poder Executivo a responsabilidade de definir quais 
órgãos irão normatizar e fiscalizar os negócios com criptomo-
edas. A proposta do relator é de que o Executivo estabeleça 
normas alinhadas aos padrões internacionais para prevenir a 

lavagem de dinheiro e a ocultação de bens, e combater a atua-
ção de organizações criminosas. A senadora Soraya propôs e o 
relator manteve a ideia de instituição de um Cadastro Nacional 
de Pessoas Expostas Politicamente (CNPEP).  Irajá definiu que 

caberá à Controladoria Geral da União a normatização.

mídia tem divulgado casos de 
pirâmides financeiras cau-
sando prejuízos a empre-
sas e cidadãos. O mercado 
de criptomoedas dobrou de 
tamanho de 2019 pra cá, e 
esse marco estimula que con-
tinue crescendo, mas comba-
tendo pirâmides financeiras, 
evasões, sonegações e outros 
crimes”, expôs.

DIRETRIZES
O substitutivo define como 

ativo virtual a representação 
digital de valor que pode ser 
negociada ou transferida por 
meios eletrônicos e utilizada 
para realização de pagamen-
tos ou com propósito de inves-
timento. Ou seja, são moedas 
negociadas exclusivamente 
pela internet, excluindo-se 
desta lista as moedas sobera-
nas (emitidas por governos) e 
as eletrônicas.

As criptomoedas nasce-
ram da criptografia, conjunto 
de técnicas para proteger uma 

informação. Nesse caso, o 
detentor da criptomoeda só 
pode resgatá-la usando um 
código fornecido pelo ven-
dedor. Em todo o mundo, o 
Bitcoin é a criptomoeda mais 
conhecida.

Empresas conhecidas como 
exchanges ou corretoras de 
ativos virtuais são as respon-
sáveis por trabalhar com os 
recursos em criptomoedas.

Em texto, o relator classifica 
a prestadora de serviços de ati-
vos virtuais como a empresa 
que executa, em nome de ter-
ceiros, pelo menos um dos ser-
viços: resgate de criptomoedas 
(troca por moeda soberana); 
troca entre uma ou mais crip-
tomoedas; transferência de 
ativos virtuais; custódia ou 
administração desses ativos 
ou de instrumentos de con-
trole de ativos virtuais; ou par-
ticipação em serviços financei-
ros relacionados à oferta por 
um emissor ou à venda de ati-
vos virtuais.

PARA Flávio Arns, autor do primeiro projeto apresentado sobre o assunto na Casa, assegura 
sobre a importância de se votar o projeto o quanto antes na Comissão
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Votação remota

O vereador umuaramense Mateus Barreto lembrou nas 
redes sociais que foi convocado para sessão de julgamento 
que apreciará pedido cassação contra o prefeito afastado 

Celso Pozzobom, que acontecerá na sexta-feira, 21 de 
janeiro na Câmara Municipal de Umuarama, em reunião 

extraordinária. O parlamentar aproveitou o ensejo 
para ressaltar sobre um pedido que prometeu fazer ao 

presidente do Poder Legislativo municipal, para que autorize 
a participação de vereadores de maneira remota. “Em 

razão do aumento de casos de covid na cidade, solicitarei 
ao presidente da Casa que autorize que vereadores 

possam participar e votar de forma remota caso estejam 
contaminados ou com suspeita da doença”. Barreto também 

esclareceu que o plenário deverá ficar aberta ao público.

Preparação
Por sua vez, o presidente da 
Câmara Municipal, vereador 
Fernando Galmassi já 
determinou à competente 
equipe do Núcleo de 
Tecnologia e Informática do 
Legislativo para que fique 
preparada e deixe preparado 
todo o sistema remoto. 
Segundo os profissionais, se 
necessário for, deverá ser 
utilizado o sistema remoto 
de transmissão e recepção, 
a fim de garantir a lisura do 
processo e, para tanto, deverá 
ser dedicada uma banda 
larga de internet exclusiva 
de upload (envio) para não 
haver alegações de que 
algum delay (atraso) venha a 
prejudicar o andamento da 
transmissão. Vereadores que 
estiverem incondicionados 
de comparecerem à sessão 
especial por conta, inclusive 
de algum contágio, poderá 
até receber (onde estiver), 
um aparelho com internet 
de qualidade para que possa 
participar do processo.

Sete votos
É importante lembrar que os vereadores integrantes 
da Comissão Processante II, não podem se manifestar 
a respeito do resultado da análise feita no decorrer dos 
trabalhos, enquanto o parecer não for apresentado pelo 
presidente da Câmara Fernando Galmassi aos demais 
parlamentares, fato que acontecerá durante a sessão 
especial de 21 de janeiro. Mas nos bastidores políticos de 
Umuarama, já corre o boato de que o parecer é favorável à 
cassação de Pozzobom. Sendo assim, para que o mandado 
possa vir definitivamente ser cassado, necessita de ao 
menos sete votos a favor do parecer da CP-II. Ou seja, com 
seis votos favoráveis ou menos, o processo será arquivado.

ALEX MIRANDA

Testes feitos
A equipe do Núcleo de 
Tecnologia e Informática 
(NTI) da Câmara Municipal de 
Umuarama informaram que 
já realizaram os primeiros 
testes, junto com a empresa 
responsável pela transmissão 
das sessões online, que foram 
necessários para verificar 
as condições ou encontrar 
quaisquer eventualidades 
que possam atrapalhar o 
bom andamento da sessão 
ou prejudicar o processo. 
A sessão especial foi 
marcada para começar às 
18h de 21/01, para definir 
se a denúncia, já discutida 
em Comissão Processante, 
terá força para cassar o 
mandado de prefeito de 
Celso Pozzobom. A denúncia 
feita pelo ex-prefeito interino 
de Umuarama, Jorge Vieira, 
aponta o pagamento de 
parcela referente à compra de 
um apartamento, em nome 
do prefeito afastado, feita com 
recursos financeiros desviados 
da Saúde do Município.
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Em seu primeiro
despacho, Mendonça
quer saber do fundão

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) André 
Mendonça, aprovado para 
o cargo no final do ano pas-
sado, pediu informações à 
Presidência da República e ao 
Congresso Nacional sobre a 
criação de um fundo eleitoral 
de R$ 5,7 bilhões para bancar a 
realização do pleito deste ano. 
O despacho, proferido em 
uma ação movida pelo par-
tido Novo que aponta ilega-
lidade na criação do fundão, 
é o primeiro de Mendonça 
desde que assumiu a função 
de ministro da Corte.

Antes de entrar no mérito 
do assunto, Mendonça deter-
minou um pedido de infor-
mações sobre o assunto, em 
um prazo de cinco dias, para 
a Câmara dos Deputados, 
Senado e Presidência da 
República. Depois, pediu pro-
nunciamento da Advocacia-
Geral  da União (AGU) e 
da Procuradoria-Geral da 

Governador do PR anuncia
mudanças no secretariado

O governador Ratinho 
Jr anunciou ontem (12) as 
mudanças no secretariado. 
Guto Silva deixa a Caixa Civil 
para voltar para a Assembleia 
Legislativa e retoma seu man-
dato como deputado estadual. 
Em seu lugar, quem assume o 
comando da pasta é o secretá-
rio João Carlos Ortega.

Ortega, que já foi vereador 
e vice-prefeito de Jandaia do 
Sul, no Vale do Ivaí, trabalha há 
muitos anos com Ratinho Jr e 
esteve à frente, desde o início 
da gestão, da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Urbano e de Obras Públicas, 
posto que ocupou em outras 
duas ocasiões em manda-
tos anteriores. A pasta será 
liderada agora pelo ex-depu-
tado estadual e ex-prefeito 
de Pato Branco Augustinho 
Zucchi, que finalizou o man-
dato na prefeitura com exce-
lente avaliação.

MENDONÇA determinou um pedido de informações, em um prazo de cinco dias, para a 
Câmara dos Deputados, Senado e Presidência da República
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chega à chefia de Gabinete. 
Ocupando o cargo desde o 
início do mandato, Daniel 
Villas Bôas assume agora a 
Superintendência de Relações 
Institucionais, voltada princi-
palmente ao diálogo com o 
terceiro setor. O novo chefe de 
Gabinete será Darlan Scalco, 
ex-presidente da Associação 
dos Municípios do Paraná 
(AMP), que foi prefeito do 
município de Pérola, e que 
já trabalhava no Governo do 
Estado, na Casa Civil.

“O principal objetivo des-
sas mudanças é reforçar o 
atendimento aos municípios 
e fortalecer o diálogo com 
o terceiro setor, o empresa-
riado e com os outros órgãos 
e poderes do Estado”, afirmou 
o governador. “Tenho plena 
confiança em cada pessoa que 
assume esses cargos. Fizeram 

excelentes trabalhos em seus 
postos anteriores e estão com-
prometidos em fazer uma ges-
tão moderna, transparente e 
que atue em prol da população 
paranaense”.

República (PGR) em três dias, 
para em seguida tomar uma 
decisão.

No despacho, Mendonça 
escreve que, “em homenagem 
à segurança jurídica” desse 
tema, “demontra-se recomen-
dável que esta Corte aprecie 

DARLAN e os demais novos secretários 
assumem as funções na próxima segunda-
-feira (17)

ARI DIAS/AEN

de maneira colegiada o pleito 
cautelar aqui apresentado”. 
Por isso, o ministro aponta 
que, após receber as informa-
ções, deve pautar o tema para 
julgamento dos demais minis-
tros, sem tomar uma decisão 
individual sobre o assunto.

Energia limpa II
Foram criadas sete 
Resoluções, cada uma com 
especificações próprias para 
instalação e uso da energia 
fotovoltaica em cada tipo de 
empreendimento. Elas evitam 
que o usuário tenha que 
passar por todo o processo 
que um licenciamento de uma 
grande potência exige, como 
hidrelétrica por exemplo. 
“Esse programa é o que faz 
e vai fazer a diferença para 
o produtor rural. O mundo 
deseja consumir produtos 
sustentáveis e o Paraná 
produz muito cuidando do 
meio ambiente e preservando 
o futuro das próximas 
gerações”, disse o secretário 
Márcio Nunes.

Combate à violência
Em 2021 a Assembleia 
Legislativa do Paraná aprovou 
duas leis essenciais no 
combate à violência doméstica. 
A do Sinal Vermelho e a do 
Botão do Pânico Digital. Duas 
ferramentas fundamentais 
para que as vítimas possam 
pedir socorro sem chamar 
a atenção e a qualquer 
momento. “Nosso objetivo 
é criar uma grande rede de 
proteção às mulheres em todo 
o Estado”, disse a deputada 
Cristina Silvestri (CDN), 
procuradora da Mulher da 
Assembleia Legislativa.

Solenidade adiada
A solenidade de posse das 
novas diretorias da OAB 
Paraná, do Conselho Seccional, 
das presidências de subseções 
e da diretoria da Caixa de 
Assistência dos Advogados do 
Paraná (CAA-PR), inicialmente 
marcada para a noite de 18 de 
janeiro, foi adiada em medida 
preventiva diante do surto da 
variante ômicron da covid-19. 
Ainda não há previsão de 
nova data para a cerimônia.A 
presidente eleita, Marilena 
Winter, assinou no início 
deste mês o termo de posse 

Energia limpa
O Instituto Água e Terra (IAT) emitiu, pela primeira vez na história, 

a Declaração de Inexigibilidade de Licença Ambiental (Dila). A 
Dila é emitida, de acordo com a Resolução Sedest nº 11/2021, 

para licenciamento de empreendimentos de energia fotovoltaica 
instalados em unidades domiciliares e/ou pluridomiciliares, 

unidades industriais, comerciais, agropecuários, entre outros, 
inferior ou igual a 1,5 hectare (ha) e em local coberto por rede 

pública de energia. A declaração foi criada para diminuir a burocracia 
na emissão de licenças ambientais com a finalidade de instalação de 

empreendimentos que gerem energia limpa.

e deu início aos trabalhos da 
diretoria para o triênio 
2022-2024.

Água Boa
Depois de beneficiar 4 mil 
famílias em 143 municípios, 
o projeto Caixa d’Água Boa, 
coordenado pela Secretaria 
de Justiça, Família e Trabalho 
do Paraná (Sejuf) em parceria 
com a Sanepar, está sendo 
expandido para sua 4ª fase. 
A meta agora da gestão 
Ratinho Junior é atender mais 
1500 famílias em mais 51 
municípios até junho de 2022. 
O secretário de Justiça, Família 
e Trabalho, Ney Leprevost, 
lembra que apenas em 2021, 
em sua terceira fase, o Caixa 
d´Água Boa beneficiou 1.800 
famílias em 64 municípios.

Em 2022…
Levantamento feito pela 
divisão de pesquisas 
Facebook IQ sobre o que 
os brasileiros desejam 
para 2022 aponta que 54% 
pretendem economizar, 47% 
querem quitar dívidas e 44% 
planejam fazer algum tipo 
de investimento financeiro. 
Em relação aos tipos de 
desembolsos, a pesquisa 
mostrou que o sonho de 
consumo do brasileiro é é 
voltar a viajar (43%). Em 
segundo lugar estão os gastos 
com estudos (39%).  

Nas alturas!
Levantamento da Trading 
Economics, plataforma que 
analisa os dados históricos 
e as projeções de quase 200 
países, demonstra que a 
inflação brasileira é a 3ª pior 
entre as nações do G-20. O 
monitoramento leva em conta 
o índice acumulado em 12 
meses. Situação pior no G-20 
vivem apenas a Argentina, 
que até novembro acumulava 
em 12 meses uma inflação de 
52,1%, e a Turquia, cujo índice 
é de 36,08%, já atualizado 
em dezembro.
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Proteção aos animais
é tema recorrente
na Assembleia

A primeira semana do mês 
de dezembro do ano passado, 
foi dedicada às ações de cons-
cientização contra o abandono 
dos animais. A Lei 20.810/2021 
criada na Assembleia Legislativa 
do Paraná criou a Semana 
Paranaense de Conscientização 
contra o Abandono de Animais. 
A nova lei é mais uma ferra-
menta de defesa dos direitos 
dos animais.

Segundo a AMPARA Animal, 
organização da sociedade civil 
de interesse público que atua 
na proteção animal, o registro 
de casos de abandono aumen-
tou 70% em 2020. Segundo a 
OMS (Organização Mundial 
da Saúde) 30 milhões de cães 
e gatos estão em situação de 
abandono no Brasil. O Instituto 
Pet Brasil estima que mais de 
172 mil animais estejam sob 
os cuidados de ONGs e grupos 
protetores. Por isso, as campa-
nhas de conscientização são 
tão importantes.

A nova lei pretende tam-
bém alertar a população 
sobre as responsabilidades 
assumidas na guarda ou cria-
ção de um animal. A estima-
tiva de vida média de um 
cachorro ou gato doméstico 
dobrou nos últimos 30 anos 
de acordo com pesquisa reali-
zada pelo Hospital Veterinário 
Sena Madureira de São Paulo. 

Saúde
Já a saúde animal é o foco da campanha Julho Dourado, criada com 

a aprovação da lei 19.472/2018. O foco das ações é promover a 
conscientização e a promoção da saúde dos animais domésticos e 

abandonados por meio do controle de zoonoses, doenças transmiti-
das entre animais e pessoas, como a raiva por exemplo.

Além de proteger os animais, as leis aprovadas na Assembleia 
Legislativa do Paraná também garantem dos direitos dos tutores ou 
responsáveis pela guarda. A lei 19.453/2018 proíbe a exigência de 

caução de qualquer natureza para internação de animais em hospi-
tais e clínicas veterinárias em casos de urgência e emergência.

E se você gosta de viajar e quer levar o seu animalzinho junto. A 
lei 19.241/2017 regulamenta o transporte de pequenos animais 

domésticos em ônibus e trens intermunicipais.
Essas e outras leis aprovadas pelos deputados estaduais em defesa 

dos direitos dos animais e de seus tutores estão disponíveis para 
consulta no aplicativo Agora é Lei no Paraná. Acesse a loja de aplica-

tivos do seu celular e baixe gratuitamente essa ferramenta desen-
volvida pela Assembleia Legislativa do Paraná.

Cães vivem de 13 a 18 anos, já 
gatos chegam aos 20 anos de 
vida. Os bichinhos demandam 
de tempo, dedicação, amor e 
recursos financeiros.

Além de cruel, abandonar 
um animal é considerado um 
ato de maus-tratos configu-
rando crime com pena de pri-
são de dois a cinco anos, multa 
e proibição de guarda previsto 
em lei federal.

CAUSA ANIMAL
O bem-estar animal é uma 

preocupação recorrente dos 
deputados estaduais. Em 2017, 
por exemplo, foi aprovada a lei 
19.246 que obriga pet shops, 
clínicas e hospitais veteriná-
rios a comunicar à Delegacia 
de Proteção ao Meio Ambiente 

ALÉM de cruel, abandonar um animal é considerado um ato de maus-tratos configurando crime com pena de prisão de dois a cinco anos, 
multa e proibição de guarda

DIVULGAÇÃO

qualquer indício de maus-tra-
tos nos animais atendidos nes-
ses estabelecimentos.

Desde 2015, a lei 18.649 
proíbe no Paraná o uso de ani-
mais para desenvolvimento de 
experimentos e testes de cos-
méticos, produtos de higiene 
pessoal, perfumes e seus com-
ponentes. Já empresas de 
outros setores que ainda man-
têm essa prática são obrigadas 
a indicar essa informação de 
forma clara nas embalagens.

A criação de animais para 
extração de pele também é 
proibida no estado desde 
2016 com a aprovação da lei 
18.714. Quem não cumprir a 
determinação paga multa e 
perde o registro de inscrição 
estadual de criador.

Beneficente
No Hospital Bom Jesus, 
mantido pela Associação 
Beneficente de Saúde do 
Oeste do Paraná (Hoesp), 
leitos de UTI Covid-19 Adulto 
também foram desativados na 
última semana.  E Pernambuco 
atingiu o maior número de 
pessoas com problemas 
respiratórios internadas em 
UTIs, em seis meses. 

Cenário
Conforme recente boletim 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), ainda que não 
provoque muitos casos graves 
e fatais, a variante poderá 
“sobrecarregar o sistema de 
saúde, caso ele não esteja 
preparado para enfrentar este 
novo cenário”. 

Chapa
Ex-ministro da Educação no 
governo de Michel Temer, 
Mendonça Filho tem se 
cacifado como possível nome 
do União Brasil para compor 
a eventual chapa presidencial 
encabeçada pelo ex-juiz 
Sergio Moro.  

Encontro 
O ex-ministro mantém diálogo 
constante com Sergio Moro 
desde o encontro que tiveram 
há pouco mais de um mês, 
em Recife, quando o ex-juiz 
lançou seu livro na capital 
pernambucana. Além de 
Mendonça, o presidente do 
União Brasil, Luciano Bivar, e 
o ex-ministro, Luiz Henrique 
Mandetta, são cotados para a 
eventual chapa.   

Entrelinhas 
Além da troca de elogios, a 
presidente do PTB, Graciela 
Nienov, deixou um recado 
nas entrelinhas da recente 
conversa com o presidente 
Jair Bolsonaro (PL): o partido 
quer ser lembrado, em 

Leitos desativados
Na contramão do avanço das infecções e internações 

provocadas pela variante Ômicron do coronavírus, hospitais 
de capitais e municípios tiveram que fechar leitos de UTI após 
o encerramento dos contratos com o Ministério da Saúde no 
dia 31 de dezembro de 2021. Em Senador Canedo (GO), 20 
unidades de terapia intensiva do Hospital das Clínicas (HC), 

administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH) do Governo Federal, foram desativadas. Por falta de 

repasse de recursos da União, os leitos Covid-19 nas Santas 
Casas de Adamantina e Osvaldo Cruz, em São Paulo, também 

foram fechados em 1° de janeiro. 

abril, quando titulares dos 
ministérios sairão para 
disputar as eleições. 

Chuvas 
Os deputados Elias Vaz (PSB-
GO) e Camilo Capiberibe (PSB-
AP) enviaram requerimento 
ao presidente do Congresso 
Nacional, Rodrigo Pacheco, 
com pedido de convocação 
da Comissão Representativa 
- instalada nos períodos de 
recesso parlamentar - para 
debater soluções aos estados 
que estão sofrendo com as 
fortes chuvas no país.

Veto 
A portaria da Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN) que permite a 
regularização de empresas do 
Simples “auxilia” os pequenos 
negócios que estão com 
seus débitos já inscritos em 
Dívida Ativa da União, “mas 
não resolve a situação dos 
débitos que ainda estão na 
Receita Federal”. A crítica é do 
presidente do Sebrae, Carlos 
Melles, ao defender que o 
Congresso derrube o veto de 
Bolsonaro ao Refis. 

Mínimo x inflação 
O valor do salário mínimo 
estipulado pelo Governo 
Federal em 2022 é de R$ 
1.212,00, mas a quantia não 
é suficiente nem mesmo para 
repor a inflação de 2021, 
que fechou em 10,06%. Para 
isso, o piso deveria ser de R$ 
1.213,00. Pelo terceiro ano 
consecutivo, o valor não teve 
aumento real.

No escuro
Furto de cabos que deixou no 
escuro a ponte JK, em Brasília, 
é um cuspe na sociedade 
brasiliense. A polícia está às 
cegas também, pelo que parece. 
Além dos 4km furtados à luz do 
dia, foram 19 km em 2021.



6 LOCAL   Quinta-feira, 13 de janeiro de 2022

Mais de 60 crianças de Umuarama são
diagnosticadas com covid em 12 dias

A pandemia de coronavírus 
não acabou e, entre os casos diá-
rios informados pela Secretaria 
de Saúde de Umuarama, o 
aumento no número de crian-
ças contaminadas chama a 
atenção: apenas nos primeiros 
12 dias de janeiro de 2022, 61 
casos foram confirmados. Para 
se ter uma ideia do aumento 
expressivo, durante todo o mês 
de dezembro foram 26.

Boletim Covid anuncia 241
novos casos e 931 suspeitos

Começa a preparação para 
receber a vacina pediátrica

Um lote de vacinas desti-
nadas ao público infantil com 
idade entre 5 e 11 anos deve 
chegar ao Estado até o início 
da próxima semana. Segundo 
o Ministério da Saúde, a previ-
são é que o primeiro lote com 
1,2 milhão de doses, desem-
barque no Brasil nesta quin-
ta-feira (13), no Aeroporto 
de Viracopos, em Campinas 
(SP), para então ser enviado 
aos estados. Com a chegada 
dos imunizantes ao Paraná, 
as doses estarão disponíveis 
para aplicação em todos os 
municípios em um prazo de 
no máximo 24 horas.

Cerca de 185 mil doses serão 
entregues ao Estado nesta pri-
meira remessa, portanto, em 
um primeiro momento, não será 
possível vacinar todo o público 
total desta faixa etária: são 
1.075.294 crianças, totalizando 
5,25% da população.  “A vaci-
nação não vai acontecer toda 
em janeiro, ela vai se estender 
pelo menos até o final do mês 
de março com a primeira dose”, 
afirmou o secretário Beto Preto.

A vacinação de crianças 
nesta faixa etária está prevista 
na Nota Técnica nº 2/2022, 
publicada no último dia 5 
de janeiro pelo Ministério da 
Saúde. O público infantil foi 
incluído no Plano Nacional 

Segundo relatório com 
dados dos últimos seis meses, 
apenas o mês de julho de 2021 
teve um número maior de 
casos – foram 74. “Os pais e 
responsáveis devem dar aten-
ção especial às crianças, indi-
cando que sempre utilizem 
máscaras e álcool gel. É reco-
mendado também que, sempre 
que possível, não levá-las para 
locais de grande circulação de 

pessoas, como supermercados. 
Felizmente até o momento, 
todos os casos de covid em 
crianças foram leves e mode-
rados, porém nunca é demais 
protegê-los”, orienta Franzimar 
Siqueira de Morais, coordena-
dor de Vigilância em Saúde.

Segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa), no 
Paraná 1.075.294 crianças com 
idade entre 5 e 11 anos devem 

ser vacinadas contra a covid-
19. O número está previsto 
na Nota Técnica nº 2/2022 no 
início do mês pelo Ministério 
da Saúde e é baseado nas 
estimativas populacionais 
do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
Com a publicação, a popu-
lação dessa faixa etária foi 
incluída no Plano Nacional 
de Operacionalização da 

Vacinação contra a Covid-
19, no âmbito do Programa 
Nacional de Imunizações (PNI).

CASOS DE COVID EM CRIANÇAS
MÊS/ANO              CASOS
JULHO/2021   74
AGOSTO/2021   39
SETEMBRO/2021   57
OUTUBRO/2021   26
NOVEMBRO/2021 38
DEZEMBRO/2021   26
JANEIRO/2022 (*) 61

de Operacionalização da 
Vacinação contra a Covid-
19, no âmbito do Programa 
Nacional de Imunizações (PNI).

Segundo a Nota Técnica, a 
imunização vai atender às dire-
trizes semelhantes às dos adul-
tos. Será iniciada por crianças 
com comorbidades e deficiên-
cia permanente, seguidas de 
indígenas e quilombolas, as 
que vivem em lares com pes-
soas com alto risco para evo-
lução grave de Covid-19 e, 
então, em ordem decrescente 
de idade: iniciando pelos 11 
anos até chegar aos 5 anos.

Os números relacionados 
ao coronavírus colocam a 
Secretaria Municipal de Saúde 
em estado de vigilância total. 
De acordo com o Boletim Covid 
de ontem (quarta-feira, 12), 
241 novos casos foram confir-
mados – são 132 mulheres, 94 
homens e 15 crianças. O total 
de casos ativos foi de 1208 
para 1.497 e os casos suspei-
tos de 700 para 931.

Nenhuma morte foi ofi-
cialmente comunicada e o 
total de óbitos desde o início 
da pandemia, em março de 
2020, é de 326. Neste período, 
20.965 pessoas foram diag-
nosticadas com covid-19, 
sendo que 20.398 se recupe-
raram. A Secretaria de Saúde 
informa também que há uma 
pessoa de Umuarama inter-
nada em enfermaria do SUS 
(Sistema Único de Saúde) e 
nenhuma em UTI.

O secretário municipal de 
Saúde, Herison da Silva Lima, 
ressalta a importância de se 
completar o ciclo vacinal que, 
apesar de não garantir que a 
pessoa não será infectada, 
contribui para que a doença se 
manifeste com menor intensi-
dade. “É preciso ficar atento às 
datas e tomar as três doses do 
imunizante. Vale destacar que 
usar máscara é fundamental, 

além de evitar aglomerações e 
manter o distanciamento. São 
medidas simples, porém muito 
eficazes para lutarmos contra 
essa pandemia”, observa.

AMBULATÓRIO
É grande o número de pes-

soas que têm buscado aten-
dimento no Ambulatório de 
Síndromes Gripais, ainda cha-
mado de Tenda Covid. Para 
se ter uma ideia, no plantão 

de 24 horas entre segunda e 
terça-feira, foram feitos 307 
atendimentos, 53 coletas de 
exames antígenos (destes, 29 
resultaram positivo), 46 exa-
mes swabs, 10 antígenos (um 
com resultado positivo), um 
atendimento ASG (Avaliação 
Subjetiva Global) e 153 notifi-
cações. Foram realizadas ainda 
três transferências de pacien-
tes para o Pronto Atendimento 
(PA), todos casos moderados.

Isolamento de 7 dias 
A Secretaria de Estado da Saúde 
divulgou ontem (12), novas 
orientações para o isolamento 
de pacientes infectados com 
a Covid-19. Para aqueles que 
estão assintomáticos, o período 
é de sete dias, já nos casos 
em que o infectado apresenta 
sintomas leves e moderados, 
a recomendação é de dez dias. 
Os prazos passam a contar a 
partir da confirmação por meio 
de um teste PCR (padrão ouro) 
ou antígeno. A orientação é 
diferente da indicada pelo 
Ministério da Saúde, que 
anunciou na segunda (10) a 
redução de dez para cinco dias 
de isolamento nos casos de 
pessoas que estão sem sintomas 
respiratórios, sem febre há 24 
horas e que tenham resultado 
negativo nos testes; e de 
sete dias nos casos em que o 
paciente tenha sintomas leves 
ou moderados. A regra prevista 
anteriormente pelo Ministério 
da Saúde era de 14 dias de 
isolamento ininterruptos. 
A diferença entre os períodos 
se dá por conta da logística 
de testagem nos municípios 
paranaenses. A decisão foi 
encaminhada ao Conselho de 
Secretarias Municipais de Saúde 
do Paraná.

NO plantão do ambulatório em 24 horas, foram feitos 307 atendimentos, 53 coletas de 
exames antígenos e 46 exames swabs
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Saúde confirma primeiro caso
da variante Ômicron no Estado

A Secretaria de Estado 
da Saúde confirmou ontem 
(quarta-feira (12) que detec-
tou o primeiro caso da variante 
Ômicron no Paraná. Trata-se de 
um homem de 24 anos, mora-
dor de Curitiba, que apresen-
tou os primeiros sintomas no 
dia 14 de dezembro de 2021, e 
teve o caso confirmado no dia 
18. O caso apareceu em um 
exame do Laboratório Central 
do Estado do Paraná (Lacen), 
e logo foi enviado à Fiocruz, 
no Rio de Janeiro, que fez o 
sequenciamento genômico e 

identificou a nova variante.
“A variante Ômicron é cerca 

de 2 ou 3 vezes mais transmis-
sível que a Delta, muito seme-
lhante ao vírus do sarampo. 
Mas aparentemente menos 
grave que outras ondas, sobre-
tudo por conta da grande 
cobertura vacinal no Paraná. 
É importante frisar que os 
quadros têm sido leves, mas 
temos paranaenses que não 
tomaram nenhuma dose da 
vacina e ainda não retornaram 
para a dose de reforço”, disse 
Beto Preto. “Se não houver a 

vacinação, que está disponível 
nas unidades de saúde, casos 
mais graves vão acontecer”.

Segundo a Secretaria de 
Saúde, já existe transmissão 
comunitária da variante Ômicron 
no Paraná. Os dados podem ser 
constatados pela evolução de 
casos em janeiro. Somente nos 
primeiros onze dias, foram iden-
tificados 40.164 infectados. Como 
comparativo, em dezembro, o 
total foi de 9.165.

O número de casos no 
começo deste ano se asseme-
lha a janeiro de 2021, no início 

da vacinação, que registou 
cerca de 44 mil casos (onze 
dias). A média móvel dos casos 
teve um salto de 1.914,5% em 
relação aos 14 dias anteriores, 
na casa de 4.175 por dia.

Até o momento, não há pre-
visão de novas medidas restri-
tivas para conter o avanço dos 
casos, mas Beto Preto fez um 
apelo à população para que 
adote os cuidados preventivos, 
a fim de evitar a transmissão 
desenfreada.

“Todas as medidas estão 
no nosso radar, mas nesse 

momento qualquer tipo de 
aglomeração fora do comum 
deve ser evitada. Precisamos 
retomar os cuidados, caso con-
trário vamos ver nossos hos-
pitais apresentarem grande 
lotação nos próximos dias”, 
complementou.

Entre as principais orientações 
estão o uso correto de máscara, 
distanciamento social, manter 
ambientes ventilados com livre 
circulação de ar, higienização das 
mãos e evitar contato próximo 
com pessoas que apresentem 
sintomas respiratórios.

Cada vez mais as pessoas estão assimilando a importância de dar a 
destinação correta às pilhas e baterias usadas, sem descartá-las no lixo 
comum. Uma prova disso é a campanha ‘Papa-Pilha’, realizada em par-
ceria entre a Diretoria de Meio Ambiente da Prefeitura de Umuarama e 
o Sicoob, que acaba de recolher 185,8 quilos desses produtos.
O material foi entregue à cooperativa pela chefe da Divisão de 
Controle Ambiental, Fernanda Periard Mantovani, ontem (12) e será 
enviado para Maringá, sede do Instituto Sicoob, que encaminhará para 
empresas que fazem reaproveitamento de vários componentes. Desde o 
início do projeto, há pouco mais de dois anos, o Papa-Pilha já repassou 
pelo menos meia tonelada de materiais.

ASSESSORIA/SECOMPreço da gasolina na cidade
varia entre R$ 6,47 e R$ 6,69

O preço da gasolina em 
Umuarama custa em média 
R$ 6,57 e tem variação de 
3,4% entre os postos con-
sultados. Os números são 
informados pelo Procon 
de Umuarama (Secretaria 
Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor), que realiza 
pesquisas mensais sobre com-
bustíveis na cidade. O preço 
mais barato foi encontrado a 
R$ 6,47 e o mais caro a R$ 6,69.

A maior diferença entre pre-
ços é identificada no etanol, 
que foi encontrado a R$ 5,09 e a 
R$ 5,45, uma variação de 7,1%. 
Já o óleo diesel mais barato 
custa R$ 4,95 e o mais caro 
R$ 5,39, apresentando varia-
ção de 6%. Segundo Deybson 
Bitencout Barbosa, ainda vale 
a pena abastecer com gasolina. 
“Considerando o custo do litro 
do etanol em relação à gasolina, 
é preferível optar pela segunda, 
já que a autonomia do veículo 

com álcool é, em média, 30% 
menor”, detalha o secretário do 
Procon, acrescentando que as 
pesquisas foram feitas no dia 
10 de janeiro em 42 postos de 
combustíveis da cidade e dos 
distritos.

PREÇO DO GÁS
O Procon também reali-

zou uma pesquisa de preços 
do GLP (Gás Liquefeito de 
Petróleo), conhecido como 
gás de cozinha. O preço do 

botijão de 13 quilos foi con-
sultado em 17 distribuidoras 
de Umuarama no dia 7 de 
janeiro e os preços sofreram 
um aumento médio de 1,44% 
em relação ao mês anterior: o 
mais barato foi encontrado a 
R$ 110 e o mais caro a R$ 120 
– uma variação de 9,1%. “O 
preço médio do gás de cozi-
nha era R$ 115,71 em dezem-
bro e hoje é de R$ 115,35, indi-
cando uma redução de 0,3%”, 
observa o secretário.

A maior diferença entre preços é identificada no etanol, que foi encontrado a R$ 5,09 e a R$ 
5,45, uma variação de 7,1%

ASSESSORIA/SECOM
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PR declara estado de epidemia
de H3N2 e reforça a vacinação

O secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto, anunciou 
ontem (quarta-feira, 12) que o 
Paraná está em estado de epi-
demia da gripe Influenza. O 
aumento no número de casos 
diários de H3N2 (um tipo do 
vírus Influenza A) e óbitos em 
decorrência da doença leva-
ram a esta decisão.

A medida é necessária 
considerando a transmis-
são comunitária e a presença 
do vírus em 144 municípios 
do Estado. Agora, 832 casos 
– sendo 805 residentes no 
Paraná e 27 de fora do Estado 
– e 12 mortes estão confirma-
dos. Os dados foram coletados 
até esta terça (11) por meio 
do Gerenciador de Ambiente 
Laboratorial (GAL).

“Este número de casos e 
óbitos é o registro que conse-
guimos da investigação epi-
demiológica após a detecção 
da doença pelas unidades 
sentinela, o que certamente 
não representa a realidade 
da doença no Estado. Temos 
estimativa que este número 
de confirmações seja pelo 
menos 20 vezes maior”, afir-
mou o secretário.

TRANSMISSÃO
A transmissão dos vírus 

da Influenza, em sua maioria, 
ocorre durante os períodos 
mais frios, no inverno. Agora, 
o Estado vive uma situação atí-
pica de confirmações de casos 
durante o verão, aumentando 
consideravelmente a procura 
por atendimento médico em 
todas as regiões.

Segundo Beto Preto, a 
transmissão do vírus acelerou 
durante as festividades de fim 

Vacina
Mais de 616 mil doses de vacinas contra a Influenza estão nos 
municípios. Elas fazem parte da Campanha Nacional de Imuni-
zação Contra a Gripe de 2021 e têm validade importante nesse 
momento de surto de casos. Segundo os dados do vacinômetro 

nacional, o Paraná tem cerca de 70,40% de cobertura dentro 
dos grupos prioritários, com 2,1 milhões de doses aplicadas. O 
Ministério da Saúde prevê para o início de abril o envio de uma 
nova vacina com a imunização para todos os vírus circulantes 
e já reconhecidos laboratorialmente. “Onde tiver vacina, que 

ela seja aplicada porque ela protege contra a maioria dos vírus 
circulantes. Isso ajuda no diagnóstico diferencial das Síndromes 
Respiratórias. Contamos com a colaboração dos municípios para 
zerar essas doses existentes. Essa nova vacina já deve vir com a 
proteção contra a cepa Darwin da H3N2 e, nos próximos meses, 
devemos receber esse novo imunizante”, explicou o secretário.

Contágio
Epidemia é a manifestação coletiva de uma doença que 

rapidamente se espalha, por contágio direto ou indireto, até 
atingir um grande número de pessoas em um determinado 

território e se extingue após um período. Não havia registros 
de tantos casos neste período desde o início do monitora-
mento dos casos da Influenza A (H3) pela Sesa em 2016. 

“Todos os esforços para conter o surto da doença estão sendo 
feitos, inclusive o envio para as Regionais de Saúde do anti-
viral para o tratamento, o fosfato de oseltamivir, conhecido 

como Tamiflu”, afirmou a diretora de Atenção e Vigilância em 
Saúde, Maria Goretti David Lopes.

Dados
Os dados divulgados nesta quarta foram extraídos são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial 
(GAL), alimentado pelos laboratórios de todo o Estado, tanto do Sistema Único de Saúde (SUS) 

quanto da iniciativa privada. As informações do boletim da Influenza e demais vírus respiratórios no 
Paraná, publicados no site da Secretaria, são levantadas através da Vigilância Sentinela de Síndrome 

Gripal (SG) e da Vigilância Universal dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) hos-
pitalizados, e os óbitos por meio do sistema de informação oficial de notificações por SRAG, SIVEP 
Gripe. A Vigilância Sentinela de SG é composta por uma rede de 34 serviços de saúde para atendi-

mento, que estão distribuídos nas 22 Regionais de Saúde e 28 municípios no Estado. A Vigilância de 
SRAG monitora os casos hospitalizados e óbitos. Ambas possuem o objetivo de identificar o com-
portamento dos vírus respiratórios, orientando os órgãos de saúde na tomada de decisão, frente 
à ocorrência de casos graves e surtos e auxiliando na escolha dos vírus que vão compor a próxima 

vacina da gripe a ser utilizada.

Medicamentos
A Sesa descentralizou na 
última semana 460 mil 
cápsulas de Tamiflu e já 

protocolou um novo pedido 
junto ao Ministério da 
Saúde, de mais 100 mil 

unidades. O medicamento 
possui efetividade contra 
o agravamento do quadro 
clínico, diminuindo o risco 
de morte ou a gravidade 

dos sintomas no paciente. 
“Se administrado em até 
48 horas após a infecção 

pelo vírus, o medicamento 
possui grande efetividade 

no agravamento da doença 
e também na diminuição de 
internações”, acrescentou 

Beto Preto.

de ano. “Tivemos um grande 
número de aglomerações fami-
liares pelo Natal e Ano Novo, 
além de muitas pessoas no 
Litoral do Estado. Com isso, 
a transmissão da doença se 
intensificou. Precisamos con-
tinuar com os cuidados, com 
o uso de máscaras, álcool em 
gel, lavagem das mãos e dis-
tanciamento quando possí-
vel”, disse.

ÓBITOS
Os óbitos referem-se a seis 

mulheres e seis homens, com 
idades que variam de 44 a 83 

anos. As mortes ocorreram entre 
11 de dezembro de 2021 e 10 de 
janeiro de 2022. Onze tinham 
algum tipo de comorbidade e 
um caso segue em investiga-
ção. Seis não haviam tomado a 
vacina contra a Influenza e um 

permanece em investigação.
Os que faleceram eram 

moradores de Arapongas (1), 
Curitiba (2), Foz do Iguaçu (1), 
Londrina (2), Mandaguaçu 
(1), Maringá (1), Marumbi (1), 
Paranaguá (2) e Tapira (1).
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PRF apreende 320 quilos de
maconha em carro roubado

A g e n t e s  d a  P o l í c i a 
Rodoviária Federal que atuam 
no Posto de Fiscalização de 
alto Paraíso, apreenderam 
no final da noite de ontem 
(terça-feira, 11), mais de 300 
quilos de maconha. O entor-
pecente estava sendo trans-
portado por um veículo que 
foi tomado de assalto. 

A ação aconteceu enquanto 
os patrulheiros realizaram um 
bloqueio em frente ao posto, 
durante a blitz da Lei Seca. Foi 
abordado uma caminhonete 
Chevrolet S10 e, na conversa 
inicial com o motorista, os 
policiais desconfiaram de seu 
nervosismo.

A partir daí, foi dado início a 
uma busca minuciosa no inte-
rior da caminhonete.

No decorrer da inspeção, 
os policiais encontraram uma 
grande quantidade de maco-
nha que era transportada na 

Jovem é preso após furtar
a casa da mãe em Mariluz

Bando mantêm homem refém durante horas e leva Amarok
Um homem de 37 anos foi 

vítima de roubo entre noite 
da última terça-feira (11) e a 
madrugada de ontem (quar-
ta-feira, 12), em Umuarama. 
Equipes policiais que inte-
gram o 25º Batalhão de Polícia 
Militar registraram um boletim 
de ocorrência depois que a 
vítima, procurou os policiais e 
revelou que estava conduzindo 

sua caminhonete Volkswagen 
Amarok, de cor branca, placas 
ANO-6I03, por volta das 20h30 
da terça, pela rua José Honório 
Ramos quando seu telefone 
celular tocou.

Ele estacionou para atender 
o chamado e, na sequência, foi 
abordado por dois homens. 
Um deles estava portando uma 
arma de fogo. Os criminosos 

invadiram a cabine do veículo 
e obrigaram a vítima a dirigir 
até a prainha de Xambrê. Lá, 
o motorista foi amarrado e 
mantido refém até por volta 
das 2h30. Durante todo este 
tempo, ele permaneceu sob a 
mitra de uma arma de fogo de 
um dos criminosos.

A vítima continuou refém 
até 5h30, quando os bandidos 

o liberaram. Os criminosos 
arremessaram o celular do 
homem na água, e levaram 
também joias, relógio e R$ 100.

Neste intervalo, um terceiro 
assaltante chegou conduzindo 
um veículo Ford Fiesta, de cor 
prata e ano 2008. Este, deixou 
o carro com um dos compar-
sas que já estava na prainha 
e fugiu conduzindo a Amarok.

Depois da fuga dos crimino-
sos, a vítima conseguiu caminhar 
até a cidade de Xambrê, onde 
entrou em contato com um amigo 
e ambos foram diretamente até 
o 25º BPM, em Umuarama, para 
comunicar o roubo.

O caso está sendo investi-
gado pela Polícia Civil (PC) e 
não houve nenhuma prisão até 
a manhã desta quarta-feira.

Um jovem de 25 anos 
foi encaminhado para a 
Delegacia de Polícia Civil de 
Mariluz, (município locali-
zado a 39 quilômetros de 
Umuarama), suspeito de ter 
praticado um furto no inte-
rior da residência da própria 
mãe. O caso foi registrado 
pela Polícia Militar.

De acordo com os poli-
ciais que atenderam a ocor-
rência, o jovem acusado, já 
é um ‘velho conhecido’ da 
polícia, devido às diversas 
ocasiões em que se envol-
veu em cries de furto na 
cidade.

E l e  te r i a  s i d o  v i s to 
pulando o muro de uma 

residência que fica situada 
à rua Rio Grande do Sul e 
posteriormente foi flagrado 
por populares levando nas 
costas, uma mochila e em 
posse de duas banquetas 
de plástico de cor preta. Um 
morador chegou a indagar 
sobre os objetos, quando 
ele os abandonou e fugiu.

Depois ele foi locali-
zado pelos policiais na rua 
Presidente Washington Luiz, 
quando foi abordado, detido 
e encaminhado à delegacia. 
Em seguida foi entregue aos 
cuidados da Polícia Civil 
em Cruzeiro do Oeste. Os 
objetos furtados não foram 
recuperados.

carroceria.
O condutor, que não teve 

sua identidade revelada pelos 
patrulheiros, recebeu voz de 
prisão imediatamente. A droga 
estava acondicionada em far-
dos e totalizou 320 quilos.

Em seguida, a equipe 
resolveu observar os detalhes 
do veículo quando descobriu 
que as placas estavam troca-
das e, na verdade, tratava-se 
de uma camionete tomada 
de assalto de uma família da 
cidade de Goioerê na véspera 
da virada do ano.

Aos agentes, o suspeito 
revelou que a droga seria ven-
dida em cidades vizinhas e, de 
acordo com um levantamento 
feito pela PRF, o prejuízo ao 
tráfico de drogas foi de apro-
ximadamente 600 mil reais.

O homem preso e a carga, 
foram levados para a Delegacia 
de Polícia Civil em Icaraíma.

Na noite da última 
terça-feira (11) Policiais 
Militares do Batalhão 
de Polícia de Fronteira 
(BPFron) abordaram 
um ônibus na estação 
rodoviária de Umuarama, 
durante a Operação 
Hórus. No bagageiro 
foram encontradas cinco 
caixas contendo produto 
de origem estrangeira, 
sem os devidos proces-
sos de importação legal. 
Foram apreendidas três 
mil armações de óculos. 
A passageira proprietária 
da bagagem foi identi-
ficada e orientada. Os 
produtos foram encami-
nhados para a Receita 
Federal em Guaíra.

DIVULGAÇÃO

DROGA estava acondicionada em fardos e seria vendida nas cidades do noroeste do Estado

DIVULGAÇÃO
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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 1.4 LTZ AT 18/18 VERMELHO COMPLETO, AUT R$ 77.900,00

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$ 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

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO
Vagas Professor(a) –

Ensino Médio

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco
verifique os pré-requisitos e inscreva-se até 

18/01/2022.

Vagas para Umuarama

Professor(a) de: Artes nº 015/2022; 
Filosofia nº 016/2022;

Física n˚ 017/2022; 
Química n˚ 018/2022;

Pré-Requisitos: Conforme consta em Edital.

Real bate o Barcelona na prorrogação e
avança à final da Supercopa da Espanha

Ontem (12), o Real Madrid 
venceu o Barcelona, por 3 a 
2, na prorrogação, e garantiu 
vaga na final da Supercopa 
da Espanha. A partida foi dis-
putada na capital da Arábia 
Saudita, em Riade. Vinícius 
Júnior, Karim Benzema e 
Federico Valverde marcaram 
para o time blanco no Estádio 
Internacional Rei Fahd. Luuk 
de Jong e Ansu Fati fizeram 
para os catalães.

Do outro lado da chave, 
Atlético de Madrid e Athletic 
Bilbao se enfrentam na quin-
ta-feira, às 16h00 (de Brasília). 
O jogo que vale o título, por 
sua vez, está marcado para o 
domingo, às 14h00.

O JOGO
Sob o comando de Carlo 

Ancelotti, o Real pressionou o 
Barça de Xavi Hernández e abriu 
o placar aos 25 minutos, com 

Vinícius Júnior. O brasileiro rece-
beu passe de Benzema, dispa-
rou em velocidade e, de frente 
para o goleiro, bateu alto, no 
canto direito, marcando o pri-
meiro do duelo.

Já aos  41,  Ousmane 
Dembélé cruzou rasteiro da 
esquerda e Éder Militão ten-
tou afastar o perigo. A bola, 
no entanto, acertou o cen-
troavante de Jong e balan-
çou as redes, para empatar o 
confronto.

O Barcelona voltou melhor 
do intervalo, atacou o rival 
no início da etapa comple-
mentar e construiu oportu-
nidades para virar a partida. 
Entretanto, quem celebrou 
mais um gol foi o Real Madrid, 
com o artilheiro Benzema, aos 
27 minutos. O atacante francês 
aproveitou rebote de Marc-
André ter Stegen, que espal-
mou a bola após cruzamento 
de Dani Carvajal, e só empur-
rou para o fundo da meta.

O Barça, por sua vez, conse-
guiu reagir e, assim, empatou o 
confronto aos 38 minutos, com 
Fati. O jovem ponta, que havia 
saído do banco de reservas, foi 
acionado por Jordi Alba e, de 

cabeça, igualou o marcador.
Já aos oito minutos da 

prorrogação, o Real voltou a 
liderar o duelo após um belo 
gol produzido por brasileiros. 
Casemiro puxou contra-ata-
que e tocou para Rodrygo, 
que cruzou rasteiro da direita. 
De dentro da área, Vinícius 
Júnior aplicou um corta-luz e 
deixou a bola livre para o uru-
guaio Valverde, que dominou 
e bateu com tranquilidade 
no canto, sacramentando o 
triunfo por 3 a 2. VINICIUS Junior marca e Real elimina Barcelona na prorrogação na Supercopa

DIVULGAÇÃO

Chelsea não final
O Chelsea vai à final da Copa 
da Liga Inglesa. Após vencer 
o Tottenham por 1 a 0 no 
jogo de ida da semifinal, no 
Stamford Bridge, a equipe 
ganhou novamente no jogo 
da volta, fora de casa, e 
garantiu a classificação para a 
decisão do torneio. Em partida 
disputada no Tottenham 
Hotspur Stadium, os visitantes 
abriram o placar no primeiro 
tempo. Na cobrança de 
escanteio, Mason Mount 
cruzou na área e encontrou 
Rüdiger, que aproveitou a 
falha de Gollini para colocar o 
Chelsea na frente. O restante 
do primeiro tempo ficou 
mais equilibrado, com o time 
da casa procurando uma 
reação, mas sem sucesso. 
O jogo foi para o intervalo 
com 1 a 0 no placar e 3 a 0 
no agregado. Nos minutos 
finais do duelo, um problema 
médico envolvendo um 
torcedor paralisou a partida 
por alguns minutos, para a 
realização o atendimento. Com 
a volta da partida, os visitantes 
confirmaram a vitória por 1 a 0 
e asseguraram a classificação.

Aguardando o 
adversário
Agora, o Chelsea aguarda o 
resultado do confronto entre 
Arsenal e Liverpool, que 
sequer fizeram o jogo de ida. 
Os times se enfrentam pela 
primeira hoje (quinta-feira, 
13), às 16h45 (de Brasília), em 
Anfield. Uma semana depois, 
no mesmo horário, as equipes 
fazem o jogo da volta no 
Emirates Stadium.
Eliminado da Copa da Liga, o 
Tottenham volta a campo no 
próximo domingo, às 13h30 (de 
Brasília), para receber seu maior 
rival, o Arsenal, em partida 
da Premier League. O Chelsea 
também tem um grande 
compromisso no campeonato 
inglês pela frente. No sábado, 
às 9h30 (de Brasília), a equipe 
encara o líder Manchester City 
fora de casa.
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Palavras cruzadas

A quinta começa com você mais geminiane do que 
nunca! É que a Lua entra no seu signo e estimula 
seu senso de humor, curiosidade e bom papo. Aí 
tudo indica que vai falar pelos cotovelos e interagir 
com todo mundo, seja conhecido ou não, colegas 
ou chefia, vizinhos, amigos ou familiares todos vão 
querer conversar com você.

Hoje você tem tudo pra reinar em seus relaciona-
mentos. Esbanjando boa lábia, histórias e conquis-
tas, às vezes mais coloridas e aumentadas do que 
realmente foram. Vai adorar ser o centro das rodi-
nhas de bate-papo. Pode contar com a ajuda de um 
amigo ou dar uma mãozinha pra alguém da turma. 

Virgem, tudo indica que o seu interesse por novi-
dades ficará mais forte nessa quinta. Pode fazer 
ótimos contatos, e até há sinal de mudança de 
cargo ou até de profissão. Ainda bem que você 
conta com mais jogo de cintura para se adaptar 
numa boa às circunstâncias e vontade de tirar o 
melhor de tudo.

Com a Lua brilhando na sua Casa do Trabalho, seus 
contatos estão favorecidos e seu poder de adapta-
ção tende a crescer, capricornianos amados. Mas 
como o estado emocional pode afetar o rendimento 
no serviço, tire um tempo pra curtir as coisas boas 
da vida, converse com seus queridos, procure rela-
xar e cuidar da sua alimentação.

Seu dia começa com a Lua toda plena no seu 
paraíso astral, deixando seu signo mais sociável 
e criativo. Trabalhos ligados a artes ficam em evi-
dência, e tudo indica que irá se relacionar fácil com 
todos, mas provavelmente não vai se prender ou 
aprofundar seus contatos. Nos momentos de folga, 
as estrelas prometem alegrias e novidades.

Quintou com a sua curiosidade e criatividade a todo 
vapor meu caro peixe. Se trabalha da sua casa, o 
clima de liberdade e conforto do lar tende a favo-
recer o serviço. Com a família, aguarde agito e ale-
grias, e há sinal de muita conversa com os parentes 
ou longas ligações com quem estiver longe. Pode 
rolar mudança de residência.

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 a 13 de janeiro são do signo de Capricórnio com a personalidade de Leão. 
Demonstram espírito arguto e grande responsabilidade. São atentos e preocupados com as 
coisas sérias. Podem ocupar cargos de direção, autoridade e organização, com sucesso. Seu 
número principal, do dia do nascimento é o, 23, formado de 2, Lua e de 3, Júpiter. Mas a soma 
dá o 5, de Mercúrio, que revela mobilidade, comunicação, amizades, simpatia e inteligência, 
viagens e muito mais.

Horóscopo nascido em 13 de janeiro

Podem rolar transformações e você tem tudo para 
se adaptar bem às mudanças que surgirem ao 
longo do dia. Mais falante, divertido e esperto, 
seu signo tende a tirar o melhor dos negócios, 
principalmente se lida com as finanças de outras 
pessoas. Só controle a empolgação para não come-
ter nenhuma indiscrição. 

A Lua passeia pelo seu inferno astral, e por isso 
você tende a racionalizar e guardar mais suas emo-
ções. Se trabalha só ou em home office, ótimo! As 
coisas devem fluir melhor. Caso contrário, é melhor 
investir em tarefas que consiga realizar sozinha(o) 
ou longe dos colegas.

Quintou e a previsão para o dia é de chuva de grana, 
pix e lucros.! Tudo graças à Lua, que faz a festa na 
sua Casa da Fortuna e avisa que será mais fácil 
ganhar dinheiro. Contando com agilidade, desen-
voltura e mente aberta, vai ter ideias para lucrar 
nas áreas ligadas ao público, artigos femininos, 
alimentação ou produtos domésticos.

Hoje a sua presença não deve passar despercebida, 
Áries. Mais inquieto, liberal e cheio de ideias, seu 
signo tem tudo pra pensar em formas diferentes de 
fazer suas coisas. Seu lado curioso está aceso, o 
que favorece os estudos, e também deve colocar a 
sua boa lábia pra jogo, seja no tête-à-tête ou através 
das redes sociais. 

Quintou com sua curiosidade e senso de humor 
ativados. Mais sociável e comunicativo, seu signo 
deve ter facilidade para se relacionar com todos, o 
que choca um total de zero pessoas, não é mesmo? 
Se estiver viajando, tende a conhecer gente nova, 
conversar e bater perna. 

O céu está me mostrando que vai ser mamão com 
açúcar fazer contatos hoje, afinal seu senso de 
humor, habilidade pra falar sobre qualquer assunto 
e poder de adaptação estão no modo turbo. Deve 
mandar bem nas relações pessoais e fechar boas 
parcerias na profissão. Tudo indica que você vai 
lacrar na vida amorosa! 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 25

AEI
ANCESTRAL

PNEUPIORA
IDOSALAB
MOCINHOU

NATOTCAT
LACOMODA
SBAÃMD

TELESCOPIO
LAGOARN

IAVSEDIETA
AVMESET
GERARPSIU

SEGURADORA
MASSASROL

Parente
no alto da
árvore ge-
nealógica

É protegido
em reser-
vas am-
bientais

Traba-
lhado

Reveste
a roda do

carro

A mulher
da terceira

idade

Labora-
tório

(abrev.)

Herói de
histórias
ou filmes

Formato
da curva

de retorno

Aconte-
cimento

Aparelho
para 

observar
os astros

A Capital
Mundial
do Jogo
(EUA)

Onde
está?
(pop.)

Com
todas as
partes;

completo

Lugar
para pas-
sear de

pedalinho

Rio
Grande

do Norte
(sigla)

A roupa
que está
na moda

Empresa
que vende
apólices 

de seguros

A carta
mais

valiosa do
pôquer

Macarrão
e lasanha

Listagem 
(de nomes)

Natural;
congênito
A 6a nota
musical

Móvel com
gavetas
Cor da
areia

Faz eva-
porar

Sílaba de
"rústico"

Regime
alimentar

Na (?): 
à força

Estúdio de
filmagem
Interjeição
para chamar

Gato,
em inglês
Camada
de tinta

Agrava
(situação)
Fora de (?):
nervoso

Criar

Alceu
Valença,
cantor

Piada

Francisco
(?), ator

Assom-
bro; admi-

ração Máquina usada para
aplainar estradas

Sereia de rios e
lagos (Folc.)

3/cat — set. 5/esvai. 8/las vegas. 9/ancestral.
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I S
A L T O A S T R A L
C H A N T A G E M
R A T R U A S

V E D A N T A S O
D O W N D O B R O

A N I S E R A V A I
E T A G N E F L O R

R O C E I R A L E
E L K E M U O N

I M F I I N G A
D I N E L E I S

I E H L I I S C
U S O U M A C A U

S A B A O S B

Apresenta 
o talk show

"Lady
Night"

"(?)
Olhar", su-
cesso dos 
Paralamas

Diz-se de
quem está

de bem 
com a vida
(?) emocio-
nal, arma
da mãe 

possessiva

O caseiro
combate a 
desidra-

tação
Sistema 

ortodoxo de
filosofia
da Índia

Formato
de alguns

porta-
retratos

Síndrome
de (?),

condição
genética

Produto
como o
epóxi

Cervídeo
da região

ártica
(pl.)

Órgão da
ONU que
fomenta a
cultura

(?) Mara-
vilha, atriz
falecida
em 2016

Partícula
seme-

lhante ao
elétron

Fundo
Monetário 
Internacio-
nal (sigla)

Fruto do
Cerrado

brasileiro

Estrondo,
em inglês

Município
do polo 

Costa Bran-
ca (RN)

Seriado de
TV sobre
ciência
forense

Empregou 
habitual-

mente

O ritmo da
Jovem
Guarda

Atração turística 
de Punta Cana

Atitude criticada no
Marxismo

Supostos artefatos
bélicos que motiva-

ram a invasão do Ira-
que pelos EUA (2003)

Filho, em inglês
Catedral projetada
por Gaudí, cartão-

postal de Barcelona

Alcatrão,
em inglês

Augusta e
25 de Mar-

ço (SP) Noel
Nutels, sanitarista

Dispositivo
para atre-
lar vagões

Adorno de
recepções

festivas

Multiplico
por 2

Batalha
retratada
por Pedro
Américo

Sufixo de
"centena"
Caipira 

(fem. bras.)

Compõem
o código

(jur.) 
Isolei

Orquestra
brasileira
Amerício
(símbolo)

Conjunção
aditiva

A Rainha
da Noite

Assembleia presidida
por Satã, segundo a

superstição medieval

3/din — son — tar. 4/múon — sabá. 5/macau. 7/vedanta.

Programa ‘RecreAção’ é opção de férias em Toledo
Toledo - Começaram nesta sema-

naas ações descentralizadas do Pro-
grama RecreAção, promovido pela 
Smel (Secretaria de Esportes e Lazer) 
de Toledo. O primeiro bairro a receber 
as atividades foi o Jardim Coopagro. 
Brinquedos infláveis, cama elástica e 
pintura corporal fizeram a alegria das 
crianças no Ginásio de Esportes Adenir 
José Massola. O trabalho é supervisio-
nado por servidores municipais e esta-
giários da Smel. 

Segundo a diretora do Setor de 
Lazer e Recreação, professora Monica 

Van de Sand, a intenção é oferecer uma 
opção para crianças durante o período 
de férias. “As famílias que não possuem 
condições de viajar com suas crianças, 
poderão ter alguns dias de atividades 
próximo de suas residências. Serão 
sempre dois dias, com acompanha-
mento dos profissionais da Smel nos 
horários das 9h às 11h30 e das 14h30 
às 17h”, explica.

Para as mães, a ideia agradou em 
cheio. “As crianças ficaram durante 
muito tempo em casa por conta da pan-
demia, depois que voltaram para as aulas 

presenciais logo entraram em férias. Aqui 
eles conseguem queimar essa energia”, 
disse a mãe do Rafael, de 4 anos, Luzinete 
de Oliveira. Já a Luzia Vitória dos Santos, 
de seis anos, aproveitou todos os brin-
quedos. “É gostoso brincar, estou indo 
em todos”, disse enquanto aguardava na 
fila da pintura facial.

PROGRAMAÇÃO 
18 e 19 de janeiro - Ginásio de Esportes Euzébio Garcia (Vila Pioneiro) 
20 e 21 de janeiro - Ginásio de Esportes Luciano Lauro Longen (Jardim Europa)
25 e 26 de janeiro - Ginásio de Esportes Jaime Zeni (Jardim Porto Alegre)
27 e 28 de janeiro - Ginásio de Esportes Hugo Zeni (Vila Industrial).

SECOM/TOLEDO

Sesc e Senac ofertam vagas gratuitas do Ensino Médio Integrado ao Técnico
O Sesc e o Senac de Umuarama 

estão ofertando cinco vagas gratui-
tas para o Ensino Médio Integrado ao 
Técnico em Informática para Internet. 
A ação é destinada aos alunos que 
queiram cursar o ensino médio com 
preparação para os vestibulares e o 
Enem. As aulas também irão forne-
cer uma formação técnica na área de 
Desenvolvedores Web e Mobile.

As vagas são ofertadas pelo 
P r o g ra m a  d e  G ra t u i d a d e  d o 
Senac (PSG) e pelo Programa de 
Comprometimento em Gratuidade do 

Sesc (PCG). O prazo para inscrição vai 
até sexta-feira (14). Os interessados 
devem comparecer ao Sesc ou Senac 
com os documentos solicitados no 
edital. O edital pode ser conferido no 
site do Sesc.

O início das aulas está previsto 
para 7 de fevereiro. O programa pro-
porciona experiências de aprendiza-
gem que auxiliam os estudantes no 
desenvolvimento social, intelectual 
e cognitivo. O objetivo é despertar 
a consciência crítica, sem deixar de 
atuar no senso de coletividade.

O programa proporciona experiências de aprendizagem que auxiliam os estudantes no desenvolvimento social, in-
telectual e cognitivo
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni

IL
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R
Errar sempre da mesma maneira, 
magoar as pessoas sempre com o 
mesmo erro, já é falha de caráter. 

(Fabrício Carpinejar)

DICA
“ Seu BRILHO é algo que é natural em você, algo que irradia de um lugar muito profundo do seu ser. Quando encon-
tramos nosso verdadeiro brilho, nosso caminho se torna claro e sabemos exatamente para onde devemos seguir.” 
(@feita_deflor via instagram)

PASSEIO
O Parque Nacional do Iguaçu é referência 
mundial na conservação da natureza e 

no turismo sustentável. Um dos serviços 
oferecidos pela unidade é o passeio de 

barco, que leva os visitantes próximo às 
quedas d’água das Cataratas do Igua-

çu. É um passeio seguro, que possui as 
principais certificações com padrões 

internacionais.  Na segunda-feira, 10 de 
janeiro, o Parque Nacional do Iguaçu, 

localizado no oeste do Paraná, na divisa 
com a Argentina, realizou reunião com 
a Marinha do Brasil, visando a fornecer 

informações adicionais sobre os procedi-
mentos de monitoramento e segurança 
relacionados às atividades de visitação 
do Parque, mais especificamente o pas-
seio Macuco Safari. A partir da terça-fei-

ra, 11/01, o passeio seguiu operando 
normalmente. Importante destacar que o 
Parque Nacional realiza periodicamente 
monitoramento de encostas.  Quando 

necessário e conforme recomendação dos 
especialistas a unidade realiza obras de 

contenção. Dia 10 de janeiro, o Par-
que completou 83 anos de existência, 
trazendo a seus visitantes experiências 

inesquecíveis de maneira segura.

INSCREVA-SE
O Sesc e Senac Umuarama abrem 5 va-
gas para o Ensino Médio Integrado ao 
Técnico em Informática para Internet 
. Serão cinco vagas para alunos que 
queiram cursar um ensino médio de 

qualidade, com preparação para vesti-
bular e Enem, além de formação téc-
nica em Informática para Internet. As 
vagas são ofertadas pelo Programa de 
Gratuidade do Senac  e pelo Programa 

de Comprometimento em Gratuidade do 
Sesc .  O prazo para inscrição vai até 

a próxima sexta-feira (14). Os interes-
sados devem comparecer ao Sesc ou 

Senac com os documentos solicitados 
no edital. O edital pode ser conferido 

no site do SENAC.

* * *  
O início das aulas está previsto para 
7 de fevereiro de 2022. O programa 

proporciona experiências de aprendi-
zagem que auxiliam os estudantes no 
desenvolvimento social, intelectual 
e cognitivo. O objetivo é despertar 
a consciência crítica, sem deixar de 
atuar no senso de coletividade. Com 

foco no protagonismo do aluno e pre-
paração para o mercado de trabalho, 
o programa dispõe de aulas inter-

disciplinares, visitas técnicas, entre 
outras metodologias ativas. Os alunos 
também recebem acesso aos serviços 
e à infraestrutura das unidades Sesc e 
Senac.  O Ensino Médio Integrado ao 
Técnico Sesc Senac também oferece 

material didático e uniforme gratuita-
mente para os estudantes. Informações 
nas Unidades Sesc Umuarama, localiza-
da na Rua Domingos G. de Paula 2700 
(Telefone: (44) 3623-8050) e/ou Senac 
localizada na Avenida Duque de Caxias, 

5238 (Telefone: (44) 3621-5700).

ZOOM
 ROSARIA TROMBINI, na lente exclusiva da renomada fotógrafa, em ensaio clean realizado  

ano passado no Studio Luci Lemes. 

LUCI LEMES

DICA DE FÉRIAS
O bolinho de chuva 
com banana é uma 
versão deliciosa da 
tradicional receita. 
Para fazer, você vai 
precisar de farinha, 
ovo, banana, leite, 
açúcar e fermento. 
+ Dica: depois de 
fritar os bolinhos, 
deixe-os sobre pa-

pel-toalha para que 
parte do óleo seja 
absorvido. Confira 
agora a receita...

Bolinho de chuva com banana!
Ingredientes/Massa
1 ovo batido
1 banana amassada

3 colheres de sopa de açúcar
Meio copo de leite
Meia xícara de farinha de trigo
1 colher de chá de fermento em pó
Açúcar e canela a gosto

Modo de Preparo
 Bata o ovo como se fosse fazer uma ome-
lete. Adicione a banana amassada, o açúcar, 
o leite e a farinha de trigo. A massa vai 
ficar parecida com a de panqueca.  Colo-
que o fermento e misture bem.  Com uma 
colher, despeje pequenas quantidades da 
massa em uma panela com óleo quente, o 
suficiente para a massa conseguir “virar”.  

Outro detalhe importante é que não pode colocar 
muita massa, senão não cozinha por completo no 
interior.  Passe os bolinhos na mistura de açúcar e 
canela. Sirva com um delicioso cafezinho.
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