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Denúncia leva Procon a abrir 
processo contra laboratório

VALOR DO TESTE DE COVID-19 ERA 50% A MAIS NO BALCÃO

Após denúncia de um consumidor, órgão fiscalizou laboratório de Umuarama que anunciou exame de covid a R$ 59,90, 
mas estava cobrando R$ 90, infringindo vários artigos do Código de Defesa do Consumidor. Um processo administrativo foi 
instaurado. Com a chegada do agente fiscal do Procon, o fornecedor do serviço decidiu manter a cobrança do valor anunciado. 
Janeiro começou registrando aumento expressivo de casos da doença, levando um grande número de pessoas com sintomas 
a busca por laboratórios particulares que realizam exames rápidos na cidade. l 9

O Paraná continuará com 
o maior salário mínimo 
regional do País em 
2022. Os valores foram 
definidos pelo Conselho 
Estadual de Trabalho, 
Emprego e Renda. 
Com reajuste de 10,06%,  
o piso vai variar entre R$ 
1.617,00 e R$ 1.870,00, 
conforme a categoria. 
l 5

Maior salário do país

Vacinas
pediátricas

contra a covid
chegam hoje

l 4

Agricultura
avalia efeitos
da estiagem
no Paraná

l 6

Eleições

Guto Silva
anuncia sua

pré-candidatura
ao Senado  

l 3

DIVULGAÇÃO

Pimentel
ganha do PR
terreno no

Centro Cívico
l 8

Sucata
Veículos apreendidos pelas Polícias Civil e Militar em toda 

a região começaram a ser prensados e transformados 
em blocos por uma máquina, de origem espanhola. A 
sucata foi comprada por uma empresa produtora de 

aço. Antes de serem completamente destruídos, carros e 
motos passaram por um processo de descontaminação,                                                                                   

com retirada de óleo lubrificante e baterias. 
                Depois do processo, serão transformados em                                                                                                                                               

                    material para construção civil, como pregos, 
arames e pó de ferro. l 7

ALEX MIRANDA

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN



expediente
Emails

editoria@tribunahoje.jor.br

diretor@tribunahoje.jor.br

comercial@tribunahoje.jor.br

assinaturas@tribunahoje.jor.br

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0003-06

Redação, administração, publicidade
Rua Des. Lauro Lopes, 3663 - Centro Empresarial Piemont II - Sala 07
CEP 87.501-210 - Umuarama/PR
Telefone Central (44) 3056-6050    

Direção-Geral
Clarice Roman

Editor-chefe
Alex Miranda
editoria@tribunahoje.jor.br
www.tribunahoje.jor.br

2 GERAL   Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022

Umuarama

Empresário/empregador
Contribui 11% sobre pró-labore, en tre R$ 1.100,00
(R$ 121,00) e  R$ 6.433,57 (R$ 707,69), por GPS.
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.100,00 (R$ 220) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 6.433,57 (R$ 707,69) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 6.433,57. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.100,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.100,00
(R$ 220,00) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71), por carnê.

Índice em % NOV DEZ ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,95 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 +2,02% 30,32 
Vale ON -1,52% 84,20 
ItauUnibanco PN +1,85% 23,68 
Magazine Luiza ON -3,49% 6,09 
Inter Banco S/A -9,87% 22,10 
Localweb ON -8,38% 8,75

IBOVESPA: -0,15% 105.529 pontos

Iene 114,15
Libra est. 0,73
Euro 0,87
Peso arg. 103,76

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,1% 5,5290 5,5300 -0,8%

PTAX  (BC) -0,7% 5,5240 5,5246 -1,0%

PARALELO +0,2% 5,4000 5,8300 -0,2%

TURISMO +0,2% 5,4000 5,8100 -0,2%

EURO -0,3% 6,3305 6,3317 +0,1%

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

DÓLAR 13/01

Iene R$ 0,0484
Libra est. R$ 7,59
Peso arg. R$ 0,053
R$1: 1.258,02guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 13/01 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 1.365,25 -26,00 9,7%
FARELO jan/22 423,70 -7,30 17,0%
MILHO mar/22 587,50 -11,50 0,4%
TRIGO mar/22 746,75 -11,00 -5,3%

SOJA 165,91 -0,4% 6,1% 165,00
MILHO 88,93 0,1% 10,1% 90,00
TRIGO 89,55 0,2% 0,6% 92,00
BOI GORDO 313,96 0,0% 1,9% 310,00
SUINO 5,46 -0,5% -13,2% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 13/01 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 13/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 13/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 175,00 0,6% 6,1%
SOJA Paranaguá 180,00 -0,6% 7,1%
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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Palavras cruzadas

Hoje não é o melhor dia pra entrar em discussões, 
principalmente sobre questões filosóficas, éticas, 
de princípios e valores. As chances de chegar a um 
consenso são mínimas e o debate pode não ter fim, 
Gêmeos melhor fazer a egípcia e evitar assuntos 
complexos e situações confusas.

Há sinal de perrengues em suas parcerias profis-
sionais, associações e até nas relações pessoais. 
Tudo culpa de Mercúrio, que está de marcha à ré na 
sua Casa 7. Para evitar tretas, maneire na vontade 
de mandar, e deixe pra resolver assuntos impor-
tantes depois.

Mercúrio começa a andar para trás e sinaliza per-
rengues no trabalho e saúde. Seu lado crítico 
pode vir com força e há risco de pintar tretas com 
colegas e chefes, por isso, procure controlar seu 
perfeccionismo e a vontade de cutucar o serviço 
alheio. De quebra, você evita o estresse e o ner-
vosismo, o que deve fazer um bem danado para o 
seu bem-estar.

A maré de sorte pode baixar, caprica. Com Mer-
cúrio andando pra trás na sua Casa da Fortuna, a 
entrada de dinheiro corre o risco de ser afetada, as 
finanças podem ficar bagunçadas e compras talvez 
não deem certo. Pra evitar isso, planeje o orça-
mento, deixe o cartão de crédito em casa e maneire 
nas cobranças. À noite, a saúde pode pedir arrego. 

Sextou, mas é melhor não começar coisas novas 
nem fazer mudanças, pois podem não render frutos. 
Mercúrio inicia o movimento inverso no seu signo, 
mexe com sua energia e com a imagem que passa 
aos outros. A vontade de tagarelar deve pintar, mas 
controle-se! Pra passar por essa fase sem estresse, 
evite fazer planos irreais e seja paciente.

Mercúrio fica retrógrado na Casa 12 e há risco de 
se meter em mexericos. Cautela com as intenções 
dos outros, sobretudo pessoas falsas e cobronas, e 
com o ambiente em que convive. Ouça sua intuição 
na hora de avaliar quem é de confiança ou não. 
Lugares sossegados podem te fazer bem.

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 14 de janeiro são do signo de Capricórnio com a personalidade de Virgem. São vaga-
rosos, lentos e acomodados. Mas são equilibrados, inteligentes, detalhistas e muito competentes, 
naquilo que se dispuserem. Podem trabalhar nas atividades nas quais necessite viajar e se ausentar 
de sua terra e até de seu país, viajando e se comunicando com pessoas das mais diferentes. Seu 
número principal é o 24, formado de 2, Lua e de 4, Urano, astros que influem nos humores do corpo 
e no sistema nervoso físico e psicológico. A soma dá o 6, de Vênus, que revela conflitos íntimos 
e sentimentais e algum tipo de sofrimento, por motivo de amor. Mas revela talentos para as Artes.

Horóscopo nascido em 14 de janeiro

Mercúrio começa sua caminhada contrária e pro-
mete tocar o terror na sua Casa da Família. A comu-
nicação fica prejudicada e há risco de treta em 
casa. Para manter a paz e evitar desgastes, saia 
de perto quando o clima pesar e evite trazer à tona 
discussões do passado.

Com Mercúrio ficando retrógrado na sua Casa das 
Transformações, sua mente pode ir além, questio-
nar as coisas e se distrair com facilidade. Tenha 
cautela em negociações e foco em suas tarefas 
para evitar confusões e ideias descabidas. Mais 
sensível, seu lado supersticioso, religioso ou espi-
ritual deve vir à tona hoje.

Com Mercúrio em movimento contrário na sua 
Casa da Profissão, dúvidas sobre a carreira podem 
encher sua cabeça e te atrapalhar. Melhor deixar as 
reflexões pra depois e focar nas suas tarefas para 
não manchar sua reputação. Aposte no seu jeito 
organizado e prático!

Sextou com Mercúrio iniciando o movimento retró-
grado na sua Casa 11. Isso significa que suas rela-
ções, sobretudo de amizades, podem enfrentar mal-
-entendidos, fofocas e mentiras. Bora ficar na sua 
e evitar falar demais ou reagir na base da patada, 
difícil, mas necessário pra evitar brigas!

Meninos e meninas de Libra, há sinal de mal-en-
tendidos e talvez seus relacionamentos com pes-
soas queridas fiquem em stand-by, meio parados. 
Tudo culpa de Mercúrio, que fica retrógrado em 
Aquário. Também não é o melhor momento para 
arriscar sua grana, pois corre o risco de fazer más 
especulações, investimentos ou jogos.

Sextou, mas muita calma nessa hora! Mercúrio ini-
cia o movimento retrógrado na sua Casa da Comu-
nicação e há sinal de mente instável, indiscrição, 
informações erradas, dificuldades em acordos, 
contratos e estudos. Para fugir de mal-entendi-
dos, sincericídio, fake news e tretas, mantenha o 
silêncio, revise trabalhos e cheque tudo.
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SCBT
APADRINHAR

OLEOSALO
DSO

MBIAL
SECADONH

RASPASPA
FESTAUPA

SERTANEJO
MEASCEP

PANDEMIT
GOTAIOGA

LEIASANAR
CENSOAL

CONGELADOR
SAMOROSA

Peça que
veda

garrafas
de vinho

Vistoriado;
fiscali-
zado

Pedro (?),
jornalista
e apre-

sentador

Chefe
espiritual
indígena

Usa-se a
do limão
em bolos

Escolher;
decidir-se

O "des-
pertador",
na área

rural (pl.)

Prefixo 
de "encar-

regar"

(?) Pacino,
ator ame-

ricano
(Cin.)

She-(?), 
a irmã do
He-Man

(TV)

Parte da
geladeira 
que pro-
duz gelo

Afetuosa;
carinhosa

Raiz roxa comestível

Pedido de
fãs em
shows

Suporte
que firma
ataduras

Figurinha
de álbuns
Acidente 

de trânsito

Tempero nocivo ao
hipertenso

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

Tomar por
afilhado 
A pele
sujeita 
à acne
Sem

umidade;
enxuta

Barulho;
ruído

Regina (?),
humorista

Forma de
festejar um
aniversário

Gênero
musical

de Daniel
A letra 
da mão

"Peter 
(?)", conto 
Pingo de

um líquido

Norma;
regra

Recen-
seamento

Técnica de
meditação
É fertilizado
pelo adubo

Curar;
sarar 

(?) sal:
insosso

Código
postal
(sigla)

Imita o gato

Título
espanhol

Ação gros-
seira (fig.)

Incentivo
ao cavalo
Sufixo de
"lipase"

(?) Moore,
atriz (Cin.)
Veste do
Tarzan

Clínica
para

emagre-
cimento

Exame 
de urina
Laço do
cadarço

3/don — eas — lei — spa — upa. 5/tanga.
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A E I
A N C E S T R A L

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

N A T O T C A T
L A C O M O D A
S B A Ã M D

T E L E S C O P I O
L A G O A R N

I A V S E D I E T A
A V M E S E T
G E R AR P S I U

S E G U R A D O R A
M A S S A S R O L

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
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que vende
apólices 
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A carta
mais
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pôquer

Macarrão
e lasanha

Listagem 
(de nomes)

Natural;
congênito
A 6a nota
musical

Móvel com
gavetas
Cor da
areia

Faz eva-
porar
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"rústico"

Regime
alimentar

Na (?): 
à força

Estúdio de
filmagem
Interjeição
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Assembleia Legislativa vai manter
restrições no retorno às atividades

Diante do aumento do 
número de casos de covid-
19 e também da epidemia de 
H3N2 no Paraná, a Comissão 
Executiva da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) 
optou pela adoção de um pro-
tocolo de retorno das ativida-
des presenciais a partir de 19 
de janeiro. Em reunião reali-
zada nesta quinta-feira (13), 
ficou definido que a manuten-
ção de medidas restritivas e 
preventivas é essencial para a 
garantia da saúde de deputa-
dos e servidores.

O primeiro secretário da 
Assembleia, deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSB), expli-
cou que a expectativa era para o 
retorno integral das atividades 
presenciais no Legislativo, o que 
foi desaconselhado pelas auto-
ridades de saúde. “A Comissão 
Executiva está estudando a 
renovação de uma série de 
atos restritivos ao acesso por 
conta do agravamento da pan-
demia em função da explo-
são do número de casos. Nós 
pretendíamos voltar com a 
Assembleia 100% presencial e 
já constatamos que não é pos-
sível. Ouvimos as recomenda-
ções feitas pelo Serviço Médico 
da Assembleia Legislativa, que 
é coordenado pelo doutor 
Douglas Schmidt, e nós vamos 
manter o sistema atual restritivo 

Acesso segue restrito
Além das restrições de acesso ao prédio e a manutenção do Sistema 
Deliberação Misto, que já estavam em vigor desde o início da pande-

mia, a recomendação da vacinação deve ser uma novidade. “Esta-
mos recomendando a adoção por todos do ciclo vacinal completo. 
Essa é uma medida que é absolutamente necessária para todos os 

servidores, deputados e visitantes. Estamos ouvindo as autoridades 
na área da saúde e as medidas que vamos adotar serão pautadas 

efetivamente no bom senso, mas fundamentalmente naquilo que os 
especialistas estão a nos indicar”, ressaltou Romanelli. Desde o início 
da pandemia, em março de 2020, a Assembleia Legislativa do Paraná 

funciona com restrições, como controle de acesso de servidores e 
visitantes, realização de sessões plenárias e reuniões de Comissões 

de forma remota, adoção de teletrabalho quando necessário e 
monitoramento de casos suspeitos e confirmados entre deputados e 
servidores. O ato da Comissão Executiva detalhando as medidas que 

serão adotadas será publicado nos próximos dias.

e tomaremos algumas medidas 
adicionais considerando o risco 
que estamos vivendo”.

SESSÕES REMOTAS
Participando de forma 

remota por estar cumprindo 
isolamento, o presidente da 
Assembleia Legislativa do 
Paraná, deputado Ademar 
Traiano (PSDB), destacou que 
a preocupação é manter as 

atividades sem expor servido-
res e deputados a riscos des-
necessários nesse momento. 
“Desde o início dessa pande-
mia sempre tivemos essa preo-
cupação em resguardar nossos 
servidores. O Poder Legislativo 
não pode parar, mas para isso 
não vamos colocar a saúde de 
ninguém em risco. Por isso, é 
fundamental termos esse pro-
tocolo bem definido”.

NOVAS medidas de prevenção à covid-19 e à gripe foram discutidas em reunião realizada 
ontem na Assembleia Legislativa

KHARINA GUIMARÃES
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Guto Silva anuncia
pré-candidatura
ao Senado Federal

O deputado estadual Guto 
Silva (PSD) reassumiu ontem 
(quinta-feira, 13) seu mandato 
na Assembleia Legislativa do 
Paraná. O anúncio foi feito 
durante entrevista coletiva na 
qual o parlamentar também 
tornou pública sua pré-candi-
datura ao Senado Federal nas 
eleições majoritárias deste 
ano. Ele retoma as funções 
legislativas após três anos à 
frente da Casa Civil do Governo 
do Estado. Com o retorno de 
Silva ao Poder Legislativo, o 
deputado Ademir Bier (PSD) 
deixa o cargo que ocupava 
desde abril do ano passado.

Antes  da  col et iva,  o 
p r i m e i ro  s e c retá r i o  d a 
Assembleia, deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSB), 
recebeu Guto Silva em seu 
gabinete para desejar-lhe um 
bom retorno à Casa. Na oca-
sião, Romanelli destacou que 
o ex-chefe da Casa Civil desem-
penhou um importante papel 
no diálogo entre os poderes 
Executivo e Legislativo. “O 
Guto Silva foi um grande inter-
locutor do Governo do Estado 
junto à Assembleia. Coordenou 
muito bem as ações do Governo 
em diversas áreas, dinamizou 
a gestão da pasta e acelerou 
processos que resultaram em 
obras e investimentos por todo 
o Paraná”, disse. 

Balanço
O parlamentar fez um balanço dos três anos que passou como 

secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado. Segundo Silva, 
a experiência no Poder Executivo foi muito rica e engrandecedora. 

“Encaramos momentos muito complicados. Tivemos uma pandemia 
global sem precedentes e uma crise hídrica. No primeiro ano de 

governo imprimimos um ritmo muito forte com a Assembleia para 
fazer algumas transformações para projetar o Paraná do futuro. 

Foram duas reformas administrativas, uma lei moderna de parcerias 
público-privadas e a construções de leis de previdência, terceiriza-
ção e liberdade econômica, entre outras. Essas ações deram condi-
ções para que o Estado pudesse ultrapassar os obstáculos durante 

os dois últimos anos de pandemia”, explicou.

Consumidor antigo tem direito
aos mesmos benefícios de novos

Você sabia que pode trocar 
o plano de celular, internet ou 
de televisão a cabo para aderir 
às promoções que as operado-
ras oferecem para atrair novos 
clientes? Essa garantia é dada 
pela lei 18.822/2016 criada 
pela Assembleia Legislativa do 
Paraná e vale também para as 
operadoras de água, luz e gás. 
Bancos, escolas e qualquer 
prestadora de serviço contínuo 
também devem seguir a regra.

A ideia dos deputados 
estaduais com a legislação foi 
padronizar os preços e condi-
ções de serviços entre toda a 
clientela, fazendo justiça aos 

usuários mais antigos.
Agora, imagine a situa-

ção: você acaba de aderir a 
um plano de internet, por 
exemplo, assina o contrato 
e paga a taxa de adesão. No 
dia seguinte a operadora 
lança no mercado uma pro-
moção com um valor mais 
baixo sobre o mesmo pacote 
que você comprou. Ou você 
é cliente há anos de determi-
nada empresa e vê que uma 
promoção anunciada do ser-
viço que você possui está com 
um valor mais baixo. É seu 
direito exigir da empresa a 
equiparação dos valores.

Por isso, a Alep debateu 
vários aspectos da medida e 
propôs essa lei que garante o 
benefício aos clientes anti-
gos, que por muitas vezes 
tem a contratação do ser-
viço por longos anos e não 
recebe nenhum benefício da 
empresa contratada.

Com a legislação, a exten-
são do benefício de forma 
automática passou a ser 
obrigatória. É um direito e o 
consumidor deve ficar muito 
atento e cobrar do prestador 
de serviço o preço equivalente 
aquele ofertado para atrair 
novos clientes.

RETORNO
Guto Silva afirmou ainda que 

decidiu não cumprir o prazo de 
desincompatibilização, previsto 
nas leis eleitorais, para cons-
truir novos projetos em prol do 
estado do Paraná e também 
ampliar os debates em torno 
da sua candidatura ao Senado. 
“Essa antecipação do retorno à 

Alep é justamente para ter mais 
liberdade para intensificar essa 
articulação da candidatura para 
senador. É mais confortável para 
mim e também para o gover-
nador. Além disso, terei mais 
tempo para percorrer o estado 
e buscar novas propostas e pro-
jetos que pretendo defender 
nessa trajetória”, afirmou.

GUTO Silva não cumpriu o prazo de desincompatibilização para construir novos projetos e 
ampliar os debates em torno da sua candidatura ao Senado
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Economia para Nogueira

O presidente Jair Bolsonaro (PL) editou ontem (quinta-feira, 
13) um decreto que dá mais poder à Casa Civil na execução do 
Orçamento Federal, diminuindo a autonomia do ministro da 
Economia, Paulo Guedes. O texto estabelece que a pasta de 

Ciro Nogueira terá que dar autorização para algumas ações de 
abertura ou remanejamento de despesas. No início de todo 

ano, o governo publica um decreto delegando ao Ministério da 
Economia competência para ações como abertura de créditos 
suplementares ou transferência de dotações orçamentárias. 

Dessa vez, no entanto, foi acrescentado um trecho que 
condiciona a prática desses atos à manifestação prévia favorável 

do ministro da Casa Civil.

Via natimorta
O deputado Júnior Bozzella, 
que preside o PSL em SP, disse 
que, antes de Moro se filiar ao 
Podemos, sugeriu ao ex-juiz 
que concorresse ao Planalto 
pela União Brasil e topasse 
ter a deputada Renata Abreu 
como vice. A possibilidade 
foi ventilada em reunião 
do Podemos nesta semana. 
Pela lei eleitoral, a troca 
de partidos poderá ocorrer 
até abril. Bozzella afirmou 
que “o Podemos está se 
isolando no processo”. “Se 
os caras não entenderam 
a magnitude do jogo, a 
Terceira Via é natimorta. 
Para fazer omelete, tem que 
quebrar os ovos”.

CPMF fora de cogitação
No Twitter, o ex-juiz Sergio Moro, descartou ontem a 
possibilidade de implementar um imposto nos moldes 
da CPMF se for eleito presidente. Afirmou que apenas 
Affonso Celso Pastore está autorizado a falar em nome 
da coordenação de suas propostas para a Economia. 
Segundo Moro, o Brasil não precisa da CPMF. “Por conta de 
informações erradas que têm circulado, esclareço: além de 
mim, apenas Affonso Pastore responde pela coordenação 
do meu programa econômico. A volta da CPMF e o aumento 
de impostos estão fora de cogitação. Não é disso que os 
brasileiros precisam”.

Ataque ao Supremo
O presidente Jair Bolsonaro retomou o discurso com ataques a 
ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ontem, ao acusar 
Alexandre de Moraes de agir fora da Constituição e dizer que 
Luís Roberto Barroso “entende de terrorismo”. “Quem é que 
esses dois pensam que são? Que vão tomar medidas drásticas 
dessa forma, ameaçando, cassando liberdades democráticas 
nossas, a liberdade de expressão”, questionou o presidente. 
“Eles têm candidato. Os dois, nós sabemos, são defensores do 
Lula, querem o Lula presidente”, acrescentou. O presidente 
criticou Moraes por ter dito que houve fake news e disparos 
em massa na campanha de 2018.

Unidos contra
O deputado cobrou a 
concretização do discurso de 
2021 de “todo mundo unido 
contra Bolsonaro e o PT”. 
No entender dele, a decisão 
sobre possível aliança entre 
União Brasil — o partido 
resultante da fusão do PSL 
com o DEM — e Podemos 
teria de sair nos próximos 
40 dias. “Se ficar o Moro em 
um lado, o Doria em outro, 
a União Brasil em outro, não 
vamos chegar a lugar algum e 
vamos ter que conviver com 
os arroubos e as maluquices 
do Bolsonaro e do PT. Não 
temos mais tempo a perder, 
tem que resolver isso nos 
próximos 30, 40 dias”.

DIVULGAÇÃO
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Vacinas pediátricas
contra a covid
chegam hoje ao PR

O Ministério da Saúde 
anunciou na manhã de ontem 
(quinta-feira, 13) que enca-
minhará ao Paraná 60 mil 
vacinas contra a covid-19 
destinadas à imunização de 
crianças com idades entre 5 
e 11 anos. O voo deve chegar 
ao Aeroporto Internacional 
Afonso Pena, em São José 
dos  Pinhais ,  na Região 
Metropolitana de Curitiba, 
nesta sexta-feira (14), às 7h50. 

Assim que chegarem, as 
doses serão encaminhadas 
ao Centro de Medicamentos 
do Paraná (Cemepar) e des-
centralizadas aos municípios 
com agilidade.

O Brasil recebeu, na madru-
gada de ontem (quinta), o 

Sesc Umuarama inicia contratação
de professores para Ensino Médio

Estão abertas as inscri-
ções para o processo seletivo 
de contratação do quadro de 
profissionais que atuarão no 
Ensino Médio Integrado ao 
Técnico, que inicia neste ano 
na Unidade Sesc Umuarama. As 
vagas disponíveis são para téc-
nico de atividades e professores.

Aos interessados na vaga de 
técnico de atividades, é neces-
sário possuir ensino superior 

completo em Pedagogia e 
comprovar seis meses de 
experiência em coordenação 
de ensino médio. A carga horá-
ria é de 40 horas semanais e o 
salário de R$ 5.384,05. Dentre 
as atividades executadas por 
este profissional, incluem-
-se: planejar, coordenar, exe-
cutar e acompanhar ações 
do projeto na Unidade Sesc 
Umuarama; coordenar ações 

e planejamentos dos profes-
sores, além de assessorá-los 
quanto ao método, integração 
e atualização na parte didática 
do ensino; acompanhar a exe-
cução dos projetos e avaliar os 
resultados, dentre outros. 

Para o cargo de professo-
res, estão abertas vagas para 
as seguintes disciplinas: Artes, 
Biologia, Filosofia, Física, 
Química e Sociologia.

primeiro lote da vacina da 
Pfizer/BioNtech contra a covid-
19 para essa faixa etária. A 
remessa com 1,248 milhão 
de doses desembarcou no 
Aeroporto Internacional de 
Viracopos, em Campinas (SP). 

O Ministério da Saúde 
estima 1.075.294 crianças 
no Paraná. A vacinação 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 
de Operacionalização da 
Vacinação contra a Covid-
19, no âmbito do Programa 
Nacional de Imunizações (PNI).

A imunização vai aten-
der diretrizes semelhantes às 

dos adultos. Será iniciada por 
crianças com comorbidades e 
deficiência permanente, segui-
das de indígenas e quilombo-
las, as que vivem em lares com 
pessoas com alto risco para 
evolução grave de covid-19 e, 
então, em ordem decrescente 
de idade: iniciando pelos 11 
anos até chegar aos 5 anos.

“É uma nova etapa da cam-
panha de vacinação contra a 
Covid-19. Estamos prepara-
dos para fazer uma grande 
mobilização para proteger as 
crianças”, afirmou o secretá-
rio estadual de Saúde, Beto 
Preto. “É a primeira remessa, 
em breve receberemos mais. 
Até março queremos proteger 
todas as crianças”.

SERÃO vacinadas crianças com comorbidades e deficiência, depois indígenas, as que vivem em lares com pessoas com alto risco e, então, 
em ordem decrescente de idade

AMÉRICO ANTONIO/SESA

Protocolo de segurança
Diante do aumento do 
número de casos de Covid-19 
e também da epidemia de 
H3N2, a Assembleia Legislativa 
adotou um protocolo de 
retorno das atividades 
presenciais a partir de 19 de 
janeiro. A Comissão Executiva 
está estudando a renovação de 
uma série de atos restritivos 
ao acesso por conta do 
agravamento da pandemia em 
função da explosão do número 
de casos. Estava previsto 
que a Assembleia voltaria às 
atividades 100% presencial 
diante do atual cenário a 
previsão está sendo revista.

Medidas restritivas
Além das restrições de acesso 
ao prédio e a manutenção 
do Sistema Deliberação 
Misto, a recomendação da 
vacinação deve ser uma 
novidade. Desde o início 
da pandemia, em março de 
2020, a Assembleia Legislativa 
funciona com restrições, 
como controle de acesso 
de servidores e visitantes, 
realização de sessões plenárias 
e reuniões de Comissões 
de forma remota, adoção 
de teletrabalho quando 
necessário e monitoramento 
de casos suspeitos e 
confirmados entre deputados 
e servidores.

Passaporte vacinal
O Conselho Universitário 
(Coun) da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) 
aprovou em reunião, ontem, 
a exigência do comprovante 
de vacinação contra Covid-19 
para o início das atividades 
presenciais a partir de 31 de 
janeiro. O passaporte vacinal 
será solicitado a professores, 
alunos, técnicos, terceirizados 
e comunidade externa.

Passaporte vacinal II
Outras seis universidades 
públicas do Paraná já 
anunciaram que vão pedir 
o passaporte vacinal para 
os estudantes nas aulas 
presenciais. São elas: 
Universidade Estadual de 

Mínimo regional
O Paraná continuará com o maior salário mínimo regional 

do País em 2022. Os valores foram definidos pelo Conselho 
Estadual de Trabalho, Emprego e Renda (Ceter). Com reajuste 

de 10,06% (o que equivale a 100% do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor – INPC), o piso vai variar entre R$ 1.617,00 e R$ 

1.870,00, conforme a categoria profissional.

Maringá (UEM), Universidade 
Estadual de Ponta Grossa 
(UEPG), Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná (Unioeste), 
Universidade Estadual do 
Centro-Oeste (Unicentro) 
Universidade Estadual do 
Norte do Paraná (UENP) e 
Universidade Estadual do 
Paraná (Unespar).

Bilhete em dobro
A partir deste mês quem pedir 
CPF na nota durante a compra 
do gás de cozinha também 
receberá bilhetes em dobro 
para concorrer aos sorteios 
mensais do Nota Paraná. A 
cada R$ 100 em notas fiscais 
geradas nas compras de gás 
de cozinha o contribuinte 
terá a direito a dois bilhetes 
eletrônicos que são gerados 
para os sorteios pelo portal e 
app do programa.

Doses infantis
O Brasil recebeu o primeiro 
lote com 1,2 milhão de doses 
da vacina da Pfizer contra a 
Covid-19 para crianças de 
5 a 11 anos. As unidades 
começaram a distribuição aos 
estados já nesta quinta-feira. 
Em janeiro, a farmacêutica 
deve enviar ao país um 
total de 4,3 milhões de 
doses. Isso ocorrerá graças 
à antecipação da entrega de 
600 mil unidades. O fármaco 
foi aprovado para uso infantil 
no dia 16 de dezembro pela 
Anvisa. Países da Europa e os 
EUA já vacinam a população 
pediátrica com o mesmo 
imunizante.

Bem difícil
Diante das especulações no 
cenário político, há o temor 
de que a possível aliança com 
a União Brasil possa “sufocar” 
o projeto Moro e “engolir” 
o Podemos, causando a 
debandada, inclusive do ex-
ministro. O senador Oriovisto 
Guimarães (PR), também 
do Podemos e entusiasta da 
candidatura de Moro, disse 
desconhecer a possibilidade de 
o ex-juiz sair do partido. “Acho 
muito difícil que tal coisa possa 
acontecer”, emendou.
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Paraná terá o maior 
salário mínimo do país

O Paraná continuará com 
o maior salário mínimo regio-
nal do País em 2022. Os valores 
foram definidos pelo Conselho 
Estadual de Trabalho, Emprego 
e Renda (Ceter). Com reajuste 
de 10,06% (o que equivale 
a 100% do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor - 
INPC), o piso vai variar entre 
R$ 1.617,00 e R$ 1.870,00, con-
forme a categoria profissional. 

O salário mínimo regional 
é uma referência para a nego-
ciação das categorias sindica-
lizadas e uma garantia para 
aquelas que não têm sindicato 
ou acordos e convenções cole-
tivas de trabalho. A medida 
vale exclusivamente para os 
empregados que não tenham 
piso salarial definido em lei 
federal, convenção ou acordo 
coletivo de trabalho.

O piso salarial será reajus-
tado por atividade profissional. 
Na categoria 1 (trabalhadores 
agropecuários, florestais e da 
pesca), o valor sobe dos atuais 
R$ 1.467,00 para R$ 1.617,00; na 
seguinte, de trabalhadores de 
serviços administrativos, vende-
dores do comércio e reparação 
e manutenção, de R$ 1.524,00 
para R$ 1.680,00; na outra (tra-
balhadores da produção de bens 
e serviços industriais), de R$ 
1.577,00 para R$ 1.738,00; e na 
última (técnicos de nível médio), 
de R$ 1.696,00 para R$ 1.870,00.

BASE SALARIAL
A nova base salarial foi 

Valorização
Desde 2006, ano da criação, o salário mínimo regional do 
Paraná sempre foi estabelecido em patamares superiores 

aos do salário mínimo nacional (R$ 1.212,00). O reajuste no 
Estado utiliza o mesmo índice aplicado nacionalmente, base-
ado na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC) do ano anterior. São quatro faixas salariais, que bene-
ficiam técnicos de nível médio; trabalhadores de serviços ad-
ministrativos do setor de serviços e vendedores do comércio 
em lojas e mercados; trabalhadores agropecuários, florestais, 
da caça e pesca; da produção de bens e serviços industriais; e 

de manutenção e reparo.

definida em consenso pelo 
Ceter, que é formado por 
representantes do Executivo, 
de seis federações do setor 
patronal e das seis principais 
centrais sindicais (represen-
tando os trabalhadores), e 
acompanha o cenário de reto-
mada econômica no Paraná. 
No final do ano passado, a lei 
20.877/2021, aprovada pelos 
deputados estaduais, possibi-
litou o aumento do piso sala-
rial de acordo com a aplicação 
integral do INPC de 2021.

“O reajuste do piso é 
um compromisso do nosso 
governo em valorizar os tra-
balhadores e é feito de forma 
muito democrática”, afirmou 
o governador Carlos Massa 
Ratinho Junior. “Essa valori-
zação vai aumentar o poder 
aquisitivo dos trabalhadores, 
se refletindo na retomada da 
economia. O salário mínimo 
do Paraná é um exemplo 
nacional”.

“Trabalhamos muito e con-
seguimos construir um con-
senso entre os trabalhadores, 

os empresários e o Governo 
do Estado”, acrescentou o 
secretário de Justiça, Família 
e Trabalho, Ney Leprevost.

S eg u n d o  a  c h e fe  d o 
Departamento do Trabalho 
e Estímulo de Renda da 
Secretaria de Justiça, Família 
e Trabalho, Suelen Glinski, a 
política de valorização do piso 
é definida de forma tripartite. 
“Reunimos os interesses dos 
representantes das centrais 
sindicais e federações patro-
nais, com a mediação do 
Governo do Estado. Hoje o 
Paraná possui o maior piso 
regional do País e, com a 
nova regra definida, a previ-
são é a de que se mantenha 
como líder no ranking nacio-
nal”, disse

Agora, a minuta do decreto 
que institui a mudança segue 
para a Procuradoria-Geral 
do Estado e a Casa Civil, e 
em seguida o termo será 
assinado pelo governador 
Ratinho Junior. Os valores 
devem ser pagos retroativos 
ao dia 1º de janeiro.

COM reajuste de 10,06%, o piso vai variar entre R$ 1.617,00 e R$ 1.870,00, conforme a categoria profissional

JONATHAN CAMPOS/AEN

Outros 
Mais de R$ 145 milhões foram 
desembolsados para bancar 
viagens classificadas como 
“outros”, sem identificação do 
órgão, trajeto ou dos nomes 
dos servidores. Em 2020, os 
gastos com essas viagens “caixa-
preta” somaram R$ 92 milhões. 

Crise fiscal 
Em 2018, diante da crise fiscal, 
o presidente Michel Temer 
proibiu voos na primeira classe 
para os integrantes do governo. 
Alheio à atual crise atual, mais 
aguda que a da era Temer, 
o presidente Jair Bolsonaro 
(PL) autorizou a emissão de 
passagens para ministros de 
Estado e servidores públicos 
na classe executiva de voos 
internacionais. 

Greve 
Enquanto o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) não dá um pio 
sobre a ameaça de greve de 
19 categorias de servidores 
públicos, marcada para a 
próxima semana, ministros 
têm recebido dirigentes de 
entidades para tentar debelar 
o movimento. 

Carreira
Ciro Nogueira (Casa Civil) e 
Tereza Cristina (Agricultura) 
se reuniram recente com 
dirigentes do Sindicato 
Nacional dos Auditores Fiscais 
Agropecuários (Anffa Sindical) 
que reivindicam, entre outros, 
a reestruturação da carreira. 
Paulo Guedes (Economia) 
assumiu a interlocução com 
auditores da Receita, em 
greve há mais de 15 dias. 

Tão somente  
Ex-secretário da Receita 
Federal, Marcos Cintra nega 
que esteja assessorando Serio 
Moro em sua campanha 
eleitoral: “Esclareço que 
participo diretamente nas 
propostas econômicas do PSL 
tão somente. Discussões sobre 
o tema vêm ocorrendo entre 

Viagen$ 
As viagens de integrantes do Governo Federal, bancadas com 
dinheiro público, custaram em 2021 quase R$ 200 milhões a 

mais que no ano anterior. Conforme dados atualizados do Portal 
da Transparência, o Executivo desembolsou no ano passado R$ 

733,34 mi para bancar mais de 319 mil deslocamentos (nacionais 
e internacionais). Em 2020, o valor total foi de R$ 542,59 mi. Os 
ministérios que mais gastaram recursos públicos com viagens 

foram: Justiça e Segurança Pública, Defesa, Educação e Trabalho. 

vários partidos que buscam a 
terceira via”. 

Apagão 
Deputados do PSB vão acionar 
o Tribunal de Contas da União 
(TCU) solicitando providências 
em relação ao ataque hacker 
aos sistemas do Ministério 
da Saúde. Justificam que 
“mais de um mês depois (do 
ataque), a instabilidade dos 
sistemas e a desatualização 
dos dados comprometem a 
adoção da melhor estratégia 
de combate à pandemia”.  

Música 
O relatório da Human Rights 
Watch soou como música 
para os ouvidos dos ministros 
do Supremo Tribunal Federal, 
frequentemente atacados 
pela horda bolsonarista. 
“O STF do   Brasil impediu 
algumas das políticas mais 
prejudiciais do presidente 
Bolsonaro e defendeu os 
direitos humanos”, frisa um 
trecho do documento. 

Recuo 
O Índice de Confiança do 
Empresário Industrial (ICEI), 
da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), caiu 0,7 
ponto em janeiro de 2022 em 
relação a dezembro de 2021, 
passando de 56,7 pontos 
para 56 pontos. O recuo 
reverte o avanço da confiança 
registrado na comparação 
entre novembro e dezembro 
do ano passado. 

Financeiro 
Pesquisa realizada pela 
fintech Leve mostra que 52% 
das pessoas não possuem 
ou não sabem montar um 
planejamento financeiro. 
Outro dado alarmante é que 
46% dos entrevistados não se 
sentem confiantes sobre como 
realizar metas de longo prazo. 
O levantamento ouviu 3.450 
colaboradores de empresas 
de segmentos variados e de 
diferentes regiões do país.
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Ministério da Agricultura avaliou 
os efeitos da estiagem no Estado

Um relatório atualizado do 
Departamento de Economia 
Rural (Deral), da Secretaria 
de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento, estima pre-
juízo prévio de R$ 25,6 bilhões 
na safra de grãos do Paraná 
em 2021/22, em razão da estia-
gem que atinge o Estado de 
forma severa desde 2019. O 
novo levantamento foi entre-
gue ontem (quinta-feira, 13) 
à ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
Tereza Cristina, que visitou o 
Oeste paranaense para acom-
panhar a situação dos produto-
res afetados pela crise hídrica.

Acompanhada do vice-go-
vernador Darci Piana e do secre-
tário estadual da Agricultura e 
do Abastecimento, Norberto 
Ortigara, ela esteve na Fazenda 
Concórdia, em Lindoeste, e 
na sequência se reuniu com 
agricultores no Sindicato 
Rural de Cascavel. A proprie-
dade tem mil hectares plan-
tados de grãos e deve per-
der toda a primeira safra do 
milho e 70% da soja.

Durante a semana, a minis-
tra também esteve em Santo 
Ângelo (RS) e Chapecó (SC), e 
deve ir ainda ao Mato Grosso 
do Sul. Os quatro estados 
são os que mais sofrem com 
a estiagem. “Viemos para 

Liberação de créditos
Outras iniciativas seriam a liberação de crédito para custear as novas lavouras e dar mais celeridade 
para o pagamento do seguro rural. “Estão comigo não só o time do Ministério da Agricultura, como 
também a Conab, a Embrapa, o Banco Central e o Banco do Brasil. Trouxemos os técnicos para fazer 
essa avaliação, chegar em Brasília e encaminhar as ações que podem ser tomadas. Não há um mo-

delo pronto do que o governo federal possa fazer, mas temos que dar agilidade para as medidas que 
já são previstas para a área”, afirmou a ministra.

Governo que agilidade
O vice-governador ressaltou que é necessário ter agilidade para não deixar os agricultores na mão. O Estado já 
decretou situação de emergência hídrica, o que permite que os agricultores negociem com os fornecedores, 
seguradoras e instituições financeiras. No final do ano passado, o Estado também entregou caminhões-pipa 

aos municípios para ajudar no fornecimento de água e irrigação das lavouras, além de contar com programas 
para a proteção de nascentes e microbacias.  “O plantio da próxima safra está aí e é preciso regularizar a ques-

tão do seguro e dos financiamentos para dar continuidade à atividade agrícola”, disse Piana.

Compra de gás dá bilhete em dobro no Nota Paraná
A partir deste mês quem 

pedir CPF na nota durante 
a compra do gás de cozinha 
também receberá bilhetes em 
dobro para concorrer aos sor-
teios mensais do Nota Paraná.

Em janeiro entrou em vigor 
uma resolução da Secretaria 
de Estado da Fazenda, que 
altera o regulamento do pro-
grama. Com isso, a cada R$ 
100 em notas fiscais gera-
das nas compras de gás de 

conversar com os estados, com 
os produtores rurais, para ter 
uma avaliação mais precisa, 
para saber as ações que pode-
mos tomar no governo federal 
para dar resposta a essas per-
das”, afirmou Tereza Cristina. 

“Temos as mais variadas 
situações, com problemas de 
abastecimento humano em 
alguns locais e de irrigação 
em outros nessa faixa que vai 
do Rio Grande do Sul ao Mato 
Grosso do Sul”, disse. “Ainda 
não temos uma estimativa 
fechada das perdas nesses 
estados e como ela vai se 
refletir na safra do País. O 
Paraná é o mais impactado, 
porque a estiagem chega a 
regiões que nunca sofreram 
com isso antes. O Estado 
tinha perdas mais pontuais 
e o que vemos agora é uma 
situação mais generalizada”.

DIAGNÓSTICO
Com o diagnóstico mais 

p re c i s o  d o s  e s ta d o s ,  o 
Ministério da Agricultura 
vai avaliar as medidas que 
devem ser tomadas junto 
aos produtores rurais.  A 
primeira delas seria agilizar 
a liberação das áreas para 
o plantio da safrinha, que 
poderia mitigar as perdas 
dessa primeira etapa. 

cozinha o contribuinte terá a 
direito a dois bilhetes eletrô-
nicos que são gerados para os 
sorteios pelo portal e app do 
programa.

“A Fazenda alterou a regu-
lamentação do Nota Paraná 
no intuito de diminuir cada 
vez mais a sonegação fiscal 
na área do comércio varejista 
de gás liquefeito de petró-
leo e incentivar o cidadão a 
sempre exigir a nota fiscal, 

A cada R$ 100 em notas fiscais geradas nas compras de gás de cozinha o contribuinte terá a 
direito a dois bilhetes eletrônicos para os sorteios no programa

ALEX MIRANDA

proporcionado também maio-
res chances deste consumi-
dor concorrer aos sorteios 
mensais”, esclareceu a coor-
denadora do Programa Nota 
Paraná, Marta Gambini.

Essa alteração do bilhete 
em dobro já está valendo tam-
bém desde maio de 2021 para 
os combustíveis. Neste caso, 
cada R$ 200 em notas fiscais 
geradas nos postos dão direito 
a dois bilhetes. 

Nos demais estabelecimen-
tos vinculados ao programa, 
cada R$ 200 em notas fiscais 
com CPF identificado continuam 

gerando um bilhete.
Os cupons adicionais já 

estão sendo gerados e valerão 
para o sorteio do mês de abril. 

VICE-governador Darci Piana e secretário Ortigara, com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, visitaram propriedade afetada pela crise 
hídrica

GILSON ABREU/AEN
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Veículos apreendidos na região
foram transformados em sucata

Uma prensa móvel está, 
desde ontem (quinta-feira, 13), 
prensando veículos apreendi-
dos pelas Polícias Civil e Militar 
em toda a região que faz parte 
da jurisdição da 20ª Ciretran 
de Umuarama. A máquina, de 
origem espanhola, segue tra-
balhando nesta sexta-feira.

Somente ontem à tarde, 
foram prensados pelo menos 50 
carros e 400 motos que perma-
neciam depositados no pátio do 
25º Batalhão da Polícia Militar.

A sucata foi comprada por 
uma empresa produtora de 
aço e, antes de ser destruída, 
os veículos passaram por um 
processo de descontaminação, 
com retirada de óleo lubrifi-
cante e de baterias.

Depois de todo o pro-
cesso, os veículos serão trans-
formados em material para 

Um homem de 34 anos sofreu ferimentos con-
siderados leves, após ter se envolvido no final 
da tarde da quarta (12), em um acidente de 
trânsito na rodovia PR-323, dentro dos limites 
do município de Cruzeiro do Oeste. A Polícia 
Rodoviária Estadual (PRE) atendeu a ocorrência 
e verificou que a vítima conduzia o veículo, no 
sentido a Tapejara, quando perdeu o controle e 
se chocou contra um barranco no lado oposto. 
O homem foi socorrido e levado para o hospital 
municipal de Cruzeiro do Oeste. O veículo, 
que possui emplacamento licenciado em Marin-
gá, foi guinchado pela seguradora.

Casal é preso com arma
e cocaína em Cianorte

Um casal foi preso por 
policiais militares, sob a 
acusação de tráfico de dro-
gas, em Cianorte (cidade 
localizada a 95 quilômetros 
de Umuarama). Na casa do 
homem os policiais encon-
traram uma arma e papelotes 
de cocaína. A ocorrência foi 
encaminhada para a sede da 
21ª Subdivisão Policial.

Após abordagem na rua 
Piratininga e busca pessoal 
foram encontrados R$ 100 em 
notas trocadas com um sus-
peito. Durante o contato, poli-
ciais o reconheceram, pois 
havia sido denunciado no dia 
anterior por envolvimento 

com o tráfico de entorpe-
centes. Em sua casa, estava 
a companheira, de 25 anos, 
que alegou estar de passa-
gem naquele endereço.

Em buscas internas na casa, 
foram encontrados R$ 431 
em espécie e uma porção de 
cocaína. Foi descoberto que a 
mulher morava em um imóvel 
ao lado, que também foi vis-
toriado. Lá, a polícia encon-
trou um cofre, contendo uma 
balança de precisão, um revól-
ver, quatro munições intactas e 
280 gramas de cocaína.

Diante dos fatos, a equipe 
deu voz de prisão ao casal, que 
foi conduzido à delegacia.

TODA a droga foi apreendida em dois imóveis com o casal acusado de tráfico de drogas
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Polícia Ambiental resgata 11 aves e
multa criadores em mais de R$ 15 mil

A Polícia Ambiental de 
Umuarama resgatou 11 aves 
que estavam sendo mantidas 
em cativeiro sem a devida 
autorização, em Goioerê (a 68 
quilômetros de Umuarama). 
Uma solicitação do Ministério 
Público levou os policiais a 
darem início às diligências, 
que identificaram duas casas, 
onde estavam as aves em cati-
veiro. Haviam pássaros nativos 
da fauna silvestre, presos em 
gaiolas, sem autorização.

Na ocasião, dois homens 
foram encaminhados para 
a sede da Companhia da 
Polícia Militar para lavratura 
das medidas administrativas. 
Foram lavrados quatro autos 
de infração por crimes ambien-
tais, além de multa no valor de 
R$ 15.500. Os pássaros foram 

reinseridos na natureza.
Segundo os policiais, foram 

resgatados, três trinca-ferro, um 
sabiá laranjeira, uma coleirinha, 
um tie-preto, um bigodinho e 
um vianna-soldado. Os oitos 
pássaros estavam sem autoriza-
ção do órgão ambiental e dentro 
de gaiolas. Na outra residência 

foi apreendida, um sabia laran-
jeira, coleirinha e trinca-ferro.

As aves anilhadas após con-
feridas e que constavam nos 
plantéis dos criadores permane-
ceram com eles, sendo no total 
seis aves: dois pássaros pretos, 
dois trinca-ferro, uma coleirinha, 
e um sabia laranjeira.

construção civil, como pre-
gos, arames e pó de ferro. 
A empresa responsável pela 
transformação dos veículos blo-
cos de sucata é de Porto Alegre/
RS e enviou uma equipe de sua 
filial na Capital do Estado para o 
serviço em Umuarama.

A sucata havia sido adqui-
rida através de um leilão 
promovido pelo Governo do 
Estado e teve como principal 
objetivo, liberar os pátios das 
Polícias Militar e Civil que são 
ocupados por carros e motos 
apreendidos, principalmente, 
durante operações policiais.

De acordo com o Governo 
do Paraná, os recursos arreca-
dados com tais leilões servi-
rão para quitar as dívidas acu-
muladas com multas, taxas, 
impostos e gastos com a esta-
dia e remoção dos veículos. CARROS e motos que ocupavam pátios das Polícias Civil e Militar estão sendo prensados depois que foram leiloados pelo Governo do Estado
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AVES estavam presas em gaiolas e foram recolhidas pela Polícia Ambiental depois de uma 
denúncia feita à Promotoria de Justiça
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

Desde que Helen Keller nos inspirou a defen-
der a causa em 1925, servimos e defendemos 
os cegos e portadores de deficiências visuais. 
Quase um século depois, continuamos incon-
dicionalmente nesta longa missão.  

Fatos sobre a Visão 

253 milhões de pessoas são cegas ou têm 
deficiência visual moderada ou severa (MSVI)  
1,1 bilhão têm deficiências visuais simples-
mente porque não possuem óculos  
+ de 75% de toda a cegueira e MSVI é evitá-
vel 
89% das pessoas com deficiência visual vivem 
em países em desenvolvimento  
Nós temos um plano 

Temos uma longa história de serviços aos 
cegos e portadores de deficiências visuais e 
seguimos comprometidos em continuar essa 
missão no próximo século de serviço.  

Nosso objetivo estratégico  

Conter a cegueira evitável e melhorar a quali-
dade de vida das pessoas cegas e portadoras 
de deficiências visuais.  

 

     Visã o 

Governador doou um terreno do 
Estado após pedido de Pimentel

Atendendo a um pedido 
pessoal do prefeito interino 
Hermes Pimentel, o gover-
nador Ratinho Júnior enviou 
à Assembleia Legislativa do 
Paraná um projeto de lei 
transferindo do Estado para 
o município a posse sobre um 
terreno de 2.145,17m² locali-
zado na Avenida do Rio Branco, 
ao lado do Centro Cultural Vera 
Schubert. O pedido foi feito 
durante visita do governador 
a Umuarama, em novembro 
passado, para entrega de uni-
formes aos alunos dos colégios 
cívico-militares da cidade.

Pimentel aproveitou a 
oportunidade para solicitar 

Prefeitura lança edital para
contratação de estagiários

Por meio da Diretoria 
de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de 
Administração, a Prefeitura 
de Umuarama realizará pro-
cesso seletivo para contratar 
estagiários em parceria com 
a Fundação Cândido Garcia e 
o Centro de Incentivo à União 
Escola-Empresa (Ciunem). As 
inscrições foram abertas na ter-
ça-feira (11) e serão recebidas 
até o próximo dia 17, às 18h.

Os estudantes interessa-
dos devem estar regularmente 
matriculados e poderão se ins-
crever no site do Ciunem. O 
processo seletivo será on-line, 
conforme o edital 001/2022, 
que traz todos os detalhes do 
processo e pode ser confe-
rido no mesmo endereço das 
inscrições. O processo possi-
bilitará à Prefeitura comple-
tar os quadros de estagiários 
do município com alunos do 
nível médio, técnico, superior 
e pós-graduação.

O programa de estágio obje-
tiva, entre outros pontos, pro-
porcionar a complementação 
do ensino e aprendizagem dos 
alunos vinculados a instituições 
públicas e privadas, “consti-
tuindo-se em instrumento de 

– via ofício, na época – a ces-
são do terreno com a intenção 
de construir um prédio para 
abrigar secretarias munici-
pais que hoje pagam aluguel. 
“O dinheiro que gastamos hoje 
com locação de imóveis será 
revertido em áreas essenciais, 
como educação e em saúde. 
Por isso pedimos ao governa-
dor que analise com carinho 
nossa solicitação”, pontuou o 
prefeito, na ocasião.

Ciente da importância do 
pedido, o governador Ratinho 
encaminhou projeto de lei à 
Assembleia ainda em dezem-
bro de 2021 e a Prefeitura 
teve o apoio do deputado 

estadual Delegado Fernando 
Martins, incumbido pelo pre-
feito de acompanhar o anda-
mento do pedido.

A proposição tramitou pelas 
comissões, recebeu aprovação 
dos deputados estaduais em 
plenário e no último dia 17 
deu origem à Lei 20.924/2021, 
publicada no Diário Oficial do 
Paraná, autorizando o governo 
a doar o terreno ao município 
de Umuarama. A informação 
foi confirmada ao prefeito 
Pimentel nesta quinta-feira, 
13, pelo deputado.

Inserido em um imóvel 
com área total de 4.218,75 m², 
o espaço destina-se à pres-
tação de serviços públicos 
municipais com cláusula de 
inalienabilidade – não pode 
ser vendido nem utilizado 
para fim diverso do especi-
ficado, sob pena de reversão 
ao patrimônio estadual. A 
escritura pública e o regis-
tro junto ao cartório deverão 
ocorrer até 31/12/2023, cus-
teadas pelo município.

O terreno localizado no 

integração em termos de aper-
feiçoamento técnico, cultural, 
científico e de relacionamento 
humano”, aponta o edital.

As contratações são para 
preenchimento de vagas e for-
mação de cadastro de reserva 
de estágio remunerado nas 
unidades da Prefeitura e 10% 
são reservadas para estudan-
tes com deficiência. As provas 
online poderão ser realizadas 
imediatamente após o ato de 
inscrição no site da Fundação 
Cândido Garcia. São compos-
tas por dez questões de Língua 
Portuguesa, o mesmo número 

de conhecimentos gerais (infor-
mática, raciocínio lógico e atua-
lidades) e mais dez de conheci-
mentos específicos.

As bolsas auxílio variam de 
R$ 490 a R$ 790, mais R$ 60 de 
vale-transporte, que totalizam 
de R$ 550 a R$ 850 mensais, 
para um período máximo de 
dois anos de contrato. Os can-
didatos serão chamados de 
acordo com a ordem de classi-
ficação para o curso e a oferta 
de vaga na localidade indicada 
no ato de inscrição. Mais infor-
mações pelo fone (44) 3621-
4141, ramal 164.

Reformas
O prefeito já determinou à Secretaria Municipal de Obras, Planeja-

mento Urbano, Projetos Técnicos e Habitação a elaboração do projeto 
estrutural para construir a edificação, que terá amplo estacionamento 

e acesso pela Avenida Rio Branco. “A ideia é ter uma estrutura mo-
derna, prática e funcional para melhorar o atendimento à população 
e assegurar boas condições de trabalho aos servidores municipais. O 

município só tem a ganhar com esse investimento e somos muito gra-
tos ao governador Ratinho Júnior pela doação”, completou, ao visitar 
o terreno ao lado do secretário municipal de Saúde, Herison Cleick da 

Silva Lima, e da equipe da Secretaria e Obras.

ASSESSORIA/SECOM

O terreno tem 2.145,17m² e fica localizado na Avenida do Rio Branco, ao lado do Centro 
Cultural Vera Schubert

Centro Cívico abrigará ins-
talações administrativas de 
secretarias hoje instaladas 
em prédios de terceiros, como 
a Saúde, ou em imóveis cedi-
dos de forma condicional ao 
município, como a Assistência 
Social. “Além da economia 

de recursos que teremos dei-
xando de pagar aluguel, vamos 
aproximar os serviços da popu-
lação, concentrando as estru-
turas administrativas num só 
lugar – o Centro Cívico – mais 
próximo e acessível a todos”, 
apontou Pimentel.

A Diretoria de Meio Ambiente de 
Umuarama convida as 500 famílias que 
fazem parte do programa Lixo que Vale, 
para que realizem a atualização de seus 
cadastros. Todos os anos os participantes 
devem regularizar os dados. Um dos 
mais importantes programas de garantia 
da segurança alimentar das famílias de seis 
grandes bairros de Umuarama, troca materiais 
recicláveis por ‘moeda verde’, que pode 
ser trocada por hortaliças, vegetais, carnes, 
ovos, pães, bolachas, geleias e mel, dentre 
outros produtos. Criado em 2010, o 
projeto atende o Parque Jabuticabeiras, 
Sete Alqueires, Industrial, Jardim Viveiros, 
Arco-Íris e Alto da Glória.

ASSESSORIA/SECOM
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Fila Única
O Sistema Fila Única, 
que controla as vagas 
nos Centros de Educação 
Infantil de Umuarama, 
foi liberado na última 
quarta-feira (12) pela 
Secretaria Municipal de 
Educação para incluir 
de novos cadastros e 
atualização cadastral das 
crianças de 0 a 3 anos. 
Em 24 horas mais de 
700 pais ou responsáveis 
acessaram o sistema. 
Para concorrer às vagas 
remanescentes para o 
ano letivo de 2022, basta 
acessar o link filaunica.
umuarama.pr.gov.br 
ou entrar no site da 
Prefeitura de Umuarama 
e clicar no banner do 
Fila Única. Para mais 
informações as famílias 
também podem ligar 
para (44) 3621-4141.

Procon abre processo contra laboratório
que aumentou o preço do teste de covid 

A Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Consumidor 
– Procon Umuarama, após rece-
ber denúncia de consumidor, 
enviou um agente de fiscali-
zação até um laboratório da 
cidade que anunciou exame 
de covid a R$ 59,90 e estaria 
cobrando R$ 90, infringindo 
vários artigos do Código de 
Defesa do Consumidor. Um 
processo administrativo tam-
bém foi instaurado.

DENÚNCIA
De acordo com Deybson 

Bitencourt Barbosa, secretá-
rio do Procon, a denúncia foi 
feita no dia 12 de janeiro. “O 
denunciante relatou que já 
se encontrava no laboratório 
e que, vinte minutos depois, 
comunicaram que o preço 

havia sido reajustado, pas-
sando de R$ 59,90 para R$ 90 
– um aumento de 50%. Desta 
forma, imediatamente desta-
camos um profissional para 
averiguar os fatos, que foram 
comprovados”, comenta.

Com a chegada do agente 
fiscal do Procon, o fornece-
dor do serviço decidiu man-
ter a cobrança do valor anun-
ciado. “Diante desses fatos, 
instauramos um Processo 
Administrativo, com base em 
indícios de infração ao artigo 
6°, inciso III (que assegura o 
direito básico à informação 
adequada e clara sobre o ser-
viço e o seu preço), artigo 30 
(que vincula o fornecedor a 
toda e qual informação ou 
publicidade que fizer veicu-
lar) e artigo 39, inciso X (que 

classifica como prática abu-
siva a elevação do preço de 
produtos ou serviços sem 
justa causa), tudo constante 
no CDC”, detalha Bitencourt.

Janeiro começou regis-
trando um aumento expres-
sivo de casos de covid-19 em 
Umuarama e, mais que isso, 
um grande número de pes-
soas com sintomas gripais tem 
lotado a Tenda Covid. “Esses 
fatores foram responsáveis 
por também fazer aumentar 
a busca por laboratórios par-
ticulares que realizam exames 
rápidos de covid na cidade. 
A atuação desta Secretaria 
leva em consideração o atual 
cenário que envolve a nova 
escalada de casos. Estamos 
atentos às movimentações do 
setor”, pontuou.

O  G o v e r n o  F e d e r a l 
acaba de oferecer a possi-
bilidade de os caminhonei-
ros se inscreverem como 
MEI (Microempreendedor 
Individual), deixando a infor-
malidade, podendo emi-
tir notas fiscais, além de ter 
acesso a benefícios previden-
ciários como auxílio-doença e 
pensão por morte. E a Casa do 
Empreendedor de Umuarama 
está com equipe preparada 
para ajudar esses profissionais 
do transporte na realização de 
todo o processo para inscrição.

Rômulo Rauen, gerente 
da Casa do Empreendedor, 
comenta que o chamado MEI-
Caminhoneiro foi criado pela 
Lei Complementar 188/2021, 
sancionada no dia 31 de 
dezembro de 2021. “O texto 
fez alterações no Estatuto 
Nacional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte 
e apresentou um grande bene-
fício para o setor do transporte 
de cargas, tornando mais sim-
ples e barata a inclusão dos 
caminhoneiros no regime pre-
videnciário”, observou.

Ele explica que o MEI é uma 
modalidade simplificada de 
negócio. “Com sua formaliza-
ção, o trabalhador passa a ter 
o Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ) e garante uma 

configuração especial na figura 
do microempreendedor indivi-
dual. A inscrição como MEI passa 
a ser permitida para os transpor-
tadores e caminhoneiros com 
faturamento de até R$ 251,6 mil 
por ano, ou seja, de quase R$ 21 
mil por mês. Para as outras cate-
gorias, o limite continua sendo de 
R$ 81 mil”, detalha.

Marcelo Adriano Lopes da 
Silva, secretário municipal de 

Indústria, Comércio e Turismo, 
ressalta que essa iniciativa 
visa incentivar o empreen-
dedorismo e, especialmente, 
formalizar os transportado-
res autônomos. “Alguns estu-
dos indicam que cerca de 1,2 
milhão de transportadores 
autônomos continuam na 
informalidade e, muitos deles, 
têm dificuldade de atuação 
devido à falta de emissão de 

notas fiscais. Agora, com a for-
malização via MEI, os transpor-
tadores vão emitir notas fiscais 
e também obter benefícios de 
seguridade e contar tempo 
para a aposentadoria”, pon-
tuou, acrescentando que lei, o 
valor mensal da contribuição 
para a Seguridade Social dos 
caminhoneiros enquadrados 
como MEI será de 12% sobre 
o salário-mínimo (R$ 145,44).

Caminhoneiros tem atendimento
especial na Casa do Empreendedor

Ajuda da 
população

O secretário ressaltou 
que o Procon conta 

com a ajuda da 
população no registro 
oficial de denúncias 

de práticas de infração 
às leis de proteção do 
consumidor. “Novos 

processos administrativos 
seguramente poderão ser 
impetrados na hipótese 
de incidência de casos 

semelhantes”, assegurou.

COM A formalização via MEI, os transpor-
tadores poderão emitir notas fiscais e obter 
benefícios de seguridade, além de contar 
tempo para a aposentadoria 

LABORATÓRIO de Umuarama que 
anunciou exame de covid a R$ 59,90 
estaria cobrando R$ 90 no balcão 

ASSESSORIA/SECOM
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CRUZE LT TURBO 18/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00

CRUZE LT TURBO 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 106.900,00

CRUZE LTZ TURBO 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 102.900,00

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

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

KICKS SV CVT 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 89.900,00

NEW BEETLE 08/09 VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO R$ 44.900,00

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

ONIX PREMIER TURBO 19/20 LARANJA COMPLETO, AUT, COURO R$ 94.900,00

ONIX PLUS PREMIER TURBO 19/20 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00

RANGER XLS CAB. SIMPLES FLEX 13/14 BRANCO COMPLETO R$ 79.900,00

S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 AZUL COMPLETO, AUT, COURO R$ 244.900,00

S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 247.900,00

S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 269.900,00

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

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

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

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

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

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

Vagas Professor(a) –
Ensino Médio

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

19/01/2022.

Vagas para Umuarama

Técnico de Atividades – Ensino 
Médio nº 024/2022;

Professor(a) de: Sociologia nº 
022/2022; Biologia nº 023/2022.

Pré-Requisitos: Conforme consta em Edital.

Sem óbitos, Boletim Covid informa 225 novos casos
A Secretaria de Saúde 

de Umuarama, por meio do 
Boletim Covid, informou 
ontem (quinta-feira, 13) que 
225 novos casos da doença 
foram confirmados, sendo 
106 mulheres, 94 homens e 25 
crianças. O número de casos 
suspeitos caiu de 931 para 
734 e o total de ativos aumen-
tou de 1.497 para 1.523.

Nenhuma morte foi oficial-
mente confirmada na data e o 
total de óbitos segue em 326, 
em números contabilizados 
desde o início da pandemia 

de coronavírus, em março de 
2020. Neste período, 21.133 
pessoas foram diagnostica-
das com a doença e 20.582 
se recuperaram. Há uma pes-
soa de Umuarama internada 
na enfermaria e nenhuma em 
UTI, desta forma o município 
segue classificado com ban-
deira verde, quando o risco de 
contato é considerado baixo.

N o  A m b u l a t ó r i o  d e 
Síndromes Gripais (Tenda 
C o v i d ) ,  n a s  ú l t i m a s  2 4 
h o ra s  fo ra m  rea l i za d o s 
263 atendimentos,  com 

181 notificações, nove tes-
tes de antígenos (com três 

positivos), 40 coletas de 
m a te r i a i s  pa ra  e xa m e s 

DESDE março de 2020, 21.133 pessoas foram diagnosticadas com a doença e 20.582 se 
recuperaram
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RT-PCR e mais 67 testes rápi-
dos de antígenos, com 27 
tendo resultado positivo.
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Palavras cruzadas

Hoje não é o melhor dia pra entrar em discussões, 
principalmente sobre questões filosóficas, éticas, 
de princípios e valores. As chances de chegar a um 
consenso são mínimas e o debate pode não ter fim, 
Gêmeos melhor fazer a egípcia e evitar assuntos 
complexos e situações confusas.

Há sinal de perrengues em suas parcerias profis-
sionais, associações e até nas relações pessoais. 
Tudo culpa de Mercúrio, que está de marcha à ré na 
sua Casa 7. Para evitar tretas, maneire na vontade 
de mandar, e deixe pra resolver assuntos impor-
tantes depois.

Mercúrio começa a andar para trás e sinaliza per-
rengues no trabalho e saúde. Seu lado crítico 
pode vir com força e há risco de pintar tretas com 
colegas e chefes, por isso, procure controlar seu 
perfeccionismo e a vontade de cutucar o serviço 
alheio. De quebra, você evita o estresse e o ner-
vosismo, o que deve fazer um bem danado para o 
seu bem-estar.

A maré de sorte pode baixar, caprica. Com Mer-
cúrio andando pra trás na sua Casa da Fortuna, a 
entrada de dinheiro corre o risco de ser afetada, as 
finanças podem ficar bagunçadas e compras talvez 
não deem certo. Pra evitar isso, planeje o orça-
mento, deixe o cartão de crédito em casa e maneire 
nas cobranças. À noite, a saúde pode pedir arrego. 

Sextou, mas é melhor não começar coisas novas 
nem fazer mudanças, pois podem não render frutos. 
Mercúrio inicia o movimento inverso no seu signo, 
mexe com sua energia e com a imagem que passa 
aos outros. A vontade de tagarelar deve pintar, mas 
controle-se! Pra passar por essa fase sem estresse, 
evite fazer planos irreais e seja paciente.

Mercúrio fica retrógrado na Casa 12 e há risco de 
se meter em mexericos. Cautela com as intenções 
dos outros, sobretudo pessoas falsas e cobronas, e 
com o ambiente em que convive. Ouça sua intuição 
na hora de avaliar quem é de confiança ou não. 
Lugares sossegados podem te fazer bem.

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 14 de janeiro são do signo de Capricórnio com a personalidade de Virgem. São vaga-
rosos, lentos e acomodados. Mas são equilibrados, inteligentes, detalhistas e muito competentes, 
naquilo que se dispuserem. Podem trabalhar nas atividades nas quais necessite viajar e se ausentar 
de sua terra e até de seu país, viajando e se comunicando com pessoas das mais diferentes. Seu 
número principal é o 24, formado de 2, Lua e de 4, Urano, astros que influem nos humores do corpo 
e no sistema nervoso físico e psicológico. A soma dá o 6, de Vênus, que revela conflitos íntimos 
e sentimentais e algum tipo de sofrimento, por motivo de amor. Mas revela talentos para as Artes.

Horóscopo nascido em 14 de janeiro

Mercúrio começa sua caminhada contrária e pro-
mete tocar o terror na sua Casa da Família. A comu-
nicação fica prejudicada e há risco de treta em 
casa. Para manter a paz e evitar desgastes, saia 
de perto quando o clima pesar e evite trazer à tona 
discussões do passado.

Com Mercúrio ficando retrógrado na sua Casa das 
Transformações, sua mente pode ir além, questio-
nar as coisas e se distrair com facilidade. Tenha 
cautela em negociações e foco em suas tarefas 
para evitar confusões e ideias descabidas. Mais 
sensível, seu lado supersticioso, religioso ou espi-
ritual deve vir à tona hoje.

Com Mercúrio em movimento contrário na sua 
Casa da Profissão, dúvidas sobre a carreira podem 
encher sua cabeça e te atrapalhar. Melhor deixar as 
reflexões pra depois e focar nas suas tarefas para 
não manchar sua reputação. Aposte no seu jeito 
organizado e prático!

Sextou com Mercúrio iniciando o movimento retró-
grado na sua Casa 11. Isso significa que suas rela-
ções, sobretudo de amizades, podem enfrentar mal-
-entendidos, fofocas e mentiras. Bora ficar na sua 
e evitar falar demais ou reagir na base da patada, 
difícil, mas necessário pra evitar brigas!

Meninos e meninas de Libra, há sinal de mal-en-
tendidos e talvez seus relacionamentos com pes-
soas queridas fiquem em stand-by, meio parados. 
Tudo culpa de Mercúrio, que fica retrógrado em 
Aquário. Também não é o melhor momento para 
arriscar sua grana, pois corre o risco de fazer más 
especulações, investimentos ou jogos.

Sextou, mas muita calma nessa hora! Mercúrio ini-
cia o movimento retrógrado na sua Casa da Comu-
nicação e há sinal de mente instável, indiscrição, 
informações erradas, dificuldades em acordos, 
contratos e estudos. Para fugir de mal-entendi-
dos, sincericídio, fake news e tretas, mantenha o 
silêncio, revise trabalhos e cheque tudo.

 Loterias
Megasena

03 04 05 06 07 10 13 14 
16 17 19 20 21 22 24Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Sexta 14/01/2021
concurso: 2443Megasena
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Quina
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TIME DO
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Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:
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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

01 06 23 28 42 48 72 
SÃO CAETANO-SP

15 26 28 45 64 

JUNHO

05 09 17 19 20 26 30 

concurso: 5753

01 05 12 13 17 31 

Nublado

CRESCENTE
09/01 - 15h13

CHEIA
17/01 - 20h51

MINGUANTE
25/01 - 10h42

NOVA
01/02- 02h49

Paranaguá
max 28
min 21

max 33
min 22

Cascavel
max 29
min 21

Foz do Iguaçu
max 33
min 24

max 31
min 20

Curitiba
max 26
min 18

FASES 
DA LUA

Sábado 15/01/2021

Sol
Domingo 16/01/2022

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: 2421
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SCBT
APADRINHAR

OLEOSALO
DSO

MBIAL
SECADONH

RASPASPA
FESTAUPA

SERTANEJO
MEASCEP

PANDEMIT
GOTAIOGA

LEIASANAR
CENSOAL

CONGELADOR
SAMOROSA

Peça que
veda

garrafas
de vinho

Vistoriado;
fiscali-
zado

Pedro (?),
jornalista
e apre-

sentador

Chefe
espiritual
indígena

Usa-se a
do limão
em bolos

Escolher;
decidir-se

O "des-
pertador",
na área

rural (pl.)

Prefixo 
de "encar-

regar"

(?) Pacino,
ator ame-

ricano
(Cin.)

She-(?), 
a irmã do
He-Man

(TV)

Parte da
geladeira 
que pro-
duz gelo

Afetuosa;
carinhosa

Raiz roxa comestível

Pedido de
fãs em
shows

Suporte
que firma
ataduras

Figurinha
de álbuns
Acidente 

de trânsito

Tempero nocivo ao
hipertenso

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

Tomar por
afilhado 
A pele
sujeita 
à acne
Sem

umidade;
enxuta

Barulho;
ruído

Regina (?),
humorista

Forma de
festejar um
aniversário

Gênero
musical

de Daniel
A letra 
da mão

"Peter 
(?)", conto 
Pingo de

um líquido

Norma;
regra

Recen-
seamento

Técnica de
meditação
É fertilizado
pelo adubo

Curar;
sarar 

(?) sal:
insosso

Código
postal
(sigla)

Imita o gato

Título
espanhol

Ação gros-
seira (fig.)

Incentivo
ao cavalo
Sufixo de
"lipase"

(?) Moore,
atriz (Cin.)
Veste do
Tarzan

Clínica
para

emagre-
cimento

Exame 
de urina
Laço do
cadarço

3/don — eas — lei — spa — upa. 5/tanga.
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A E I
A N C E S T R A L

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

N A T O T C A T
L A C O M O D A
S B A Ã M D

T E L E S C O P I O
L A G O A R N

I A V S E D I E T A
A V M E S E T
G E R AR P S I U

S E G U R A D O R A
M A S S A S R O L

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-

raçãoMáquina usada para
aplainar estradas

Sereia de rios e
lagos (Folc.)

3/cat — set. 5/esvai. 8/las vegas. 9/ancestral.

MP abre 3 vagas de estágio do ensino médio
A Promotoria de Justiça de 

Umuarama lançou edital com a aber-
tura do processo de seleção para está-
gio de Ensino Médio e Ensino Médio 
Profissionalizante no Ministério 
Público do Estado do Paraná (MPPR). 
As oportunidades são para atuar 
junto as promotorias de Justiça da 
Comarca de Umuarama.

Além das 3 vagas existentes, tam-
bém acontecerá formação de cadas-
tro de reserva. Uma das vagas é para o 
período matutino e as outras duas são 

para o vespertino.
Conforme o edital, os candidatos 

deverão estar devidamente matricula-
dos, cursando a partir do 1º ano (ensino 
médio profissionalizante) ou do 2º ano 
(ensino médio regular). A idade mínima 
é de 16 anos; é preciso ter disponibi-
lidade de 4 horas diárias, de segunda 
a sexta-feira; comparecer presencial-
mente para desempenhar a função e 
ter conduta compatível com o exercício 
das atribuições.

Os aprovados terão bolsa-auxílio 

no valor de R$ 1.056,08 e auxílio-trans-
porte de R$ 198 mensais.

As inscrições seguem até o dia 18 de 
janeiro e devem ser feitas através da 
ficha disponível para impressão no final 
do edital. A ficha deve ser preenchida e 
entregue na sede do MPPR, localizado 
na rua Desembargador Antônio Ferreira 
da Costa 3683, no horário das 8h30 às 
11h e das 13h às 17h.

Será aplicada uma prova no dia 
21 de janeiro, às 13h30, na Escola 
Adventista.

A idade mínima é de 16 anos; é preciso ter disponibi-
lidade de 4 horas diárias para desempenhar a função e 
ter conduta compatível com o exercício das atribuições

DANILO MARTINS/OBEMDITO
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“Vida com Deus não é estar imune às 
dificuldades, mas ter paz nas dificul-

dades” (CS Lewis)

DICA PARA VIVER BEM!
Pegue um caderno em branco e peça para cada membro da sua família com mais de 50 anos para anotar conselhos de 
vida que seus descendentes em 500 anos devem saber. Faça com que esse caderno siga passando para as próximas 
gerações e você tem um tesouro familiar que se torna mais útil com o tempo. 

STAND UP 
Quem aterrissa em Umuarama, em 

fevereiro é o curitibano Afonso Padilha 
que  é comediante, humorista e rotei-
rista. Afonso trabalha com comédia 

desde meados de 2010. Como roteirista 
já escreveu várias peças, inclusive 

para canais como porta dos fundos. O 
show é excelente e dar boas risadas já é 
garantido. Com esquetes rápidas do dia 
a dia ele ( de raciocínio rapidíssimo) te 
leva a uma sequência de risadas, aliás, 
o que estamos precisando ultimamente.  
O curitibano Afonso Padilha é um dos 

nomes referência em stand up comedy do 
país. A comédia sempre esteve presente 

em sua vida, mas foi a partir de 2010 
que começou a levar a comédia como 

trabalho. Além dos shows solos nos prin-
cipais teatros e casas de shows, faz parte 

do 4 AMIGOS, maior grupo de stand 
up comedy do Brasil. Tem três especiais 
de comédia no seu canal no YouTube, 

um na Netflix mundial e atualmente está 
em turnê com seu show solo “Eu Não 
Tenho Maturidade”. Seu humor since-
ro e diferenciado faz rir com histórias 

pessoais que claramente denunciam que 
ele não tem maturidade para entender 
alguns assuntos pertinentes do alto dos 

seus 31 anos. Dia 4 de fevereiro, às 21h, 
no Centro Cultural Schubert

OS RECLAMADORES PROFISSIONAIS!
Esse é um bom exemplo de gente que vive se afligindo com assuntos de toda natureza. Desenvolvem extraordi-
nária capacidade de se dedicar ao chororô. Levantam pela manhã e vão se deitar à noite sempre fazendo algum 

tipo de reclamação: da taxa de juros, da inflação, do PIB, do aumento do preço da gasolina, da criminalidade, do 
escasso tempo para cumprir suas tarefas. O que não falta é motivo para as suas lamúrias. Os problemas sempre 
estiveram presentes em nossa vida e continuarão a nos acompanhar. Eu me lembro que o meu bisavô era gente 
boa, porém, um craque nessa arte de choramingar. Eu era menininho, mas suas reclamações estão até hoje em 

minha mente. Para ele o país não teria solução. O meu avô, que também era boa praça, não renegou as origens e 
partiu para o mesmo caminho negativista. Na verdade, ele o aperfeiçoou. Meu pai, em seu DNA, herdou o pacote 
de queixumes. Eu fiz jus à tradição e mantive a ladainha. E, para minha surpresa, meus quatro filhos e minhas 

quatro netas, mesmo pequeninas, já mostram sua habilidade em espernear. Não é proibido reclamar. Acho até que 
uma choramingada aqui, outra ali, pode ajudar a movimentar as artérias e deixar o espírito mais leve e descon-

traído. O problema é fazer do chororô um comportamento constante e contagioso. Sim, porque aqueles que vivem 
à nossa volta pegam a “doença” e, com o tempo, passam a pregar em todos os cantos as desgraças da vida. Vale 

a pena fazer uma boa reflexão para ver se não foi contaminado por esse bichinho peçonhento das arengas lamen-
tosas. Se perceber que anda se lamuriando demais, dê um jeito de mudar. As estratégias para evitar reclamações 
desnecessárias:1) Tenha em mente a sua “média de reclamações”; 2) Rastreie a origem das reclamações. Fique 

atento. 3) Revise o seu “papel de chato”. Quando alguém percebe a presença de um resmungão, faz de tudo para 
se afastar. Você vai descobrir que, ao deixar o chororô de lado, a vida passa a ter outra dimensão. Nós aprovei-
tamos melhor os momentos e, lógico, temos a chance de sermos mais felizes. Nós e todas as pessoas que nos 

cercam. * Reinaldo Polido / palestrante, professor de pós-graduação em Marketing Político e Gestão Corporativa.

EU INDICO !
Li esta reportagem e repasso aos 
meus leitores -, “A vida da musa 
da Bossa Nova, icônica cantora e 
compositora Nara Leão é contada 

pela minissérie documental ‘O Canto 
Livre de Nara Leão’, que está na pla-
taforma de streaming Globoplay. No 

dia 19 de janeiro Nara completaria 80 
anos. Sucesso de público e crítica, o 
documentário mostra imagens, fotos 
e arquivos ainda inéditos ao públi-

co, como a primeira apresentação de 
Nara, além de entrevistas, registros 
de acervo pessoal e revisita os luga-
res onde a cantora marcou presença 
como a casa de seus pais, na praia 
de Copacabana. Além de relembrar 
os principais momentos quando a 

cantora carioca rompeu preconceitos 
na música brasileira, confrontou a 
ditadura militar com obras de pro-

testo e pavimentou os caminhos das 
mulheres na música.

***

Dirigida por Renato Terra, a série é di-
vidida em cinco episódios e conta com 
depoimentos de Chico Buarque, Rober-
to Menescal, Paulinho da Viola, Maria 

Bethânia, Edu Lobo, Dori Caymmi, 
Marieta Severo, Fagner e outros nomes 
da cena artística. Cacá Diegues, casado 
com Nara por mais de uma década, deu 
um íntimo depoimento sobre a relação. 

A filha do casal, Isabel Diegues é a  
consultora do documentário.”

ZOOM
Guilherme Merc e Ederson Gimenes -, ganham louros pelo esmero dos car-
dápios que preparam com o maior carinho. Não foi diferente no jantar que 
pilotaram na Confraria Parceiros do Vinho. Elogiadíssimo o menu ganhou 

elogios, com direito a zoom aqui na Coluna ZC. 

THIAGO CASONI
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