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Eleição da mesa diretora da 
Câmara deverá ser acirrada
Dois vereadores são cotados para a disputa à presidência do Legislativo municipal no biênio 
2021-2022. Um deles é o reeleito Ronaldo Cruz Cardoso, que conta com apoio do prefeito e 
de cinco dos dez vereadores. Já Ana Novaes, campeã de votos nas últimas eleições e que se 
reelegeu pela coligação de oposição ao prefeito Celso Pozzobom, tenta fechar chapa.  l Pág. 5

Menor no tráfico 
Um garoto de 16 anos foi flagrado no Parque Industrial 

com dezenas de porções de maconha prontas para a 
venda e uma pedra de crack, avaliada em mais de R$ 
2 mil. Depois da apreensão e do encaminhamento à 

delegacia, o jovem foi entregue aos cuidados da família. 
l Pág. 10
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Corrida da imunização
A presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia 
Trindade, afirmou ontem (30) que a entrega final de 
documentos para registro da vacina de Oxford no Brasil deve 
ser feita até 15 de janeiro. “O nosso registro já está sendo 
submetido com a perspectiva de entrega final de documentos 
até a data de meados de janeiro, de 15 de janeiro”, disse a 
presidente. A previsão é que o primeiro lote com 1 milhão 
de doses seja entregue entre 8 e 12 de fevereiro. a vacina 
da Oxford, desenvolvida em parceria com a farmacêutica 
AstraZeneca, tem eficiência que variou entre 62% e 90% a 
depender da dosagem aplicada, segundo estudo publicado 
no início da dezembro na revista científica “Lancet”. Entre as 
vantagens na comparação com outros imunizantes está o fato da 
vacina ser mais barata e mais fácil de armazenar, o que facilita a 
distribuição. Diferente da vacina Pfizer/BioNTech, por exemplo, 
ela não precisa ficar guardada a -70°C e pode ser mantida em 
temperaturas normais de refrigeração, de 2ºC a 8ºC.

Vacina chegando
Dória divulgou ontem, o recebimento de mais um lote 
da vacina Coronavac, produzida pelo laboratório chinês 
Sinovac em parceria com o Butantan. O sexto lote da 
vacina contém 1,6 milhão de doses, segundo o governador, 
que fez o anúncio no Twitter. “Acabamos de receber um 
novo lote da vacina do Butantan contra o coronavírus. 
Temos agora 10 milhões e 800 mil doses da vacina em solo 
brasileiro. São Paulo trabalha com planejamento e senso 
de urgência para salvar vidas”, escreveu Doria.

Saída liberada
Prefeito afastado do Rio, Marcelo Crivella deixou a prisão domiciliar 
ontem (30) para participar do enterro da mãe, Eris Bezerra Crivella, 
que morreu na madrugada da segunda (28), aos 85 anos, em 
sua casa, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A causa da morte não 
foi divulgada. Crivella saiu de casa, no Condomínio Península, na 
Barra da Tijuca, às 9h30 e seguiu para Simão Pereira, no interior 
de Minas Gerais. A saída foi autorizada, sob escolta, pelo ministro 
Humberto Martins, do STJ.

Acerto aberto
Duas semanas depois da 
confirmação do Ministério 
da Saúde de que compraria 
45 milhões de doses da 
CoronaVac, a fim de incluí-
la no Programa Nacional de 
Imunização, o acerto ainda 
não foi fechado. O Instituto 
Butantan não recebeu a carta 
do Ministério da Saúde com 
a manifestação de intenção 
de compra, em caráter 
irrevogável e irretratável, 
da vacina CoronaVac, 
desenvolvida pelo próprio 
instituto e pelo laboratório 
chinês Sinovac.

Em negociação
A tratativa aconteceu no dia 
14 de dezembro, quando o 
ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, ligou para o 
governador de São Paulo, 
João Dória (PSDB), e enviou 
assessor especial para tratar 
do tema pessoalmente com 
Dimas Covas, diretor do 
Butantan, e com Antonio 
Imbassahy, secretário 
especial e chefe do Escritório 
de Representação do Estado 
de São Paulo em Brasília. 
Assim, Dória manterá o 
calendário para início da 
vacinação em janeiro.
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Barros nega ter sido convidado 
para assumir Ministério da Saúde

O líder do governo na Câmara, 
deputado Ricardo Barros (PP-PR), 
negou ontem (quarta-feira, 30) à 
tarde ter recebido qualquer tipo 
de convite ou ar ticulação para 
assumir o Ministério da Saúde. 
Barros tem alegado que, neste 
momento, tem uma contribuição 
maior para dar ao Governo Fede-
ral dentro da Câmara do que na 
Esplanada dos Ministérios.

O deputado também argumen-
tou a respeito da informação de 
que ele poderia vir a substituir o 
atual ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, logo que a campanha de 
vacinação contra a covid-19 fosse 
iniciada no País, fato que está 
previsto para ocorrer entre 20 de 
janeiro e 10 de fevereiro. A informa-
ção foi negada pelo próprio Barros, 
ex-ministro da Saúde no governo de 

Baleia se diz otimista com a união para eleição da Câmara
Apesar da indefinição do apoio da 

oposição, o candidato à presidência 
da Câmara deputado Baleia Rossi 
(MDB-SP) se disse “muito otimista 
pela união do centro com a esquerda 
democrática” para a disputa.

Ele se reuniu mais cedo com 
líderes e presidentes dos partidos 
da oposição para debater o apoio 
à sua candidatura.

Na reunião, as siglas cobraram 
de Baleia compromisso para a livre 
atuação da esquerda na Câmara. 
Segundo participantes, Rossi se 
comprometeu com os pedidos, 
mas não foi batido o martelo sobre 
o apoio dos partidos. PT, PDT, PSB 
e PCdoB devem ainda realizar reu-
niões internas e das bancadas com 
Baleia. Os partidos querem tam-
bém a garantia de participação na 
Mesa Diretora da Câmara antes de 

Michel Temer. O líder do governo na 
Câmara tem sido constantemente 
especulado como eventual ministro 
na reforma ministerial que deve ser 
promovida pelo presidente Jair Bol-
sonaro já no início do ano que vem.

Após a publicação da reporta-
gem a respeito do suposto convite 
para assumir o Ministério, Barros 
postou elogios a Pazuello na sua 
conta do Twitter. 

“Pazzuello está fazendo grande 
trabalho de gestão no ministério. 
É disso que a saúde precisa. Usar 
bem os recursos que tem. Quanto 
a Vacina, a cláusula leonina que 
o fabricante quer no contrato, de 
isenção responsabilidade por efei-
tos adversos emperra a negocia-
ção. AGU em ação.

“Pazzuello está fazendo grande 
trabalho de gestão no ministério. 

É disso que a Saúde precisa. Usar 
bem os recursos que tem. Quanto 
à Vacina, à cláusula leonina que o 
fabricante quer no contrato, de isen-
ção de responsabilidade por efeitos 
adversos, emperra a negociação. 
AGU em ação”, escreve no Twitter.

firmar o compromisso.
“Acabamos agora uma reunião 

muito produtiva com a esquerda 
democrática onde podemos reafir-
mar os nossos pontos convergentes 
de defesa da democracia, das insti-
tuições de uma pauta de defesa do 
meio ambiente, das liberdades”, disse 

Baleia em vídeo publicado no Twitter. 
“A democracia prevê um amplo e 
permanente diálogo. Cada líder, pre-
sidente de partido vai se reunir com a 
sua bancada, mas saio muito otimista 
pela união do centro com a esquerda 
democrática para a gente poder cami-
nhar nessa candidatura”.

RICARDO Barros nega ter recebido qualquer tipo de 
convite para assumir o Ministério da Saúde

DIVULGAÇÃO

BALEIA Rossi é candidato de Rodrigo Maia à presidência da Câmara dos Deputados

DIVULGAÇÃO
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Posse do prefeito, vice e vereadores 
acontecerá às 10h de 1º de janeiro

A Pandemia tem mudado o con-
texto social desde que foi oficial-
mente decretada, sendo também 
responsável por inúmeras altera-
ções de cronogramas das mais 
diversas áreas, inclusive das elei-
ções municipais, que, ao invés de 
ocorrerem em outubro, como prevê 
a constituição, foram transferidas 
para 15 de novembro.

Nesta conjuntura, a posse dos 
prefeitos, vice-prefeitos e verea-
dores eleitos também passará 
por alterações em todo o Brasil. 
No Paraná, o Governo do Estado 
Emitiu a resolução 1488/2020, 
dispondo sobre as recomendações 
para as cerimônias de posse. A 
recomendação é que as solenida-
des ocorram de forma remota com 
transmissão via internet.

PRESENCIAL SEM PÚBLICO
Em Umuarama, ficou definido 

Transmissão ao vivo
Diferente de todas as outras posses dos representantes dos dois poderes 

municipais, esta não contará com público presente, porém, todo o processo será 
transmitido pela internet, tanto no site da Câmara Municipal, como sua fanpage 
no facebook. Esta será a 15ª legislatura do município. Um dos links disponíveis 

para o acompanhamento da sessão de posse está no site oficial da Câmara Muni-
cipal de Umuarama, ou a cerimônia poderá ser acompanhada ao vivo também 

pela página oficial no Facebook do Poder legislativo Municipal.

que o processo se dará de forma 
presencial, porém, sem público, 
em solenidade a ser realizada na 
Câmara Municipal com início às 
10h do próximo dia primeiro. Ape-
nas o prefeito e o vice-prefeito a 
serem empossados, bem como 
os vereadores se farão presentes, 
além de servidores do Executivo 
e Legislativo, responsáveis pelo 
andamento da sessão.

SESSÃO PREPARATÓRIA
Na tarde da última terça-feira (29), 

foi realizada a sessão preparatória 

ocorrida na Câmara Municipal, des-
tinada aos vereadores a serem 
empossados, ocasião em que eles 
também apresentaram a documen-
tação exigida para a formalização 
da posse, como o diploma emitido 
pela Justiça Eleitoral.

Além da posse dos eleitos, 
a sessão do dia primeiro tam-
bém será destinada à eleição 
da mesa diretora do biênio 
2020/2021 da Câmara Munici-
pal, composta pelo presidente 
do Legislativo, vice-presidente, 
primeiro e segundo secretários.

VEREADORES eleitos participaram de sessão preparatória da posse na tarde da última quarta-feira

ASSESSORIA
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Eleição da mesa diretora do 
Legislativo deverá ser acirrada

Um dos vereadores mais cota-
dos e que inclusive tem o apoio 
do chefe do Executivo do Municí-
pio, para ser o novo presidente da 
Câmara Municipal de Umuarama 
é Ronaldo Cruz Cardoso (PROS). 
Ontem o parlamentar reeleito disse 
à repor tagem do Jornal Tribuna 
Hoje News que está confiante, 
mas ainda negocia com os demais 
membros do Legislativo. “A eleição 
da mesa na Câmara é uma caixi-
nha de surpresas e que se define 
geralmente na última hora. O time 
está jogando, estamos confian-
tes, mas não deixamos de cami-
nhar sempre com os pés no chão”, 
disse. Nos últimos quatro anos, o 
vereador Ronaldo integrou a ban-
cada de situação à atual adminis-
tração municipal e aparentemente 
deverá seguir pelo mesmo cami-
nho, podendo ser acompanhado 
por outros cinco vereadores, tam-
bém eleitos dentro da composição 
partidária montada pelo prefeito 
reeleito Celso Pozzobom.

Ana Novaes (PSL), vereadora 
mais votada (2.373 votos), que 
atuou na oposição à atual admi-
nistração, também colocou seu 
nome à disposição em busca pela 
presidência da Câmara.

A vereadora foi vice-presidente 
do Legislativo nos últimos dois 
anos, na gestão de Noel do Pão 
(que não se elegeu). Segundo a 
parlamentar, acredita-se que entre 
três ou quatro vereadores eleitos já 
apontaram que não tem interesse 
em compor a mesa diretora. “Por 
enquanto o que posso dizer é que 
estamos trabalhando para compor 
uma chapa”, ressaltou. Ana reforça 
ainda que conta com o apoio de Sor-
risal Amigo do Povo (PP), Matheus 

Barreto (Podemos) e de Klebão dos 
Pneus (PP) – estes eleitos pela coli-
gação montada por Sandro Gregório.

Ana lembrou ainda que numa elei-
ção de Câmara nada é impossível, 
inclusive até uma junção de integran-
tes das bancadas de situação e opo-
sição na composição da mesa para 

o biênio (2021/2022) pode aconte-
cer, da mesma forma que aconte-
ceu no último biênio, quando o único 
vereador da bancada de situação a 
integrar a mesa diretora da Câmara 
era Noel do Pão (PSC). Ana era a 
vice, Barreto o 1º secretário e Jones 
Vivi segundo secretário.

DECISÃO sobre quais serão os vereadores que irão comandar os trabalhos legislativos no próximo biênio 
acontece sempre minutos antes da eleição

ALEX MIRANDA
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PRF reforça fiscalização 
nas estradas federais do PR

Com a chegada dos feriados de fim 
de ano e o aumento no fluxo de veícu-
los nas estradas, a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) reforçará em todo o país 
a segurança em trechos estratégicos 
das rodovias, enfatizando as ações 
preventivas para redução da violência 
e acidentes de trânsito. Nas estra-
das federais do Paraná, as equipes 
permanecerão realizando fiscalização 
intensa a fim de garantir conforme e 
segurança aos motoristas.

A meta é garantir também a fluidez 
do trânsito. Segundo informações da 
PRF, a fiscalização e o policiamento 
serão intensificados por meio de ron-
das ostensivas nas rodovias e do posi-
cionamento estratégico de viaturas e 
policiais ao longo dos trechos mais 
movimentados e considerados pontos 
críticos, pelo alto índice de acidentes e 
pela elevada taxa de cometimento de 
infrações de trânsito.

Entre as orientações da PFR para 
quem vai viajar, figura a revisão preven-
tiva do veículo mesmo para pequenas 
viagens. Os cuidados incluem pneus 
em bom estado e a calibragem ade-
quada; revisão do motor, com óleo 
e nível da água do radiador corretos; 

Se programar 
é essencial
A Polícia Rodoviária Federal orienta 
os motoristas para que programem 
paradas a cada três horas no caso 
de viagens mais longas para evitar a 
hipnose rodoviária, estado em que 
os olhos se mantêm abertos, mas 
sem percepção do que está acon-
tecendo. Nesses casos, a pessoa 
sente sono e tem perda de reflexos 
e de força motora. “Buscar evitar, 
na medida do possível, os horários 
de pico. Dirigir cansado ou com 
sono aumenta o risco de o moto-
rista cometer erros”, diz a PRF.

equipamentos obrigatórios, como 
pneu estepe, macaco, triângulo e 
chave de roda, limpadores de pára-
-brisa e luzes do veículo.

É preciso ainda lembrar de 
manter os faróis acesos para ser 
visto pelos outros carros e sem-
pre prestar atenção às placas de 
limite de velocidade e condições de 

ultrapassagem. Nos dias chuvosos 
o cuidado deve ser redobrado, com 
a velocidade moderada, andando 
sempre à direita da via, mantendo 
distância segura do outro veículo 
que segue na frente e evitando 
manobras e freadas bruscas. 
Todos os ocupantes do veículo 
devem usar o cinto de segurança.

FISCALIZAÇÃO e policiamento serão intensificados com rondas nas rodovias e posicionamento estratégico 
em trechos considerados críticos

DIVULGAÇÃO

Índice em % NOV DEZ ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,89 - 3,13 4,31
IGP-M (FGV) 3,28 0,96 23,14 23,14
IGP-DI (FGV) 2,64 - 22,16 24,28

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
26/11 a 26/12 0,5000 0,1159 0,0000
27/11 a 27/12 0,5000 0,1159 0,0000
28/11 a 28/12 0,5000 0,1159 0,0000
1/12 a 1/1 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,53% 28,42 
Vale ON +0,34% 87,37 
ItauUnibanco PN -1,06% 31,76 
Bradesco PN -1,02% 27,25 
Azul PN +4,70% 39,44 
Cielo ON +4,69% 3,96

IBOVESPA: -0,33% 119.017 pontos

Índice NOV DEZ JAN
IGP-M (FGV) 1,2093 1,2452 1,2314
IGP-DI (FGV) 1,2212 1,2428 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 103,26
Libra est. 0,73
Euro 0,81
Peso arg. 84,15

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,1% 5,1880 5,1890 -2,9%
PTAX  (BC) 0,0% 5,1961 5,1967 -2,5%
PARALELO 0,0% 5,0500 5,4700 -2,1%
TURISMO 0,0% 5,0500 5,4500 -2,2%
EURO +0,5% 6,3922 6,3935 +0,2%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (NOV) 1.696,22 1,04 6,44 6,56
Oeste (NOV) 1.736,45 1,02 7,89 8,58

DÓLAR 30/12

Iene R$ 0,0503
Libra est. R$ 7,07
Peso arg. R$ 0,06
R$1: 1325,91 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 30/12

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 cen-
tavo de dó lar/bushel na soja (27,2kg), milho e
trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no farelo
(907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 2,0%  | TJLP: 4,55%

Em 30/12 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 146,00 1,4% -12,6%
SOJAParanaguá 158,00 1,3% -5,1%
MILHOCascavel 74,00 2,8% 0,0%

SOJA 1.303,75 8,25 11,6%
FARELO 432,40 5,40 10,7%
MILHO 474,50 8,50 11,4%
TRIGO 640,75 22,25 9,5%

SOJA 133,26 0,0% -10,5%
MILHO 62,96 0,0% -7,8%
TRIGO 67,53 0,0% -11,6%
BOI GORDO 258,12 0,0% -7,4%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 18/12 PR DIA 30d.

Em 30/12 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

II R$ 1383,80 
II R$ 1436,60 

III R$ 1487,20 
IV R$ 1599,40

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Walmor Parente (interino)

Novos 78 casos
de coronavírus
Ontem (quar ta-feira, 

30), a Secretaria Munici-
pal de Saúde confirmou, 
através de seu boletim 
epidemiológico diário, o 
surgimento de mais 78 
novos casos de covid-
19 em Umuarama. Entre 
os infectados estão 37 
mulheres, 36 homens e 
cinco crianças. A par tir 
daí o município passou 
a ter registrados 5.311 
cidadãos que foram 
diagnosticados positivos 
para a doença e confir-
mados por exames labo-
ratoriais desde o início 
da pandemia.

Desses, 2.812 se 
recuperaram, 2.416 
ainda permanecem em 
isolamento domiciliar e 
58 pacientes não resisti-
ram à doença. O número 
de mortos por causa da 
covid-19 se estabilizou 
em Umuarama desde 
o início da semana que 
separa o Natal do Ano 
Novo. Antes, por quatro 
dias consecutivos, a 
Secretaria de Saúde 
vinha registrando a 
média de duas mortes 
por dia, durante uma 
semana inteira.

Ainda de acordo 
com os registros da 
Secretaria de Saúde, 
1.891 pessoas estão 
sob suspeita de 
terem sido infectadas 
pelo novo coronaví-
rus, sendo que cinco 
delas permanecem 

internadas. Já foram des-
cartadas 7.832 suspeitas 
do total de 15.034 notifi-
cações registradas desde 
o início da pandemia.

Há hoje 36 umuara-
menses hospitalizados 
em casas de saúde em 
cidades da macrorregião 
Noroeste. Nos registros, 
14 deles ocupam leitos 
de Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs Covid) e 
o mesmo número ocupa 
leitos de enfermarias.

Nos hospitais da 
cidade, a taxa de ocu-
pação de UTIs caiu de 
100 por cento, na última 
semana, para 92 por 
cento entre os feriados 
de Natal e Ano Novo, 
com apenas dois lei-
tos desocupados, até a 
tarde de ontem, entre os 
26 ofertados pelo SUS. 
Já nas enfermarias havia 
26 leitos ocupados do 
total de 38 autorizados, 
apontando um índice de 
ocupação de 68%.

Calamidade
Antes de o ministro do 
Supremo Tribunal Federal, 
Ricardo Lewandowski, decidir 
manter em vigor as medidas 
sanitárias emergenciais para 
o enfrentamento do novo 
coronavírus, pelo menos oito 
estados, o Distrito Federal e 
alguns municípios já haviam 
renovado os decretos de 
calamidade. O ministro 
atendeu a um pedido da Rede 
Sustentabilidade. Na decisão, 
também manteve a determinação 
para que a Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância) libere o 
uso emergencial de vacinas em 
até 72 horas após o pedido.

Recrudescimento  
Ao justificar a prorrogação das 
medidas - sem prazo definido -, 
Lewandowski sublinhou “que a 
pandemia, longe de ter arrefecido 
o seu ímpeto, na verdade dá 
mostras de encontrar-se em 
franco recrudescimento”. 

Vitória 
Para o senador Randolfe 
Rodrigues, da Rede (AP), a decisão 
é uma vitória: “A pandemia não 
acabou e a omissão do governo 
prejudica de forma absurda 
nossa população”. 

Gradativo 
Para a Secretaria de Política 
Econômica, vinculada ao 
Ministério da Economia, não 
houve retirada “abrupta” 
do auxílio emergencial. “O 
fim (do auxílio) foi gradativo 
e amplamente anunciado”, 
posiciona o órgão.  

Mega
Mais de R$ 6 milhões deixaram 
de ser resgatados este ano por 
ganhadores da Mega-Sena. 
Após a realização dos sorteios, os 
prêmios prescrevem em 90 dias. 
Os recursos dos bilhetes premiados 
- não resgatados no prazo - são 
repassados ao Fies, programa de 
financiamento do ensino superior.  

Virada 
As loterias federais arrecadaram 
este ano, até ontem, R$ 15,7 
bilhões, conforme dados da Caixa 
solicitados pela Coluna. Valor abaixo 

do registrado em 2019, de R$ 16,7 
milhões. A Mega-Sena da Virada 
sorteia hoje R$ 300 milhões. 

Dissidente  
A disputa pela sucessão de Rodrigo 
Maia (DEM-RJ) na presidência da 
Câmara poderá ter pelo menos 
cinco candidatos. Além dos já 
anunciados - Arthur Lira (PP-AL) 
e Baleia Rossi (MDB-SP) -, Fábio 
Ramalho, do MDB de Minas, 
mantém a intenção de disputar o 
comando da Casa.

Posição  
Indeciso sobre o apoio ao candidato 
Baleia Rossi (MDB-SP), o bloco de 
oposição (PT, PDT, PSB e PCdoB) 
cogita lançar candidatura própria. 
Para marcar posição, o Psol, 
bancada que reúne dez deputados, 
também terá um parlamentar na 
disputa em fevereiro.

Comissões 
Candidato apoiado pelo Planalto, 
Arthur Lira, se eleito, concorda em 
reduzir o número de comissões 
permanentes - atualmente 25 
- da Câmara. Também garante 
independência da Casa e votação 
de reformas, em resposta a uma 
carta assinada por 29 deputados 
que ainda não declararam apoio a 
nenhum dos candidatos. 

Privilégios
O grupo dos 29 defende ainda 
que o próximo presidente da 
Câmara implemente medidas 
como a revisão da estrutura 
organizacional e de carreiras, 
a redução e a racionalização 
dos gastos dos gabinetes e a 
eliminação de privilégios. 

Registro 
A entrega final de documentos 
para registro da vacina de Oxford 
no Brasil deve ser feita até 15 
de janeiro, prevê a Fiocruz. A 
estimativa, segundo a Fundação, 
é de que o primeiro lote (com 1 
milhão de doses) seja entregue 
entre os dias 8 e 12 de fevereiro. 
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Polícia prende acusado de matar 
ex companheira em Indianópolis
A Polícia Civil de Cidade Gaúcha 

prendeu ontem de manhã o homem 
acusado de ter matado a ex com-
panheira com um tiro na nuca. 
Segundo a polícia, a vítima, Luana 
Aparecida dos Santos Lopes, de 23 
anos, foi levada de moto para o 
local onde foi executada.

A prisão temporária foi pleiteada 
à Justiça pelo delegado Lucas 
Magron, presidente do inquérito 
que apura o fato. Segundo ele, 
todos os indícios levaram os poli-
ciais à identificar como sendo o 
autor do crime, o ex companheiro 
da vítima, Wagner Santos.

Ele foi detido na casa da 
mãe, em Indianópolis (100 qui-
lômetros de Umuarama), municí-
pio onde também vivia a vítima 
e acabou sendo colocado à dis-
posição da Justiça.

RELEMBRE O CASO
O corpo de Luana foi localizado 

por volta das 19h da segunda-feira 
(21) em uma estrada vicinal entre 
Indianópolis e Rondon. Peritos do 
Instituto de Criminalística de Umua-
rama foram acionados, assim que a 
Polícia Militar descobriu a localização 
exata do corpo da mulher. Funcioná-
rios de uma usina encontraram e 

Levada para ser executada
Ainda de acordo com o delegado Lucas Magron, imagens de uma câmera 

de monitoramento mostraram à polícia que o suspeito pilotava a motocicleta 
levando a vítima na garupa, momentos antes do assassinato.

“Nós realizamos oitivas com o suspeito no dia seguinte à localização do corpo 
da vítima. Ele negou, mas a imagem coletada em câmeras de monitoramento 
facilitou a identificação. Ele disse que não tinha visto a mulher naquela segun-
da-feira. Por outro lado, a foto apontou que seria ele quem estava pilotando a 

moto, levando na garupa a vítima”, explica Magron.

chamaram as autoridades.
Depois que vestígios foram 

coletados pela perícia, o corpo de 
Luana foi recolhido ao Instituto 
Médico legal (IML) de Umuarama.

De acordo Magron, as diligên-
cias foram iniciadas tão logo o 
corpo da mulher foi localizado e 
todos os indícios já levavam à hipó-
tese de um crime passional.

CÂMERAS flagraram o momento em que a vítima era levada na garupa de uma moto ao local onde seria assassinada

DIVULGAÇÃO

Discussão entre vizinhas  termina em pancadaria
Duas mulheres foram enca-

minhadas à sede do 25º Bata-
lhão da Polícia Militar de Umua-
rama na madrugada de ontem 
(30) depois que se envolveram 
uma briga no Conjunto Guarani. 
Uma delas estava par ticipando 
de uma confraternização com 
familiares em sua residência, 
quando a vizinha se aproximou 

a passou a desferir palavras de 
baixo calão.

Os ânimos se inflamaram até 
que uma pancadaria começou. 
O filho da vizinha chegou e se 
envolveu na briga com sobrinhos 
da moradora da casa. A Polícia 
Militar foi acionada e, quando 
a viatura chegou, não havia 
mais vias de fato, apenas troca 

de palavrões entre as par tes, 
que foram encaminhadas ao 
batalhão, onde foi confeccio-
nado um Termo Circunstan-
ciado. Ninguém foi preso e, de 
acordo com a Polícia Militar, 
na confraternização estavam 
apenas 7 pessoas da mesma 
família e não foi considerado 
com aglomeração.
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Tarifa de água da Sanepar 
sobe 5,11% a partir de fevereiro

O Conselho Diretor da Agência 
Reguladora de Serviços Públicos 
Delegados do Paraná (Agepar) 
aprovou na última terça-feira (29), 
o encerramento da mediação entre 
Governo do Estado e a Companhia 
de Saneamento do Paraná (Sane-
par) e o índice de reajuste da tarifa.

Após três suspensões de rea-
justes tarifários, como parte dos 
esforços de enfrentamento dos 
efeitos da pandemia da covid-19 
e da crise hídrica, foi homologado 
o índice de 5,11% para reajuste 
da tarifa cobrada pela compa-
nhia, com validade a par tir de 5 
de fevereiro de 2021.

A decisão também prevê a 
manutenção das políticas de tari-
fas diferenciadas para o Litoral, 
para as entidades de utilidade 
pública beneficentes, cadastradas 
pela Sanepar, assim como a polí-
tica de Tarifa Social. 

Metas
Para conseguir a renovação do contrato, a Sanepar assumiu algumas metas. 

Construir a segunda captação de água para abastecer a cidade foi uma delas, além da 
ampliação da rede de esgoto para mais de 98% da cidade, a instalação de equipa-
mentos para eliminar o odor na Estação de Tratamento de Esgotos no bairro São 

Cristóvão, o aumento de 1% para 2% sobre os repasses ao Fundo Municipal do Meio 
Ambiente para investimentos na Bacia do Rio Piava, entre outros.

Retrospectiva
Em Umuarama, vereadores aprova-
ram em maio de 2020, Projeto de 
Lei elaborado e encaminhado pelo 
Poder Executivo à Câmara Municipal 
que tratava sobre o Plano Municipal 
de Saneamento Básico e também 
sobre a renovação do contrato com a 
Sanepar, responsável pela prestação 
de serviços captação, tratamento e 
distribuição de água e pelo esgota-
mento sanitário na cidade.
Uma semana antes, o Ministério 
Público havia expedido recomenda-
ção para a suspensão da votação do 
projeto, pedindo explicações sobre as 
reclamações apresentadas por alguns 
vereadores. A presidência da Câmara 
decidiu manter o projeto em trâmite 
enquanto seriam encaminhadas as 
respostas solicitadas pela promotoria.
O Tribunal de Justiça do Paraná tam-
bém foi provocado e emitiu decisão 
favorável à votação dos projetos.

APÓS três suspensões, o índice foi homologado para reajuste da tarifa cobrada pela companhia, com validade 
a partir de 5 de fevereiro

ALEX MIRANDA
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OTIMISMO, ESPERANÇA E SONHOS  
 
 

Final de ano é tempo de festa e celebração, 
mas também de reflexão, de análise e de 
recomeços. Para trás fica um ano difícil, e 

dele devemos guardar o aprendizado. 
Do sofrimento e das lágrimas guardemos 
apenas a certeza de que a elas sobrevive-

mos. Dos erros guardemos a aprendizagem; 
e das dificuldades guardemos o momento 

da superação. 
 

Devemos sentir alegria e gratidão por mais 
um ano vivido, e apesar de tudo que tenha 
acontecido, o importante é que chegamos 
até aqui. E hoje somos mais experientes, 

mais fortes e mais sábios. 
 

Agora é tempo de encher o coração de oti-
mismo, esperança e sonhos, é tempo de 

recomeçar e renovar, pois um novo ano vai 
começar e devemos vivê-lo e aproveitá-lo 

ao máximo.                                                                    

Desejos de um feliz e próspero Ano Novo!  

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

Adolescente é flagrado com pedra 
de crack avaliada em R$ 2 mil

Um garoto de 16 
anos foi flagrado pela 
Polícia Militar de Umua-
rama na madrugada de 
ontem (quar ta - fe i ra, 
29), com maconha e 
crack no Parque Indus-
trial. A localização do 
adolescente aconteceu 
quando os PMs realiza-
vam um patrulhamento 
de rotina pelo bairro.

Ao notar a aproximação 
da viatura, o jovem ten-
tou se esconder, mas foi 
abordado e revistado. Com 
ele foi encontrada uma 
pequena porção de maco-
nha e R$ 85 em dinheiro.

A revista se estendeu 
ao interior da residência 
em que vive o garoto 
e, no interior, foram 

encontradas outras por-
ções de maconha e uma 
pedra grande de crack. 
O jovem confessou que 
estava traficando drogas.

C o l o c a d a  n u m a 
balança de precisão, os 
PMs descobriram que a 
pedra de crack pesava 
50,5 gramas e foi ava-
liada em pouco mais 
de R$ 2 mil. “Se fracio-
nada, e comercializada 
no varejo, aquela pedra 
de crack poderia render 
ao garoto essa quantia”, 
comentou um dos PMs 
que realizou a apreensão.

Depois de levado à 
delegacia, o adolescente 
foi liberado após ser 
entregue aos cuidados 
da família.

Dois homens de 23 e 24 anos foram presos pela PM de Goioerê 
depois que assaltaram uma residência no jardim Morumbi. Eles 
levaram o carro da vítima e várias sacolas contendo peças de roupas 
e um televisor de 42 polegadas. A dupla levou azar ao cruzar 
com uma equipe da PM na madrugada de ontem e, uma atitude 
suspeita levou à abordagem. Eles tentaram fugir, mas foram cap-
turados e confessaram o assalto. Duas armas de fogo apreendi-
das. O carro e os objetos roubados foram recuperados.

DIVULGAÇÃO
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

A relação com membros da família pode ficar um pouco tensa por isso 
evite briga ou discussão. Por outro lado o clima com filhos ou com pes-
soas mais novas está protegido.  Se já encontrou a sua cara-metade 
há sinal de romantismo e alto-astral, mas se ainda estiver solteiro (a), 
aproveite seu poder de atração para virar o ano acompanhada (o). 

Touro 21/04 a 20/05
O último dia do ano começa com astral tenso que pode trazer altos 
e baixos em alguns relacionamentos causando mal-entendidos. 
Aposte na diplomacia para resolver qualquer atrito até que as 
coisas voltem ao normal. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Será preciso todo o seu autocontrole pra driblar o desejo de com-
prar por impulso. Você vai puxar papo e conhecer gente nova com 
mais facilidade. Uma paquera pode ser muito divertida, ainda que 
o lance seja passageiro. 

Câncer 21/06 a 21/07
Tenha serenidade para entender que nem tudo acontece da 
maneira que você quer. Não se cobre em excesso nem se importe 
tanto com críticas alheias. Estará mais possessivo (a), então cuide 
do que é seu mas não exagere na dose. 

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
Tente relevar algumas coisas e não fique relembrando pro-
blemas antigos se quiser manter a paz com a família ou com 
o parceiro (a). Você terá mais ânimo pra coisas novas. Pode 
surpreender o amor no sexo! 

Aquário 21/01 a 19/02
Tudo o que ficou pela metade precisa ser finalizado agora e isso 
inclui as tarefas de casa ou as suas obrigações no trabalho. A 
paciência está curta e aumentando o nível de exigência, então, 
mal-entendidos não estão descartados. 

Peixes 20/02 a 20/03
O clima pode ficar meio pesado e a vontade de fazer algumas 
compras só para se sentir melhor pode ser uma grande tentação, 
mas segure a barra e compre apenas o necessário. Um flerte tem 
tudo para evoluir mas não dê espaço para o ciúme. 

Tente não agir de maneira impulsiva ou passar dos limites na since-
ridade acaba provocando algumas brigas com pessoas próximas, 
inclusive com os filhos ou com gente mais nova. Se você tem planos 
para surpreender quem ama, vá em frente mas não exagere. 

É preciso cautela para não perder a paciência nem se envolver em 
polêmicas porque qualquer coisinha vai te tirar do sério. Cuidado em 
agir por impulso e se arrepender mais tarde. Confie em sua sensua-
lidade para brilhar e atrair a atenção de alguém interessante. 

O desejo de passear no último dia do ano deve crescer mas não 
baixe a guarda e cuide da saúde. Se está saindo com alguém ou 
querendo um novo amor, tente driblar a desconfiança e fique longe 
de gente comprometida. Talvez precise de tato para lidar com o 
parceiro (a), mas se controlar seu temperamento dá pra curtir a 
virada do ano numa boa. 

Nesta quinta mantenha distância de pessoas que estão sempre se 
intrometendo na vida dos outros e não se deixe abater se receber 
críticas. Aposte no bom humor para se destacar na conquista e 
despertar o interesse de alguém novo. 

A saúde precisa de atenção e se você exagerar nos comes e bebes na 
ceia da virada, pode pagar o preço mais tarde. Sua popularidade está 
em alta, o que pode até trazer boas novas na conquista (os pedidos 
de amizade nas redes sociais têm tudo para disparar).  

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Cereja no bolo
Hoje é dia de cumprimentos para 
os leitores da coluna que fazem 
aniversário -, Sérgio Suguimati e 
Nathália Cristina Saran. E dia de 
desejar uma Feliz Ano novo aos 
meus leitores. Gratidão é a pala-

vra. Da coluna: felicidades.

“Você tem escolhas 
para fazer todos os 
dias. Então pode 

optar por reclamar 
e não sair desse 
estado por dias, 
meses, anos ou 

usar os problemas 
da sua vida  como 

situações para 
evoluir e aprender 
com isso. A grati-
dão é uma escolha 
sua também. O que 
achou dos  meses 

que passaram? 
Você pode se 

lamentar ou olhar 
com outros olhos. 

Ser grata pelo 
aprendizado, con-
quistas e evolução. 
Cabe a você optar 
por novas escolhas 

na sua vida.”
(espaço.seiza / via 

instagram) 

ZOOM
ANGÉLICA CARCEl ilumina a coluna deste último dia do ano com a lembrança do 

Higthtea 2018, no Metropolitan.

THIAGO CASONI
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Para você ganhar belíssimo Ano Novocor do arco-íris, ou da cor da 
sua paz, Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido 
(mal vivido talvez ou sem sentido) para você ganhar um ano não 
apenas pintado de novo, remendado às carreiras, mas novo nas 
sementinhas do vir-a-ser; novo até no coração das coisas menos 
percebidas (a começar pelo seu interior) novo, espontâneo, que 

de tão perfeito nem se nota, mas com ele se come, se passeia, se 
ama, se compreende, se trabalha, você não precisa beber cham-
panha ou qualquer outra birita, não precisa expedir nem receber 

mensagens (planta recebe mensagens? passa telegramas?).

Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gave-
ta. Não precisa chorar arrependidopelas besteiras consumadas nem 

parvamente acreditar que por decreto de esperança a partir de janeiro 
as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os 
homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, 

direitos respeitados, começando pelo direito augusto de viver.

Para ganhar um Ano Novo que mereça este nome, você, meu caro, 
tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil, 

mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o Ano 
Novo cochila e espera desde sempre.  

(Carlos Drumond de Andrade)

EM 2021!
*Contemple ao seu redor

*Disciplina

*Respeite o próximo

*Acredite em você

RECEITA DE ANO NOVO!

 Zuleyka Fabiana Kardec e Simone Prando na loja Carmem Steffens.

MELHORES
Confira a lista de filmes imperdíveis e 
que surpreendem pela forma de contar 

histórias :   Pantera Negra , Vingadores: 
Ultimato,  Toy Story 4,  Lady Bird - A Hora 
de Voar, Missão Impossível Efeito Fallout, 

Cidadão Kane (1941), O Mágico de Oz 
(1939), O Irlandês,  Infiltrado na Klan, 

Corra! ,  Casablanca (1942), Mad Max: Es-
trada da Fúria (2015), Homem-Aranha no 
Aranhaverso (2018), Moonlight: Sob a Luz 
do Luar (2016), Mulher-Maravilha (2017), 
Nasce uma Estrela (2018), Roma (2018),  
Dunkirk (2017) e Divertidamente (2015). 

Aproveitem as férias e assistam.

PIORES
 Esses são os filmes que erraram totalmen-
te o alvo e são considerados os piores já 
feitos em todos os tempos:  “Tubarão - A 
Vingança”, também conhecido como “Tu-
barão 4”,  “Mac – O Extraterrestre” é am-
plamente considerado um dos piores fil-

mes já lançados,  “Bolero - Uma Aventura 
em Êxtase”, estrelado por Milla Jovovich 
e Brian Krause, “De Volta à Lagoa Azul” é 
uma sequência do filme de 1980, “A Lagoa 
Azul”, “Um Sonho Diferente” e Os Embalos 

de Sábado Continuam” -, entre outros.

THIAGO CASONI
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CRUZE 1.4 LTZ TURBO    18/18         CINZA  COMPLETO, AUT, COURO R$ 86.900,00

SPIN 1.8 LTZ AT.      14/15           BRANCO COMPLETO, AUT. 7 LUGARES R$ 48.900,00

ONIX 1.0 LT 18/19          BRANCO       COMPLETO  R$ 44.900,00

ONIX 1.0 LT       18/19           BRANCO       COMPLETO R$ 46.900,00

    19/20        PRATA  COMPLETO R$ 64.900,00

ONIX 1.0 LT     18/19           BRANCO COMPLETO R$ 46.900,00

MONTANA 1.4 SPORT     19/20          PRATA COMPLETO, 6.900KM R$ 64.900,00

SPIN 1.8 LT     12/13           PRATA COMPLETO R$ 36.900,00
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

Continuam abertas as 
inscrições para o Processo 
Seletivo em Fluxo Contínuo 
da Universidade Paranaense 
- Unipar, para quem tem 
interesse em ingressar na 
universidade em 2021. 
As vagas disponíveis são 
as remanescentes, na 
modalidade presencial e 
semipresencial, em mais de 
cem opções de cursos.

Para participar é simples: 
basta acessar o site da Unipar 
[www.unipar.br], agendar a 
prova e realizá-la de maneira 
online. Há vagas em todas 
as áreas do conhecimento. 
Apenas o curso de medicina 
não entra neste processo 
seletivo, já que, para ele, 
as provas precisam ser 
presenciais. 

Na lista estão excelentes 
cursos, com estrutura 
laboratorial arrojada, todos 
com projeto pedagógico 
sintonizado com os avanços 
da ciência e as expectativas do 
mercado de trabalho e, claro, 
ancorados na tradição de 
seriedade dos quase cinquenta 
anos da Unipar.

As provas são agendadas e realizadas de maneira online 

Vestibular: Inscrições abertas para quem 
deseja ingressar na Unipar em 2021

EAD UNIPAR

A modalidade de 
ensino a distância da 
Unipar também está 
com inscrições abertas 
para o vestibular. A lista 
de cursos também é 
surpreendente, com 
novidades em opções 
direcionadas para os 
novos tempos.
São mais curtos, 

mais acessíveis que 
os presenciais e 
semipresenciais, mas com 
toda garantia e alto nível 
que só uma universidade 
do gabarito da Unipar 
pode oferecer.

Engenharia, um dos cursos disponíveis neste 
processo seletivo.

Velório em 
Goioerê

Os corpos de Valdecy Cruzeiro, 
de sua esposa, Luciana Brito Cru-
zeiro, e de suas filhas, Beatriz e 
Julia, que morreram em trágico aci-
dente aéreo na manhã da última 
terça-feira (29), serão velados no 
Ginásio de Esportes 10 de Agosto, 
conforme informações de familiares. 
O velório, contudo, não tem horário 
definido para começar. Os corpos 
ainda não haviam sido identificados 
oficialmente no Instituto Médico-Le-
gal de Guarapuava. A expectativa é 
a de que os corpos venham a ser 
liberados ainda na madrugada de 
hoje (quinta-feira, 31).

Depois disso, serão trasladados 
para o município de Goioerê e o 
velório começaria ainda na madru-
gada. Muitas coroas de flores já 
foram encaminhadas para o Giná-
sio de Esportes 10 de Agosto.

DIVULGAÇÃO

Um homem de 49 anos, morreu 
após se envolver em um acidente por 
volta 20h da terça (29), na BR-487 , 
em Campo Mourão. O corpo foi enca-
minhado ao IML. Ele seguia em um 
Pálio Weekend no sentido Campo 
Mourão a Luiziana, onde morava, 
quando atropelou uma capivara que 
atravessava a pista. Com o choque 
o motorista perdeu o controle e 
saiu da pista e o carro pegou fogo. 
gravemente ferido, ele foi retirado 
por populares,mas não resistiu e 
morreu no hospital.

Atropelou 
capivara
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E-sports 2020 reuniu
3,3 mil competidores

A Liga Estudantil PR foi uma compe-
tição de e-sports organizada em 2020 
pelo Governo do Estado, por meio da 
Paraná Esporte. Essa primeira edição 
foi exclusiva para estudantes de 14 
a 18 anos matriculados em escola 
regular e com residência comprovada 
no Paraná. Foram 3.297 inscrições.

As disputas aconteceram nos finais 
de semana de julho em quatro diferen-
tes jogos: Brawl Stars, Clash Royale, 
Pro Evolution Soccer (PES) – no PS4 
e XBOX – e Fortnite. As finais foram 
narradas pelos casters conhecidos da 
cena game: Bruno Clash, Muuh Pro e 
Pai Também Joga (Fortinite).

O intuito foi criar alternativas 
inovadoras no mundo do esporte 
em meio à pandemia e ainda 
fomentar um mercado que tem 
crescido em todo o mundo.

“Essa iniciativa com os estudan-
tes do Estado tornará o Paraná um 
grande polo brasileiro de evolução 
de e-sports, trazendo o desenvolvi-
mento de esportes da mente com 
a participação de grandes talentos 
e, acima de tudo, incentivando um 
nicho de negócio, emprego e renda”.

Clash Royale: Rafael Adriano 
Zauza Menezes Zangaritem 
(nick: StangSand), de 16 anos, 
estudante no Colégio Loanda, da 
cidade de Loanda.

Brawl Stars: o time Dragon 

A primeira edição foi exclusiva para estudantes de 14 a 18 anos matriculados em escola regular e com residência 
comprovada no Paraná

AEN

Confira os campeões em cada jogo
Heads, de Pato Branco, formado 
por Pedro Henrique Schenato (16 
anos, Colégio Integral); Guilherme 
ComniskyMezzomo (15 anos, 
Colégio Alfa); Lucas Alexander 
Vera (15 anos, Colégio Estadual 
de Pato Branco).

Fortnite: Kevin Castro Pedroso 
Pinto (nick: Kevetro), de 17 anos, 
do Colégio Estadual Professor 
Teobaldo Leonardo Kletemberg, 
de Curitiba.

PES XBOX: Vitor Gabriel Men-
des KeppeKonig (nick: Vitorkonig), 
de 14 anos, do Colégio Pichon, 
de Colombo.

PES PS4: Eduardo Spek de Frei-
tas (nick: Eduardinho_pr), 15 anos, 
do Colégio Estadual Desembargador 
Clotário Portugal, de Campo Largo.
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