
Procon encontra diferença de até
700% na lista de material escolar

PESQUISA FOI FEITA COM PRODUTOS DE MARCAS LÍDERES E POPULARES

O Procon de Umuarama divulgou ontem pesquisa de preços de material escolar para orientar os pais antes do início do ano letivo, 
embora o retorno das aulas presenciais ainda seja dúvida por conta da pandemia de coronavírus. O levantamento de preços foi 
realizado dias 21 e 22 de janeiro em cinco das maiores livrarias da cidade e mostrou diferenças de 725% num mesmo produto. l 7
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Busca por 
celular leva 

PM até boca 
de fumo 

l 8

Chuvas não 
prejudicaram

lavouras 
de soja 

l 5

Quem usou o transporte público no domingo, 
embarcando no ponto de ônibus em frente à Copel, 
dividiu a cobertura com um vendedor de redes que 
expôs sua mercadoria em um varal esticado de um 
poste aos troncos de árvores. Fiscais alertaram o 
comerciante sob risco de multa de até R$ 1.200.

Ocupando espaço

Os Tribunais de 
Contas do Estado 
e da União irão 
fiscalizar o processo 
de vacinação contra 
a covid-19 nos 
399 municípios 
do Paraná, 
principalmente no 
que diz respeito ao 
cumprimento da 
ordem de prioridade 
de imunização 
estabelecida no 
Plano Nacional.

Fiscalização

l 2
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Governador 
afirma que 
as vacinas 

são seguras
l 3
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Umuarama

Empresário/empregador
Contribui 11% sobre pró-labore, en tre R$ 1.045,00
(R$ 114,95) e  R$ 6.101,06 (R$ 671,12), por GPS.
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.0459,00 (R$ 209) a R$ 6.101,06 (R$ 1.220,21). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 6.101,06  (R$ 671,12) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 6.101,06 (R$ 671,12). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 6.101,06. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.045,00, 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$ 1.045,00
(R$ 209,00) a R$ 6.101,06 (R$ 1.220,21), por carnê.

Índice em % NOV DEZ ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,89 1,35 4,52 4,52
IGP-M (FGV) 3,28 0,96 23,14 23,14
IGP-DI (FGV) 2,64 0,76 23,08 23,08

Índice NOV DEZ JAN
IGP-M (FGV) 1,2093 1,2452 1,2314
IGP-DI (FGV) 1,2212 1,2428 1,2308
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 2,0%  | TJLP: 4,39%

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; IR 2020: 8ª parcela
do IR 2020 ven ce  em 29/01, com juros Selic de 1,98%

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12

25/12 a 25/1 0,5000 0,1159 0,0000
26/12 a 26/1 0,5000 0,1159 0,0000
27/12 a 27/1 0,5000 0,1159 0,0000
28/12 a 28/1 0,5000 0,1159 0,0000
1/1 a 1/2 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -1,67% 27,09 
Vale ON -0,20% 93,17 
ItauUnibanco PN -2,14% 29,27 
IRB Brasil ON -8,95% 6,92 
Magazine Luiza ON +1,96% 25,99 
* Ontem (25/01) foi feriado em São Paulo

IBOVESPA: -0,80% 117.380 pontos

Iene 103,80
Libra est. 0,73
Euro 0,82
Peso arg. 86,91

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,5% 5,5080 5,5090 +6,2%

PTAX  (BC) +1,5% 5,5074 5,5089 +6,0%

PARALELO +0,2% 5,2000 5,7800 +5,7%

TURISMO +0,2% 5,2000 5,7600 +5,7%

EURO +1,1% 6,6799 6,6828 +4,5%

R$/m2 NOV DEZ %m %ano %12m
Paraná 1.696,22 1.720,00 1,40 7,94 7,94
Norte 1.755,40 1.765,20 0,84 10,94 10,94
Oeste 1.736,45 1.758,75 1,46 9,48 9,48

DÓLAR 25/01

Iene R$ 0,0531
Libra est. R$ 7,53
Peso arg. R$ 0,06
R$1: 1.257,39 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA *22/01 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. DEZEMBRO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

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

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

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)

NOV DEZ JAN
TJLP (%) 4,55 4,55 4,39
Sal. mínimo 1.045,00 1.045,00 1.100,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA mar/21 1.343,50 31,75 6,2%
FARELO mar/21 429,60 8,00 3,7%
MILHO mar/21 511,50 11,00 13,4%
TRIGO mar/21 648,50 14,00 3,4%

SOJA 153,63 0,0% 15,3% 153,00
MILHO 72,73 -0,4% 15,5% 72,50
TRIGO 73,91 0,8% 9,4% 74,00
BOI GORDO 278,27 0,2% 7,8% 280,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 25/01 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 25/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 25/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 163,00 -1,2% 13,2%
SOJA Paranaguá 167,00 -1,8% 7,1%
MILHO Cascavel 81,00 -1,2% 12,5%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.045,00 (sal. mínimo) 7,5%
Taxa entre R$ 1.045,01 e R$ 2.089,60 9%
Taxa entre R$ 2.089,61 e R$ 3.134,40 12%
Taxa entre R$ 3.134,41 e R$ 6.101,06 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)

Venc.: emp. 20/1 físicas 15/1,domésticos 6/1

Loterias
concurso: 2337Megasena

01 02 03 04 05 07 08 09 
10 14 18 22 23 24 25

Lotofácil concurso:2141

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

 

concurso: 410
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concurso: 2187

concurso: 1592

08 24 28 29 38 43

concurso: 5532
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

07 09 08 00 00 08 01

Super Sete concurso: 047C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2146

01 09 38 42 43 44 45 46 49 51
55 57 65 67 75 83 85 86 88 97

Lotomania

31.131
53.181
44.617
80.145
78.160

05 21 32 49 55 60 61
FIGUEIRENSE/SC

23 37 42 46 79

SETEMBRO

06 12 14 16 18 270 31

concurso: 5475

02 09 34 49 51 55

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Terça

30 22
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25 18 29 19
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Nublado com chuvaNublado com chuva Nublado com chuva

h
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h
h
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29h

Crescente
20/1 - 18h03

Minguante
4/02 - 14h38

Nova
11/02- 16h08

Cheia
28/1 - 16h18

Nublado

PREVISÃO DO TEMPO

TCE e TCU fiscalizam vacinação
em todos os municípios do Paraná

O Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-PR), em parceria 
com o Tribunal de Contas da 
União (TCU), fiscalizará todo o 
processo de vacinação contra 
a covid-19 no Paraná, princi-
palmente no que diz respeito 
ao cumprimento da ordem de 
prioridade de imunização esta-
belecida no Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacina-
ção contra a covid-19 elaborado 
pelo Ministério da Saúde.

O documento prevê os se-
guintes grupos como prioritá-
rios: idosos em instituições de 
longa permanência, profissio-
nais de saúde que atendem pa-
cientes acometidos pela doen-
ça e indígenas. A medida está 
sendo tomada por iniciativa do 
presidente da Corte, conselhei-
ro Nestor Baptista.

Na primeira fase, será enca-
minhado um questionário com 
15 perguntas aos prefeitos dos 
399 municípios do Paraná para 
verificar se as administrações 
locais estão seguindo os pla-
nejamentos federal e estadual 
para aplicação das vacinas. Os 
formulários serão acompanha-
dos por um ofício e devem ser 
respondidos em conjunto com 
a apresentação de documen-
tação comprobatória das medi-
das necessárias para viabilizar 
a imunização da população.

Após o conhecimento das 
ações municipais implementa-
das, o TCE-PR efetivará ações de 
orientação e fiscalização do pro-
cesso de imunização, seja de for-
ma preventiva, concomitante ou 
posterior, utilizando os recursos 
humanos e tecnológicos de pro-

cessamento e cruzamento dos 
dados obtidos para garantir a 
meta de vacinação definida para 
os grupos prioritários.

A aferição objetiva ainda 
adotar todas as medidas cabí-
veis para a responsabilização 
cível, administrativa e crimi-
nal de eventuais irregularida-
des identificadas, em especial 
no que concerne à ordem de 
priorização para aplicação das 
vacinas; identificar as ações 
municipais para planejamento, 
organização e execução do pla-

no de imunização; informar os 
gestores sobre a importância 
da execução de tais medidas, 
bem como alertá-los do dever  
de formalizar um plano de ação 
que defina a organização e pro-
gramação detalhadas do pro-
cesso de vacinação; e relatar 
ao Poder Legislativo municipal, 
aos conselhos municipais se-
toriais, aos atores do controle 
social local e à sociedade em 
geral as ações tomadas pelo 
Poder Executivo municipal em 
relação ao tema.

Questionamentos
Entre as principais perguntas presentes no formulário estão as 

questões referentes à implantação de plano de ação municipal para 
efetivar a vacinação; à priorização dos grupos sociais da primei-
ra fase de imunização, de acordo com os critérios definidos pelo 

Ministério da Saúde; à disponibilidade suficiente de seringas com 
agulhas acopladas; e à realização de campanha para orientar a po-
pulação sobre a importância da vacinação contra a doença causada 

pelo novo coronavírus.

QUESTIONÁRIO aos prefeitos verificarão se os administradores estão seguindo os plane-
jamentos federal e estadual de vacinação
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Ratinho Jr afirma que
as vacinas que chegam
ao Paraná são seguras

As vacinas são seguras e se-
rão fundamentais para vencer a 
pandemia de uma vez por todas. 
Esse é o recado do governador 
Carlos Massa Ratinho Junior a 
todos os paranaenses. Nessa 
conversa exclusiva, ele fala so-
bre o planejamento logístico do 
Estado para distribuição das do-
ses e o início da campanha de 
imunização nos municípios. 

As primeiras vacinas contra a 
covid-19 começaram a ser apli-
cadas no Paraná nesta semana. 
Elas chegaram nas 399 cidades 
na quarta-feira (20) depois de 
uma força-tarefa do Governo do 
Estado que envolveu aviões e 
caminhões refrigerados escolta-
dos. Os primeiros grupos vacina-
dos são profissionais de saúde, 
idosos asilares, pessoas com 
deficiência e indígenas.

 
As vacinas chegaram ao 

Paraná. Como o Governo do 
Estado se preparou para 
esse momento?

Essa semana foi muito im-
portante no Paraná. As vacinas 
chegaram em todos os muni-
cípios, que já começaram a 
imunização. Esse é um passo 
fundamental para a volta da 
normalidade, um alívio depois 
desses meses tão difíceis. 
Estamos desde o final do ano 
passado nos preparando para 
essa logística. O Estado tem 
1.850 salas de vacinação, dis-
tribuiu quase 2 milhões de in-
sumos secos, como seringas, 
agulhas, aventais, carteirinhas, 
reequipou o Centro de Medica-
mentos do Paraná (Cemepar) 
com novas câmaras frias e fre-
ezers, temos caminhões e con-
têineres refrigerados. Também 
temos uma rede de transporte 
aéreo muito eficiente. A regio-
nalização da saúde que ado-
tamos desde 2019 permitiu 
atendimento célere. Isso tudo 
foi preparado antes da chegada 
da vacina. Fizemos a primeira 
parte das 265 mil doses alcan-
çar todos os 399 municípios em 
menos de 48 horas. E vimos a 
emoção dos primeiros vacina-
dos, dos profissionais de saú-
de que estão desde o começo 
dessa crise na linha de frente. 
O Paraná deve muito a eles. 
Em breve teremos mais do-
ses e faremos elas chegarem 
rapidamente nos municípios. 
Queremos vacinar 4 milhões de 
pessoas dos nossos grupos prio-
ritários o mais breve possível.

 Quando chegam mais 
doses ao Estado?

As primeiras doses da va-
cina da Oxford/AstraZeneca 
chegam neste final de sema-

na e há expectativa da Anvisa 
aprovar o uso emergencial de 
mais 4,8 milhões de doses da 
Coronavac. Ainda há possibi-
lidade reais da vacina russa, 
do ingresso de imunizantes de 
outros laboratórios no País. 
Aos poucos vamos ampliar 
a cobertura vacinal. Temos a 
Fiocruz e o Instituto Butantan, 
grandes referências no assun-
to, a um passo de começar a 
produção nacional. Eu sempre 
defendi que essa guerra será 
vencida pela oferta de várias 
vacinas. O Programa Nacional 
de Imunização (PNI) é um pac-
to coletivo que vem ajudando 
o Brasil desde os anos 1970. 
Erradicamos doenças e me-
lhoramos a qualidade de vida 
da nossa população a partir 
dessa coordenação federal. 
Estamos em contato diaria-
mente com o Ministério da 
Saúde para que o Paraná con-
tinue a receber rapidamente 
as novas doses.

 
Qual é o seu recado para 

a população? Quão impor-
tante é essa vacinação?

As vacinas que estão che-
gando ao País são seguras e 
contam com respaldo de es-
tudos internacionais e nacio-
nais. A medicina evoluiu muito 
nos últimos anos. O mundo in-
teiro tem batalhado por essas 
doses para que alcancemos 
imunidade coletiva e voltemos 
a viver menos angustiados. A 
pandemia impactou muito o 
nosso dia a dia e trouxe inú-
meras perdas. O Paraná se 
solidariza com todas elas. Es-
tamos começando uma gran-
de campanha de imunização 
em todo o Estado e contamos 
com a colaboração da socie-
dade. E, mesmo assim, é 
preciso continuar com as três 
medidas de proteção: uso de 
máscara, evitar aglomerações 
e as medidas de higiene. As-
sim vamos diminuir os índices 

de contágio e aumentar a co-
bertura vacinal. 

A pandemia está prestes a 
completar um ano no Estado. 
Os primeiros casos foram de-
tectados no começo de mar-
ço. Como foi equilibrar as de-
cisões nesse período?

A chanceler alemã Angela 
Merkel, que está há mais de 
15 anos no poder, disse que a 
pandemia do novo coronavírus 
foi o maior desafio da sua gera-
ção. O mundo conhecia muito 
pouco da doença no começo e 
todos ficaram alarmados. Aos 
poucos a medicina aprendeu a 
lidar com a Covid-19, mas mes-
mo assim tivemos que adotar 
diversas medidas para evitar 
o colapso. O Paraná não teve 
covas coletivas, cidades sem 
atendimento, população desas-
sistida, falta de insumos. Pelo 
contrário, em poucos meses do-
bramos o número de leitos de 
UTI existentes, entregamos três 
hospitais regionais (ao contrário 
de estados que apostaram em 
hospitais de campanha), compra-
mos equipamentos pelos meno-
res preços do País, contratamos 
milhares de bolsistas e novos 
servidores para a Saúde, lança-
mos o Telemedicina, implemen-
tamos controle de acesso nas 
divisas e, na educação, fizemos 
o melhor programa de aprendiza-
gem online do Brasil. E tudo isso 
foi trabalhado em parceria com 
os municípios, que entenderam 
e nos ajudaram nas decisões. 
Ao mesmo tempo, e com todos 
os cuidados necessários e apoio 
com crédito e mudanças tribu-
tárias, mantivemos o ritmo da 
economia, batemos recordes de 
produção e exportação, tivemos 
saldo positivos de empregos e 
alguns setores começam a se 
recuperar dos impactos da que-
da nas vendas. Eu sou otimis-
ta com o Paraná e com o povo 
paranaense. Vamos sair dessa 
pandemia juntos.

GOVERNADOR fala sobre o planejamento logístico para distribuição das doses e o início 
da campanha de imunização nos municípios

ADI/AEN

Sem partido
O presidente Jair Bolsonaro disse ontem (5) a apoiadores 
na frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília, que até 
março decidirá sobre sua vida partidária. “Em março eu 
decido: ou decola o partido ou tenho que arranjar outro”, 
disse, referindo-se ao Aliança pelo Brasil. Ele está sem 
partido desde que deixou o PSL, pelo qual foi eleito em 
2018. Bolsonaro acrescentou: “Em março vamos reestudar 
se o partido decola ou não. Se não decolar, a gente vai ter 
que ter outro partido. Senão não temos como nos preparar 
para as eleições de 2022”. 

Aliança e a burocracia
O presidente tentou ajustar a narrativa para esconder 
o fracasso da tentativa de criação do Aliança. “É muita 
burocracia, muito trabalho, certificação de fichas, depois 
passa pelo TSE também. Então, o tempo está meio exíguo 
para gente aí, não vai deixar de continuar trabalhando, 
mas vou ter que decidir”. O presidente disse, ainda, que 
não está em campanha: “Porque não é por mim, não 
estou fazendo campanha para 2022, está certo? Mas o 
pessoal quer disputar e queria estar num partido onde 
tivesse simpatia minha. Então essa que é a intenção de a 
gente fazer isso”, encerrou.

Demandas na região
Segundo o parlamentar, 
foram apresentadas as 
demandas e traçadas as 
metas de trabalho para os 
quatro anos da nova gestão 
eleita nas últimas eleições. 
“Discutimos demandas 
importantes para Santa 
Mônica e entregamos um 
ofício para oficializar que eu 
representarei o município. 
Sabemos que os recursos 
são difíceis de conseguir, 
mas já estamos trabalhando 
para que esses recursos 
chegam até o cidadão”, 
destacou o parlamentar. 
Além do prefeito e vice, 
também participaram da 
reunião na Casa Civil, os 
assessores Jaime Antônio e 
Rodrigo Pina.

Reunião

Após oficializar representação, Deputado Delegado 
Fernando Martins inicia trabalho em busca de recursos 
para Santa Mônica Com a intensa agenda de encontros 
e reuniões em Curitiba, o deputado Estadual Delegado 
Fernando Martins (PSL), recebeu na última semana o 

prefeito eleito de Santa Mônica, (município localizado a cerca 
de 90 km de Umuarama), Luan Frazzato e seu vice, Valtemir 

Candido Baptista. No encontro, o parlamentar foi oficializado 
como o representante do município junto ao governo do 

Estado e na Alep e, numa reunião com o chefe da Casa Civil, 
Guto Silva, foram iniciadas as articulações para viabilizar 

recursos e atender as demandas apresentadas pelo município.

Agricultura
Delegado Fernando 
também foi recebido pelo 
secretário da Secretaria 
Estadual d e Agricultura 
e Abastecimento (Seab) 
pasta Norberto Anacleto 
Ortigara. “Discutimos sobre 
o desenvolvimento da 
agricultura, passando a limpo 
o que pode ser trabalhado 
e ainda a possibilidade de 
fazer a pavimentação, com 
alguma solução técnica, de 
um trecho da Estrada Peroba, 
uma importante ligação do 
município à Planaltina do 
Paraná”, salientou Ortigara. 
O Delegado Fernando 
reforçou o sentimento 
de conquista e gratidão 
e agradeceu o prefeito 
Frazzato pela confiança.

ASSESSORIA
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Sanepar dobra capacidade
de reserva em Palotina

Num dos anos mais quen-
tes da história, segundo a 
Organização Meteorológica 
Mundial (OMM), a Compa-
nhia de Saneamento do Pa-
raná (Sanepar) investiu mais 
de R$ 8 milhões em obras e 
infraestrutura para enfrentar 
a crise hídrica em Palotina 
(95 km de Umuarama).

A Companhia construiu 
na cidade um novo reserva-
tório com capacidade para 
armazenar dois milhões de 
litros de água, aumentando 
em mais de 100% a capaci-
dade de reservação. E colo-
cou em operação um novo 
poço que elevou a produção 
de água em 1,6 milhão de 
litros por dia.

“Nos últimos dois anos, 
os investimentos da Sane-
par contribuíram para que 
a cidade supere uma das 
maiores crises hídricas que 
o paranaense enfrenta”, 
afirma o gerente regional 
Eduardo Arrosi.

Outra medida foi a im-
plantação de um sistema 
de controle operacional que 
trabalha 24 horas por dia 
para levar água aos mora-
dores de Palotina.

A Companhia também 
melhorou a infraestrutura 
subterrânea, com a refor-
mulação da malha de distri-
buição após a implantação 

Se eleito, Lira diz que a reforma
tributária ficará para mais tarde

Falta de chuva
Embora as chuvas do início 2021 tragam um alívio à estiagem 

mais severa que o Paraná teve nos últimos anos, ainda não têm 
sido suficientes para recuperar totalmente o volume dos ma-
nanciais subterrâneos. “A previsão é que a situação hídrica só 

melhore a partir de fevereiro. Esta situação reforça a necessida-
de de manter o uso racional da água. O rodízio, embora seja uma 
medida dura, é necessário para preservar a água subterrânea e 

as minas que abastecem cidade”, encerra Arrosi.

O deputado federal Arthur 
Lira (PP-AL), que é candidato a 
presidente da Câmara dos Dep-
utados, disse ontem (25), que, 
se for eleito, deixará para mais 
tarde a reforma tributária, garan-
tindo que vai priorizar a votação 
da proposta orçamentária de 
2021, a reforma administrativa 
e a PEC Emergencial. A reforma 
tributária está emperrada numa 
comissão mista integrada por 
deputados federais e senadores.

O parlamentar afirmou que 
vai trabalhar para instalar ime-
diatamente a Comissão Mista de 
Orçamento para aprovar o texto 
de 2021. As propostas de emendas 
à Constituição para contenção de 
despesas obrigatórias e a reformu-
lação do serviço público devem, 
segundo ele, ser aprovadas nos 
seus primeiros seis meses em caso 
de vitória na próxima semana.

de oito mil metros de novas 
tubulações. Isto garantiu 
estabilidade na distribuição 
da água nos bairros. Uma 
nova adutora e mais de 15 
quilômetros de redes de 
água atenderam ao cresci-
mento da cidade.

Atualmente, para abaste-

cer os cerca de 32 mil mo-
radores, a Sanepar mantém 
uma rede de distribuição 
com mais de 330 km de tu-
bulações. O consumo diário 
de oito milhões de litros é 
atendido com sete poços e 
três minas d’água que ope-
ram na capacidade máxima.

O parlamentar avalia que a 
reforma tributária encontrará mais 
dificuldade para aprovação. A apre-
sentação do relatório, segundo ele, 
já será um avanço. “Sem relatório é 

só fumaça, só especulação, só espu-
ma”, disse. “Então que se entregue 
o relatório, cumpra o papel, e vamos 
se discutir emendas modificações e 
sugestões na comissão”.

O novo reservatório tem capacidade para armazenar dois milhões de litros de água, aumen-
tando em mais de 100% a capacidade de reservação

AEN

LIRA avalia que a reforma tributária encontrará mais dificuldade para aprovação

DIVULGAÇÃO

Assembleia Faep
A Faep realizou pela 
primeira vez na sua 
história uma Assembleia 
Geral on-line. A 
videoconferência realizada 
nessa segunda contou 
com a participação de 
centenas de líderes rurais. 
A cerimônia começou com 
um minuto de silêncio em 
homenagem aos líderes rurais e às pessoas que morreram vítimas 
da covid-19. Em seguida, houve a prestação de contas e a eleição da 
diretoria 2021/2023 da Faep (Federação da Agricultura do Estado do 
Paraná). Ágide Meneguette foi reeleito presidente.

Energia renovável
O secretário Estadual de 
Desenvolvimento Sustentável e 
Turismo, Márcio Nunes, também 
participou da reunião da Faep 
e apresentou o programa 
Descomplica Energia Renovável. 
“O Paraná será o maior gerador 
de energia sustentável do país. 
Os nossos ciclos agropecuário 
e industrial vão ser mais fortes 
e mais robustos. Essa energia 
vai alavancar tudo isso”, 
afirmou Nunes.

Produção de O2
O hospital localizado em São 
Miguel do Iguaçu, Madre de Dio, 
é a unidade hospitalar pioneira 
na fabricação do seu próprio 
oxigênio hospitalar. A usina 
instalada no hospital produz 
cerca de 30 m³ de oxigênio por 
hora, o que corresponde a mais 
de 700 m³ por dia, fornecendo 
autonomia no abastecimento da 
unidade. A produção acontece 
desde a inauguração do hospital, 
em 2017. “Essa autonomia faz 
diferença em momentos de crise 
como o que estamos vivendo”, 
ressalta o diretor Hospitalar, 
Rodrigo Fauth.

Alta contaminação
Dados da FMS (Fundação 
Municipal de Saúde) apontam 
que a cada dez pessoas testadas 
com suspeita de covid-19 em 
Ponta Grossa, pelo menos 
duas têm resultado positivo 
para covid-19. Desde o início 
da pandemia, o Município já 
realizou 73.864 testes de covid, 
e 16.492 diagnosticaram positivo 
para o vírus, o que equivale a 
pouco mais de 22%. Segundo a 
Sesa, Ponta Grossa é o município 
com maior número de testes 
aguardando análise, total de 
2.719 à espera de diagnóstico. 

Bom e barato
O transporte coletivo de 
Curitiba perdeu cerca de 62% 

dos passageiros em 2020. Faz 
alguns anos que o transporte 
público da capital vem perdendo 
passageiros, milhões de ano a 
ano. A pandemia acentuou a crise 
no transporte coletivo curitibano. 
Além do medo da transmissão 
do vírus em ônibus lotados, 
outro fator que tem implicado 
diretamente na redução do 
número de passageiros no 
transporte coletivo é o aumento 
de aplicativos de transporte. As 
alternativas no transporte tem 
se diversificado e a concorrência 
implicou também em menor 
preço, com isso, os ônibus deixam 
de ser a alternativa mais rentável.

Orçamento 2021
O ano de 2021 começa 
sem a aprovação da LOA 
(Lei Orçamentária Anual). 
O Congresso aprovou em 
dezembro a LDO (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias) e, com 
ela, uma previsão dos passos 
que o governo pode dar antes da 
aprovação final do orçamento. 
O texto da LDO estipula que o 
governo federal só poderá gastar, 
até a aprovação do orçamento de 
2021, o referente a 1/12 avos do 
orçamento previsto. Na prática, 
impede o repasse de verbas para 
investimento em infraestrutura, 
dentre outras áreas.

Tratamento 
experimental 
Israel é o país que lidera a 
cobertura de vacinação contra 
a covid-19, com quase 40% 
da população contemplada. 
Indicativos mostram uma queda 
de 60% nas hospitalizações 
de idosos desde o início da 
campanha, há cerca de três 
semanas. Já na Alemanha, 
o governo pretende adotar 
o tratamento experimental 
usado pelo ex-presidente dos 
EUA Donald Trump. A terapia 
é baseada em anticorpos 
desenvolvidos em laboratório.

ASSESSORIA
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As chuvas que ainda estão 
caindo em todo o Paraná, 
apesar de terem causado 
alagamentos em proprieda-
des rurais ás margens do rio 
Piquiri, no oeste e noroeste 
do Estado, não afetaram con-
sideravelmente a expectativa 
dos agricultores em relação à 
colheita de soja.

De acordo com o econo-
mista do Deral (Depar ta-
mento de Economia Rural) 
da Secretaria Estadual 
de Agricultura e Abasteci-
mento), Ático Luiz Ferreira, 
não foram registrados pre-
juízo considerável causados 
pelos alagamentos, pelo 
menos na circunscrição de 
Umuarama, que abrange 24 
municípios do Noroeste.

Nos levantamentos fei-
tos ontem (segunda-feira, 
25), a expectativa é de que 
em toda a área, que é de 
aproximadamente 185 mil 
hectares, sejam colhidas 
639.572 toneladas.

Ático explica que, prati-
camente toda a produção 
está já quase em ponto de 
ceifa e à espera somente 
de uma pequena mudança 
nas condições climáticas. 

Alagamentos
O rio Piquiri é um curso de água do Paraná, que pertence à sub 

bacia do rio Paraná e nasce na Serra de São João, entre os municí-
pios de Turvo e Guarapuava, percorrendo cerca de 660 quilômetros 

até desaguar no ‘Paranazão’, entre Terra Roxa e Altônia.
Devido à alta quantidade de chuvas que estão caindo sobre 

o oeste e o noroeste há mais de 10 dias seguidos, pescadores da 
região de Ubiratã, registraram no final de semana, uma alta no 

nível do Piquiri, mostrando que a água chegou a cobrir a ponte de 
acesso a Nova Aurora (cerca de 130 quilômetros de Umuarama). 

Ainda foram registrados alagamentos em várias propriedades rurais 
daquela microrregião. Já na área compreendida pelo Escritório 

Regional do Deral de Umuarama, segundo levantamento feito pelo 
economista Ático Ferreira, junto às cooperativas de Brasilândia 
do Sul e de Francisco Alves, não foram registrados casos graves 

de alagamentos no noroeste. “Apenas algumas áreas, com pouca 
produção, e outras áreas de pastagens, na microrregião de Fran-
cisco Alves, sofreram pequenos alagamentos”, relata, ressaltando 
que, desde o dia 1 até o dia 24 de janeiro, foi registrado um índice 

de 161,2 milímetros de chuvas que, apesar de elevado o nível do rio 
Piquiri, não chega nem perto da quantidade de chuvas que caíram 
durante o mesmo período em 2018, que foi de 486,2 milímetros.

Apesar das chuvas e 
alagamentos, safra de 
soja não sofreu prejuízo

“Estamos aguardando ape-
nas um período de aproxima-
damente 10 dias para que o 
sol volte a aparecer. Aconte-
cendo isso a colheita já pode 
ser iniciada”. O economista 
ressalta que houve um atraso 
no processo devido à seca. 
“Este ano atrasamos um 
pouco a plantação devido ao 
longo período de estiagem. A 
colheita também atrasou no 
ano passado, mas em 2019, 
já tínhamos em janeiro”.

Ático também falou sobre 
perdas. “Nós temos sempre 
uma estimativa de perdas 
na colheita em todos os 
levantamentos e verificamos 
as possibilidades. Para a 
próxima safra, o que verifi-
camos é que poderá ocorrer 
uma queda de 1% na pro-
dução estimada até agora. 
Como já estamos em fase 
final e bem próxima à ceifa, 
acreditamos que este índice 
não deva ser alterado”.

NÃO foram registrados prejuízos consideráveis causados por alagamentos em 24 municípios da área do escritório regional do Deral

DIVULGAÇÃO

Auxílio  
Os auxiliares de Bolsonaro 
apontam o fim do auxílio 
emergencial como um do 
principais motivos para a queda 
na popularidade. Por isso, 
a prorrogação do benefício 
ganhou força no governo nos 
últimos dias, mas esbarra no 
Ministério da Economia e na 
falta de espaço no orçamento. 

Adesão 
No Planalto, a avaliação é de 
que a adesão aos protestos 
pró-impeachment está baixa 
e, por ora, não preocupam. 
Mas o governo vai manter o 
monitoramento para medir a 
aumento ou o arrefecimento do 
clima das ruas. 

Mais um  
Sindicatos pretendem convocar 
novos protestos para 1º de 
fevereiro, dia das eleições na 
Câmara e no Senado. Amanhã, 
os partidos Rede, PSB, PT, PCdoB, 
PDT e Psol protocolam mais 
um pedido de impedimento 
de Bolsonaro. Desde o início 
de seu mandato, 61 foram 
protocolados na Câmara. 

CCJ 
Depois de derrotar a cúpula do 
partido e garantir o apoio ao 
candidato do Planalto, Arthur 
Lira (PP-AL), a ala bolsonarista 
do PSL quer se manter no 
comando da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), a 
mais importante da Câmara.

Atribuição 
O colegiado é presidido 
atualmente pelo deputado 
Felipe Francischini (PSL-PR). 
Uma das atribuições da CCJ 
é decidir sobre o seguimento 
ou arquivamento de eventuais 
processos de impeachment 
contra Bolsonaro. 

CPI 
Em meio às articulações com o 
Planalto para eleger Arthur Lira 
(PP-AL) na Câmara, o centrão 

Alerta
A queda da popularidade do presidente Jair Bolsonaro e os 

protestos pró-impeachment realizados no fim de semana em 
21 capitais e no Distrito Federal colocaram o Planalto em estado 

de alerta. O presidente mantém o discurso de que não está 
preocupado com popularidade nem pesquisa, mas assessores 
e ministros próximos temem que os indicadores de reprovação 

sigam em alta. A recente pesquisa Datafolha mostrou que 40% dos 
entrevistados classificaram o governo como ruim ou péssimo. O 

índice era de 32% no último levantamento, de 8 a 10 de dezembro.

atua para barrar o pedido 
de CPI que visa investigar a 
conduta do governo federal 
na pandemia e apurar 
responsabilidades pela falta de 
oxigênio no Amazonas.

Foco 
Líderes do bloco de Lira 
- que soma mais de 260 
deputados - alegam que a 
CPI do Coronavírus desviaria 
o foco do Congresso. A Rede 
Sustentabilidade e o PSB 
começaram, na última semana, 
a coletar assinaturas para criar 
a comissão. Para ser instalada, 
a CPI precisa ter o apoio de 
pelo menos um terço da 
Câmara, 171 deputados. 

Calamidade 
Chegou aos presidentes da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
e do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), a carta do Comitê 
Nacional de Secretários da 
Fazenda (Comsefaz) na qual 
pedem a prorrogação da 
calamidade pública e do 
auxílio emergencial. 

Colapso 
Os secretários frisam que o 
número de infectados voltou a 
crescer exponencialmente com 
a segunda onda e há risco de se 
repetir em outros estados o 
cenário de colapso sanitário 
que Manaus (AM) atravessa. 
Pedem também a suspensão 
do pagamento de precatórios 
e apoio às empresas, 
principalmente às pequenas 
e médias. 

Voto aberto
A uma semana das eleições 
no Congresso, deputados e 
senadores tentam derrubar a 
votação secreta. Na Câmara, 
projeto de resolução neste 
sentido será apresentado pelo 
Psol. E no Senado, já tramita 
o projeto (PRS 53/2018), 
do senador Lasier Martins 
(Podemos-RS), para acabar 
com o sigilo na escolha do 
chefe do Legislativo.
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Plano de Arborização cadastrará
empresas para poda e corte de árvores

Neste mês, entrou em 
vigor a Lei Complementar 
482/2020, que institui o 
Plano de Arborização Urba-
na de Umuarama, trazendo 
várias mudanças na maneira 
como o município vai gerir as 
espécies florestais existen-
tes e que serão plantadas 
nas ruas, avenidas e logra-
douros públicos.

O plano pretende imple-
mentar e atualizar o cadas-
tro da arborização da cida-
de a fim de subsidiar banco 
de dados georreferenciado, 
definir diretrizes de planeja-
mento, implantação e mane-
jo da arborização, identificar 
e eliminar problemas exis-
tentes, promovendo a subs-
tituição gradativa de árvores 
danificadas ou inadequadas, 
e orientar o plantio de mu-
das em locais onde a arbo-
rização é inexistente, res-
peitando critérios técnicos 
e paisagísticos.

“Queremos manter e am-
pliar a arborização urbana, 
visando à melhoria da qua-
lidade de vida e o equilíbrio 
ambiental, integrando e en-
volvendo a população na ma-
nutenção e preservação das 
nossas árvores, e promover 
a arborização como instru-
mento de desenvolvimento 
para as presentes e futuras 
gerações”, disse o diretor de 
Meio Ambiente da Prefeitura, 
Matheus Michelan Batista.

Os serviços da arboriza-
ção urbana serão exercidos 
de acordo com os critérios 
técnicos contidos na lei e 
compreendem planejamen-
to e produção de mudas, 
plantio, poda e corte de 
árvores, emissão de laudo 
técnico para autorização de 

Cobrança
Uma mudança importante é que o serviço passa a ser co-

brado, tanto se executado pelo município quanto por empresa 
terceirizada (o valor será o mesmo), porém os preços ainda não 
foram definidos – o que ocorrerá por decreto municipal, após 
avaliação conjunta de custos entre o município e as empresas, 
de forma que sejam economicamente viáveis e justos para o 

contribuinte. Haverá isenção de cobrança apenas para pessoas 
de baixa renda, cadastradas em programas sociais do governo 
federal. Para isso, ao fazer solicitação de vistoria o contribuinte 
deverá entrar com o pedido de isenção e comprovar por docu-
mentos sua condição social. Protocolos anteriores a 4/01/21 
continuam enquadrados à legislação antiga, sem cobrança. 

“Quem tem o protocolo registrado pode fazer um novo pedido 
pela nova lei ou aguardar pelo serviço a ser realizado sem custos 

pelo município. Porém, temos mais de 5 mil pedidos de corte 
em fila de espera”, acrescentou o diretor.

Empresas
Dando continuidade à implementação da lei, a Diretoria de Meio Ambiente está convocando 

empresas especializadas em poda e corte de árvores interessadas em prestar serviços ao município, 
na sede e distritos, para que se dirijam à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e realizem o 

cadastramento. As empresas deverão preencher alguns requisitos, como ter sede administrativa ou 
filial em Umuarama; dispor de equipamentos adequados para o serviço, incluindo de sinalização e 
segurança; e contar com profissionais técnicos capacitados para o trabalho. É necessário registro 
ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho Regional 

de Biologia (CRBio); apresentar responsável técnico graduado, habilitado para emitir Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) e com vínculo empregatício à empresa; demonstrar sua regularida-
de de registro com cadastro ativo, comprovada com documentação. A empresa deve demonstrar 

ainda regularidade junto às Fazendas Nacional, Estadual e Municipal e perante a Seguridade Social, 
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Justiça do Trabalho; e obedecer às normas 

técnicas de segurança do trabalho.

serviços (como poda, cor-
te, destoca e substituição 
de árvores) por particula-
res; e autorização para em-
presas especializadas na 
prestação dos serviços e 
substituição de árvores do 
passeio público dos logra-
douros municipais.

A partir da lei, em vigor 
desde 4 de janeiro de 2021, 
munícipes interessados no 
corte de árvores deverão so-
licitar autorização à Diretoria 

Municipal do Meio Ambiente. 
Recebido o requerimento, 
em até 60 dias o município 
realizará a vistoria, emitirá 

laudo técnico e proferirá a 
decisão administrativa. “Au-
torizado o corte, o munícipe 
poderá contratar empresas 

autorizadas pela Secretaria 
Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente”, acrescen-
tou o diretor.

OS interessados no corte de árvores deverão solicitar autorização à Diretoria Municipal do Meio Ambiente

THIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Procon encontra diferença de até 
700% na lista de material escolar

O Procon de Umuarama 
divulgou nesta segunda-
-feira, 25, uma pesquisa de 
preços de material escolar 
para orientar os pais antes 
das compras voltadas ao iní-
cio deste ano letivo, embora 
o retorno das aulas presen-
ciais ainda suscite dúvidas 
por conta da pandemia de 
coronavírus. O levantamento 
de preços foi realizado nos 
dias 21 e 22 de janeiro, 
junto a cinco das maiores 
livrarias da cidade. Foram 
pesquisados os preços de 
apontadores, cadernos, 
canetas, lápis, sete tipos 
de papéis e mais nove itens.

A pesquisa foi dividida em 
dois grupos – o de marcas 
líderes e de marcas mais 
populares – e constatou 
grandes diferenças de preço 
para o mesmo produto, con-
siderando as várias marcas 
disponíveis no mercado. 
“Uma sugestão é que o con-
sumidor pesquise bem antes 
de comprar, pois a variação 
é grande. Existem muitas 
opções de marcas no mer-
cado e, sabendo comprar, vai 
ser possível economizar bas-
tante dinheiro nos materiais 
escolares”, disse o secretá-
rio municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor, João 
Paulo Souza Oliveira, coorde-
nador do Procon.

As diferenças são bem 
expressivas, variando de 
27% a até 725% num mesmo 

Proteção individual
Outra questão apontada pelo coordenador do Procon Municipal é que algumas listas 

de materiais apresentadas pelas escolas, neste ano, estão exigindo a aquisição de álcool 
gel individual. “Apesar de ser obrigação da instituição de ensino fornecer o álcool gel, 

considerado um bem de uso coletivo, por prudência e para dar mais segurança às crian-
ças, a conduta precavida reforça que os pais comprem o álcool gel individual para cada 
criança”, disse. Trata-se de uma proteção extra e com isso o aluno não fica dependendo 
apenas do álcool fornecido pela escola. Mas é importante orientar as crianças sobre a 

utilização correta do produto, para evitar maiores riscos. “Mesmo que não haja o pedido 
da escola, é interessante que os pais comprem álcool gel individual para seus filhos e 
reforcem a orientação sobre a higienização correta das mãos, reforçando as barreiras 

contra o contágio do vírus”, completou João Paulo.

produto, como a caneta esfe-
rográfica cristal – que pode 
ser encontrada com preço 
entre R$ 1,00 e R$ 8,25. 
Grandes va r iações de 
preço também foram nota-
das no caderno brochura 
de 96 folhas com capa 
flexível (706%), borracha 
branca pequena comum 
(637%), caderno de cali-
grafia brochura 40 folhas, 
capa flexível (636%) e na 
cola bastão (535%).

A lista de materiais das 
marcas populares, com 36 
produtos básicos, ficou em 
R$ 164,78, já os mesmos 
materiais nas marcas líderes de 
mercado somaram R$ 275,26 
na média (entre os valores mais 
baixos e mais altos).

As famí l ias também 
podem economizar reapro-
veitando materiais do ano 
passado. Como a pande-
mia de coronavírus iniciou 
ainda no primeiro trimestre 
de 2020, e as aulas pre-
senciais foram suspensas 
simultaneamente, existe 
a possibil idade de que 
grande par te do material 
escolar adquirido na época 
não tenha sido utilizada. 
“É impor tante que os pais 
prestem atenção ao que 
está sendo pedido na lista 
de materiais escolares, 
vejam o que sobrou do ano 
passado e o que pode ser 
reaproveitado agora”, refor-
çou João Paulo.

Até o final da última semana, a Secretaria 
de Saúde já havia aplicado 561 doses 
da vacina contra a covid-19 em Umua-
rama. Outras 222 estavam em andamento, 
durante a primeira etapa para profissionais 
da l inha de frente do combate à pandemia.
“Estamos encerrando os grupos 1, 2, 3 e 4, 
que compreendem os vacinadores/ aplicadores 
de vacinas; trabalhadores de instituições de 
longa permanência para idosos (ILPIs); traba-
lhadores de hospitais e serviços de urgência e 
emergência de referência Covid-19 públicos 
e privados (Samu, Siate, Pronto Atendimento 
24h, clínicas de diálise e serviços de oncologia); 
e profissionais dos centros de atendimento 
à doença (tenda/ ambulatório de síndromes 
gripais)”, informou a coordenadora. O pró-
ximo grupo será de trabalhadores da atenção 
primária em saúde e dos centros de atenção 
psicossocial (CAPS); de laboratórios públi-
cos e privados; demais serviços de urgência e 
emergência (PS, UTIs, etc.); e trabalhadores 
da Vigilância em Saúde.

THIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

A lista das marcas populares, com 36 produtos, ficou em R$ 164,78, já os mesmos materiais de marcas líderes somaram R$ 275,26 na média

ALEX MIRANDA
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Polícia rastreia celular roubado e
prende trio com drogas no Bomfim

Depois de rastrear um 
telefone celular tomado de 
assalto no final da tarde 
do domingo (24), policiais 
militares de Umuarama 
descobriram uma ‘boca 
de fumo’ no Parque Bom-
fim. Depois verificaram 
que o aparelho roubado 
já havia sido trocado por 
uma dívida em um bar no 
mesmo bairro. Três pes-
soas foram conduzidas à 
delegacia, uma delas por 
roubo, outra por recepta-
ção e uma terceira, que é 
dona da casa averiguada 
pelos PMs. No interior do 
imóvel, foram encontra-
das porções de cocaína e 
maconha.

O roubo foi registrado 
por volta das 16h30, na 
avenida Ti radentes. A 
vítima, uma mulher, carre-
gava uma bolsa, quando 
foi abordada por dois des-
conhecidos que se apro-
ximaram em uma motoci-
cleta de cor azul. A mulher 
estava per to de seu carro 
quando foi atacada. Um 
dos criminosos, aparen-
tando estar armado, ren-
deu a vítima e obrigou que 
ela entregasse sua bolsa. 
Dentro estavam documen-
tos pessoais e o telefone 
celular da marca Galaxy 
A30s. Depois do assalto, 
a dupla fugiu.

A Pol íc ia Mi l i tar foi 
acionada, compareceu 

Golpistas fazem londrinenses 
como reféns em Umuarama

Assaltantes ludibria-
ram dois homens que 
vieram de Londrina até 
Umuarama a fim de com-
prar um carro por pouco 
mais de R$ 20.180,00. 
Um anúncio lançado em 
redes sociais foi a isca 
para as vítimas que che-
garam a manter contato 
com os golpistas e vie-
ram à Umuarama, onde 
foram rendidos. Eram 
dois criminosos e um 
deles estava armado com 
uma pistola.

O contato entre os 
compradores e os supos-
tos vendedores de um 
Honda Civic, aconteceu na 

no local onde aconteceu 
a abordagem dos crimi-
nosos e realizou rondas 
pela cidade a fim de loca-
lizar os autores, até que 
no início da madrugada, a 
vítima informou aos poli-
ciais que o sistema de 
localização de seu apa-
relho apontou um ponto 
de localização estável no 
Parque Bomfim.

Uma equipe se deslocou 
até o endereço e localizou 
três pessoas no imóvel. Lá 
também estava uma moto-
cicleta de cor azul, que foi 
reconhecida pela mulher.

Um dos ocupantes, de 
33 anos, também foi reco-
nhecido como sendo um 
dos autores do roubo. Nas 
buscas dentro da casa, os 
PMs encontraram 300 gra-
mas de maconha e 11 gra-
mas de cocaína, além de 
uma balança de precisão. 
O morador, de 29 anos, 
foi conduzido junto com o 
comparsa, à delegacia de 
Umuarama, onde foram 
autuados em flagrante por 
tráfico de drogas e roubo.

A dupla confessou ter 
entregue o celular roubado 
para o dono de um bar no 
mesmo bairro, em troca 
de uma dívida contraída no 
estabelecimento. O recepta-
dor foi localizado e entregou 
o aparelho na delegacia e 
responderá, em liberdade, 
pela receptação.

garagem de um supermer-
cado situado na avenida 
Manaus, pouco antes das 
20h do domingo (24).

No local um dos gol-
pistas sacou a arma 
e obrigou as vítimas a 
entregarem o dinheiro 
que seria para compra 
do carro. Posteriormente 
levaram os londrinenses 
como reféns até uma 
estrada r ural  no dis -
tr ito de Casa Branca, 
em Xambrê.

PMs fizeram patrulha-
mentos depois que foram 
acionados, mas não locali-
zaram ou sequer identifica-
ram os autores do roubo.

Bombeiros de Umuarama atenderam no final da noite de sábado (23), a um incêndio em residência na rua 
Anhumaí. Informações deram conta de que um ex-detento seria o suspeito de atear fogo no imóvel onde 
morava sua ex-companheira.
O fogo destruiu todos os móveis no interior da casa e as paredes e o teto também foram queimados. A 
moradora estava trabalhando naquela noite quando vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros depois que 
notaram as chamas.
Apesar da forte chuva que caía naquela noite, as chamas se espalharam. Os bombeiros fizeram o controle para 
evitar que outras casas fossem atingidas. O trabalho terminou somente na madrugada do domingo (24).
Uma testemunha teria visto o suspeito entrando no imóvel, abrindo a válvula do botijão de gás, acendendo um 
fósforo e saindo rápido. O caso será investigado pela Polícia Civil.

TV CAIUÁ

NO local, para onde foi levado o telefone tomado de assalto, foram encontradas drogas e a moto usada no roubo

ALEX MIRANDA
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Presidente da Aciu integra Conselho de
Administração da nova diretoria da Faciap

Mais de duas mil pes-
soas acompanharam remota-
mente, na última quinta-feira 
(21) a solenidade de posse 
da nova diretoria da Federa-
ção das Associações Comer-
ciais e Empresariais do 
Paraná (Faciap), que ficará 
à frente da entidade nos 
próximos dois anos (gestão 
2021-2022).

Com a presença do empre-
sário Marco Tadeu Barbosa, 
que transferiu o cargo ao 
atual presidente Fernando 
Moraes, o evento contou 
com a par ticipação remota 
do vice-governador Darci 
Piana e diversos líderes 
empresariais.

O presidente da Asso-
ciação Comercial, Industrial 
e Agrícola de Umuarama, 
Orlando Luiz Santos, integra 
o Conselho de Administra-
ção (vice-presidente). “Sau-
damos o Fernando, empre-
sário londrinense com vasta 
experiência no comércio e 
varejo. Em seu discurso de 

Tutor denuncia que gato foi
envenenado em Umuarama

O tutor de um gatinho de 
estimação publicou em sua 
rede social que seu animal 
foi mor to por envenena-
mento. O crime aconteceu 
na manhã de ontem (segun-
da-feira, 25), na avenida Rio 
de Janeiro, em Umuarama.

“Pra que fazer isso com 
um animal indefeso”, ques-
tionou, expressando sua 
tristeza, uma vez que o 
bichinho era de estimação e 
acompanhava a família por 
um bom tempo.

Pessoas que seguem o 
tutor manifestaram indig-
nação. “Pessoa sem cora-
ção. Lamentável que algum 
ser ainda faça isso com os 
animais”, escreveu uma 
internauta.

O dono do animal não 
relatou se fez um registro 
de queixa crime na Delega-
cia de Polícia, ou se solici-
tou aos investigadores, um 
apoio na busca pela identi-
ficação do autor do envene-
namento. Ele também não 
apresentou laudo veteriná-
rio oficializando o crime de 

posse, ele enfatizou que 
está pronto para assumir o 
novo desafio, lutando pelo 
desenvolvimento equi l i -
brado de cada região, e 
comungamos do mesmo 
anseio”, ressaltou.

Moraes também desta-
cou o objetivo de priorizar a 
luta por investimentos trans-
formadores, pela cultura de 
inovação, pela geração de 
mais empregos formais e 
pela infraestrutura necessá-
ria para melhorar a competi-
tividade de quem produz.

Tomaram posse para a 
gestão do biênio os inte-
grantes do Conselho Fis-
cal e do Conselho Admi-
nistrativo. Mairus Gruber 
assumiu a presidência da 
Faciap Jovem e Denise 
Michielon Pierin a presi-
dência da Faciap Mulher, 
braços impor tantes da 
entidade no for talecimento 
do associativismo para-
naense. Marco Tadeu foi 
empossado presidente do 

ORLANDO Luiz Santos 
integra Conselho durante o biênio 
2021/2022

A
S
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E

S
S
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IA

Conselho Superior da Faciap, 
um cargo inerente a todos os 
ex-presidente da Faciap.

envenenamento, que cai na 
categoria de maus tratos de 
animais e gera uma pena de 
2 a 5 anos de reclusão, além 
de multa e guarda de ani-
mais, se houver identificação 

do autor, conforme a Lei 
14.064/20, aprovada no 
ano passado pelo Congresso 
Nacional e sancionada pelo 
presidente Jair Bolsonaro. 
(Colaboração OBemdito)

SEGUNDO o dono, o animal foi envenenado na manhã de ontem e o autor não foi descoberto

OBEMDITO
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA

2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI
Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - Umuarama/PR - CEP:

87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br
Processo: 0010363-40.2013.8.16.0173

Classe Processual: Cumprimento de sentença
Assunto Principal: Prestação de Serviços

Valor da Causa: R$ 37.790,51
Exequente(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Executado(s): EDUARDO HENRIQUE CAMPINHA BROTTI

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
 
O DR. , MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DEMARCELO PIMENTEL BERTASSO
UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...
 

 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem que, através dos autos
nº  de  onde é exequente 0010363-40.2013.8.16.0173 Cumprimento de Sentença Associação Paranaense

 executado(a)  vem tornar público e dede Ensino e Cultura Eduardo Henrique Campinha Brotti,
conhecimento geral de que por este ato procede a  do(a) executado(a) INTIMAÇÃO Eduardo Henrique

  atualmente em lugar incerto e não sabido,Campinha Brotti, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº 009.379.909-81,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da quantia de R$ 37.790,51 (trinta e sete mil
setecentos e noventa reais e cinquenta e um centavos), sob pena de ser acrescida ao montante da
condenação multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC, no percentual de 10% (dez por cento).
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não aleguem ignorância
ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.
 

Umuarama, 26 de novembro de 2020.
 

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito
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15/16

19/19

16/17

18/19

18/19

PRETO

PRETO

VERMELHO

CINZA

BRANCO

R$ 64.900,00

R$ 97.900,00

R$ 41.900,00

R$ 46.900,00

R$ 46.900,00

COMPLETO
AUT, COURO

COMPLETO
AUT, COURO

COMPLETO

COMPLETO

COMPLETO

CRUZE 1.8
LT

CRUZE 1.4
TURBO LTZ

FORD KA 
1.0 SE

FORD KA 
1.0 SE

ONIX 1.0 
LT

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
COFEOL MATERIAIS HIDRAÚ-
LICOS LTDA - ME, inscrita sob 
nº CNPJ 75.827.709/0001-
64, estabelecido na Avenida 
Rio Branco,4145, CEP 87.501-
130, cidade de Umuarama 
Estado do Paraná, comunica 
para os devidos fins o extra-
vio de seu alvará municipal 
nº 8753. Com esta publicação 
o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.      

PR recebe novo lote de vacina e amplia
imunização de profissionais da saúde

O Paraná recebeu ontem 
(25) um novo lote de vacinas 
contra a covid-19 com 39.600 
doses. É o terceiro que chega 
ao Estado em uma semana. 
O imunizante é o Coronavac 
e será usado prioritariamente 
na proteção dos trabalhado-
res que estão na linha de 
frente do combate à pande-
mia, já que a Secretaria de 
Estado da Saúde confirmou 
que finalizou o processo de 
vacinação de dois importan-
tes setores dentro do grupo 
prioritário que compõem essa 
primeira etapa.

De acordo com a Saúde, 
todos os 12.224 idosos 
com 60 anos ou mais resi-
dentes em instituições de 
longa permanência para 
idosos (ILPI) e os 10.565 
índios que residem em ter-
ras demarcadas receberam 
a primeira dose da prote-
ção. Após revisão por parte 
do Ministério da Saúde, a 
secretaria estima em 303 
mil pessoas os profissionais 
da saúde no Paraná. A distri-
buição deste novo lote para 
as 22 Regionais de Saúde 
vai começar hoje (26).

“ Ins is t imos com os 
municípios para que prio-
rizem essas pessoas, que 

precisamos vacinar logo. 
Temos de fazer com que 
todas as doses cheguem 
aos profissionais envolvi-
dos. Gente que trabalha 
em hospitais, no Siate e no 
Samu e estão diretamente 
no atendimento da doença. 
Essas doses de agora vão 
ajudar a fazer andar um 
pouco mais essa fila”, afir-
mou o secretário de Estado 
da Saúde, Beto Preto.

A par te que cabe ao 
Paraná foi um lote de 910 
mil imunizantes divididos 
pelo Governo Federal entre 
todos os estados e o Distrito 
Federal. O lote integra as 4,8 
milhões de doses emergen-
ciais autorizadas pela Anvisa 
na sexta (22).

A estimativa é que o 
Paraná fique novamente com 
5% da divisão, quantitativo 

equivalente ao tamanho da 
população. Confirmando a 
conta, seriam mais 194.500 
vacinas. “Aí sim, ser viria 
para imunizar todos esses 
profissionais que estão há 
mais de dez meses guer-
reando com o vírus”, desta-
cou o secretário.

O terceiro lote do imunizante 
Coronavac, será usado na 

proteção dos trabalhadores da 
linha de frente do combate à 

pandemia

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN
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Palavras cruzadas

Se depender da Lua, seus interesses mate-
riais ganham uma aliada de peso e você 
pode resolver preocupações com algo rela-
cionado a empréstimo ou financiamento. 
Não convém confiar em todo mundo, ainda 
mais nas redes sociais. Se está só, atração 
por amigo pode aumentar. 

Você vai se sentir mais à vontade fazendo seu 
trabalho individualmente e sem interferências 
alheias. Pode sobrar intolerância com parentes 
e amigos. Se o romance não corresponde mais 
às suas expectativas, vale a pena chamar o par 
para uma conversa e colocar tudo às claras 
para chegar a um consenso.

Cuide bem da saúde! Seja mais tolerante para 
não entrar em confronto com colegas ou com 
a chefia. A vida sentimental será protegida e 
seu poder de sedução ativo, por isso confie 
em seus encantos. Na união, pode resolver 
um problema com o par.

Seu magnetismo fará você chamar mais 
atenção atraindo novos admiradores e 
pode rolar muita paquera. Se as finanças 
podem enfrentar instabilidades e exigir 
atenção extra, terá por outro lado, alegria 
na paixão. Noite boa para curtir momentos 
de carinho com o par.

Dia positivo na saúde e de bom rendimento no 
trabalho. Pode ter conversas esclarecedoras e 
oportunidade de resolver mal-entendidos com 
parentes. Talvez seja necessário fazer adapta-
ções em seu relacionamento amoroso e isso 
exigirá um papo aberto e sincero. 

Poderá descolar dinheiro extra com vendas, 
encomendas, compras, entregas e ativida-
des comerciais. Evite dar ouvidos a fofocas 
e procure explorar seu lado compreensivo e 
diplomático para se entrosar bem com quem 
trabalha.  À noite aproveite para relaxar com 
quem ama.

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

Pessoas nascidas hoje são polêmicas muitas vezes corajosas e agressivas. Como 
estrategistas, raramente atacam sem planejar suas campanhas com cuidado. Os nas-
cidos em 26 de Janeiro devem tomar cuidado para não ferir os outros psicológica e 
fisicamente. Se forem capazes de ser mais solidários, carinhosos e amigáveis enfren-
tarão menos conflitos.

Horóscopo nascido em 26 de janeiro

Vitórias podem ser alcançadas com a união 
de forças. Talvez, chegue até você uma intriga 
inventada por alguém próximo. No final do dia, 
o aconchego do romance será importante para 
relaxar e descansar a cabeça. No sexo, sua 
sensualidade estará muito poderosa.

Hoje você vai esbanjar simpatia e sociabi-
lidade, ampliando seu círculo de amizades. 
Cautela para não tomar decisões precipitadas 
ao lidar com dinheiro e fazer negociações. No 
relacionamento os astros realçam seu lado 
mais quente e envolvente.

No setor profissional, precisará agir com mais 
diplomacia para não se desentender com os 
outros. Cuidado para não tentar impor os seus 
pontos de vista de qualquer maneira e deixe a 
arrogância de lado. Namoro à distância pode 
ganhar estímulos. 

O dia começa perfeito sem defeitos no 
ambiente familiar. Cuidado com os contatos no 
trabalho, pois se agir sem freio, seus colegas 
podem achar seu jeito arrogante. Na paixão, 
decepção não está descartada. No romance, 
também pode rolar estresse com o par.

Muito cuidado para não gastar o que não tem ou 
não pode. É hora de ter prudência e disciplina 
ao administrar seus interesses financeiros. Na 
vida pessoal o relacionamento com a família está 
protegido. Já na paquera você pode atrair uma 
pessoa enrolada ou complicada.

Instabilidades em seus contatos, sobretudo 
no trabalho. O momento pede sabedoria e 
paciência para se livrar dos contratempos. 
Na relação a dois, terá mais cumplicidade 
com seu par e os momentos íntimos podem 
ser bem vibrantes.

Solução
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IPCM
PSICOPATA

DETERIORAR
TARAMCRU
EMSBIAN

ARBITRIOD
DUBIASACI

MILNSCAN
NEGOCIANTE
KMAVOO
LOGOTIPO
ASABRANCA
GCBANEIS

TEORICOAC
UOMAPRO

A mais an-
tiga uni-

versidade
lusitana

Condição
usual do

serial
killer

Vítima de
Charlotte
Corday
(1793)

Livre-(?),
conceito

negado pe-
lo fatalista

Antimônio
(símbolo)

Gênero de
plantas do 
Mediter-

râneo
Sujeita 
a várias 
interpre-
tações

Quantida-
de inde-

terminada
(p. ext.)

Dispositivo
que regula
a entrada
no metrô

Milan, nas 
transmis-
sões de
futebol

Remar
para trás

Reação
instintiva 

do homem
à barata 

(?)-labore,
remune-
ração por

tarefa

Gostou
muito de

Autor do livro de foto-
grafias "Copo de Luz"
Perversão

sexual
Feito de

cana

A capital da Turquia
e a capital da Rússia

O Tyrion de
"Game of Thrones"

Não cozido
(?)

McShane, 
ator inglês

Estragar
Escola

Municipal
(abrev.)

O primo da
Cuca (Lit.)
Escanear,
em inglês

Desenho
de marca
industrial

Frequenta-
dor de fei-
ras de lan-
çamentos 
de produtos

Aquele que é
especialista nos

princípios de uma
arte ou ciência

Previne a 
tubercu-

lose
Elos

Sucesso
de Luiz

Gonzaga 
que fala da
odisseia
do nor-
destino 

Viagem
de avião

Instrumen-
to musical

Maurício Kubrusly,
jornalista brasileiro

Rocha magmática de
cor escura

Cais
acostável

Matutino

4/scan. 5/gabro. 8/crástino. 9/arundíneo. 13/márcio scavone — peter dinklage.

Solução
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IPCM
PSICOPATA

DETERIORAR
TARAMCRU
EMSBIAN

ARBITRIOD
DUBIASACI

MILNSCAN
NEGOCIANTE
KMAVOO
LOGOTIPO
ASABRANCA
GCBANEIS

TEORICOAC
UOMAPRO

A mais an-
tiga uni-

versidade
lusitana

Condição
usual do

serial
killer

Vítima de
Charlotte
Corday
(1793)

Livre-(?),
conceito

negado pe-
lo fatalista

Antimônio
(símbolo)

Gênero de
plantas do 
Mediter-

râneo
Sujeita 
a várias 
interpre-
tações

Quantida-
de inde-

terminada
(p. ext.)

Dispositivo
que regula
a entrada
no metrô

Milan, nas 
transmis-
sões de
futebol

Remar
para trás

Reação
instintiva 

do homem
à barata 

(?)-labore,
remune-
ração por

tarefa

Gostou
muito de

Autor do livro de foto-
grafias "Copo de Luz"
Perversão

sexual
Feito de

cana

A capital da Turquia
e a capital da Rússia

O Tyrion de
"Game of Thrones"

Não cozido
(?)

McShane, 
ator inglês

Estragar
Escola

Municipal
(abrev.)

O primo da
Cuca (Lit.)
Escanear,
em inglês

Desenho
de marca
industrial

Frequenta-
dor de fei-
ras de lan-
çamentos 
de produtos

Aquele que é
especialista nos

princípios de uma
arte ou ciência

Previne a 
tubercu-

lose
Elos

Sucesso
de Luiz

Gonzaga 
que fala da
odisseia
do nor-
destino 

Viagem
de avião

Instrumen-
to musical

Maurício Kubrusly,
jornalista brasileiro

Rocha magmática de
cor escura

Cais
acostável

Matutino

4/scan. 5/gabro. 8/crástino. 9/arundíneo. 13/márcio scavone — peter dinklage.

Solução
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C S A M
P R O S O D I A C I

E M BO L O B O L T
M P R E A Ç Ã O

P A E L L A N L
E S T R O S A B Ã O

T E T A RA L G
C E N T U R I Ã O I

R T S I O L A
B I E N G O R D O N

Z E G O I J O
G A L O J U R A R
A Ç A F R Ã O AL D

Ã I O A L I B I
C O N T O R N O E C

B O M B A S TI C A

Estudo 
da acen-
tuação 

vocabular

Usain (?), 
ex-atleta
jamai-
cano 

Traje co-
lorido da
mulher
indiana

A imagi-
nação 

que move
o artista

Peso de
um cami-
nhão sem
a carga

Indicação
do re-
médio

genérico
Local de
reuniões
maçô-
nicas

Liderava
cem le-

gionários
romanos

Aquele
que aca-
bou de ser
batizado

(?)
Brown,
político

britânico

Suposta
papisa do
século IX

Demo-
rado

ponto, 
no vôlei 

(?)
Angeles,
cidade

dos EUA
Tempero
amarelo 

apreciado
no risoto

Alegação
que ino-

centa 
o réu

Pronome
oblíquo

referente
a "tu"

Grei (fig.)

101, em 
romanos

Leste (abrev.)

"True (?)", antiga 
série da HBO (TV)

Produto
de higiene

Matuto
(bras.)

Conceito da Tercei-
ra Lei de Newton

Posição clássica de
meditação na ioga 

Saudação trivial 
no dia a dia
Gargalhou

Aportu-
guesa-

mento do
"an" final

Rei (?): 
Luís XIV
Embaixo

de

Conversão do sinal
analógico de áudio

para o digital

Apto; capaz

Cilindro de
seringas
Iguaria 

espanhola

Bem, em
espanhol
Ave de
rinhas

O "eu"
racional
A última 

consoante

Quarto, em inglês

Prometer em cará-
ter solene

O dos olhos é feito
com delineador 
Diz-se da notícia 

que causa sensação

Precede o
apóstrofo 
Bico, em
francês

Hiato de
"miolo"
Nióbio

(símbolo)

Tradição cultural
que inspirou Stan
Lee na criação do
super-herói Thor

Produz
vento
com o
leque

"Me (?)",
sucesso
de Pitty

3/bec. 4/bien — room. 5/blood — estro — joana. 6/paella. 9/centurião.

Plantas, folhas e rituais protegem sua casa, 
proporcionando harmonia e felicidade

Você sabia que a folha de louro 
ajuda a ter sabedoria se usada como 
marcador de livros? Que cinzas de 
incenso resultam em um poderoso 
sal negro? Que o dente de alho 
absorve o mal?

Várias plantas, flores, folhas podem 
ser utilizadas para proteger sua casa e 
proporcionar harmonia e felicidade na 
sua vida. Elas podem ser usadas para 
simpatias, banhos e rituais.

-Camomila pode ser borrifada em casa para quebrar maldições 
lançadas (tanto em você quanto na casa).
-A água de flor de laranjeira é ótima para evitar o mal e todas 
as formas de má sorte.
-O cacto pode ser usado para proteção e banimento (pode ser 
misturado com outros símbolos de banimento/proteção).⠀
-Coloque um dente de alho de baixo da cama/cadeira, ele tira 
e absorve o mal, o mesquinho e o desagradável.⠀
-Queime alecrim fresco ou seco em sua casa para proteção, 

purificação, habilidades psíquicas e cura.⠀
-Plante alecrim na sua porta da frente para promover e convi-
dar o amor em sua casa.
-Guarde as cinzas do incenso e use para fazer sal negro.⠀
-Use folhas de louro como marcadores em livros, assim você 
obtém sabedoria e conhecimento sobre o que lê.⠀
-Amarre uma chave, de preferência daquelas bem antigas, numa 
fita vermelha e pendure atrás da porta. Isto ajudará você a guar-
dar a entrada da sua casa, garantido-lhe proteção a cada saída.

 Confira algumas dicas:
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Que o vento leve o necessário e 
me traga o suficiente. 

 (anônimo)

CEREJA: Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário -,  Catiane de 
Oliveira Preto, Edson Brito Manuel, Ervino Pereira Silva, Cleusa Santos, Dolores Bustelo e Luiz Gustavo 
Bernardo Frey.  Da coluna: felicidades.

Novo Ciclo
Orlando Luiz Santos integra 
o Conselho de Administração 
da nova diretoria da Faciap, 
comandada pelo  empresá-
rio londrinense Fernando 
Moraes, que  tomou posse 
como presidente para o 
biênio 2021/22. Mais de 

duas mil pessoas acompa-
nharam remotamente, na 
última quinta-feira (21) 
a solenidade de posse da 

nova diretoria da Federação 
das Associações Comerciais 
e Empresariais do Paraná 
(Faciap). O evento contou 
com a participação remota 
do vice-governador Darci 

Piana e diversos líderes em-
presariais. Orlando Santos 
representa Umuarama e é o 
atual presidente da Asso-

ciação Comercial, Industrial 
e Agrícola da Capital 

da Amizade. 

Vacinas já!
O Governo do Estado fina-
lizou, no domingo (24), a 
entrega das 86.500 doses 
da vacina desenvolvida 
pela Universidade de 

Oxford em parceria com o 
Laboratório AstraZeneca 
para as 22 Regionais de 
Saúde do Paraná. O lote 
vai permitir que os 399 
municípios do Paraná 

possam começar a aplicar 
os imunizantes contra a 

Covid-19 .O primeiro lote, 
formado pelo imunizante 
CoronaVac do laborató-
rio chinês Sinovac em 

parceria com o Instituto 
Butantan, chegou aos 
municípios na semana 

passada.

PORTRAIT 
Cecilia Gabrieli Rodrigues Vieira, reina ab-
soluta, no clique assinado por Luci Lemes. 
Ela comemorou 15 anos no último dia 16. 

INGREDIENTES
1 xícara de chá mais um terço de fari-
nha de trigo peneirada/ Sal a gosto/ 2 
colheres de chá de fermento  em pó/ 2 
ovos/ três quartos de xícara de chá de 
óleo de canola/ 1 xícara de chá mais um 
quarto de cenoura cortada em cubos pe-
quenos/ 1 xícara de chá de açúcar/ Cho-
colate granulado a gosto/ Ingredientes-
para Ganache: 400 gramas de chocolate 
meio amargo em gotas e 400 gramas de 
creme de leite de caixinha

 MODO DE PREPARO
1. Em uma tigela, coloque a farinha de 
trigo, o sal, o fermento e misture bem. 
Reserve. No liquidificador, coloque os 
ovos, o óleo, a cenoura, o açúcar e bata 
por mais ou menos 3 minutos ou até fi-

car homogêneo .Despeje na tigela com a 
farinha de trigo, sal e fermento e mexa 
com o batedor de arame até a massa fi-
car homogênea.  Transfira a massa para a 
forma de pudim,  untada com manteiga e 

enfarinhada e leve ao forno preaquecido 
a 180 graus por 35 minutos.Retire do for-
no e desenforme ainda quente.    Despeje 
a cobertura de ganache ainda quente em 
cima do bolo, decore com chocolate gra-

nulado e sirva em seguida.

MODO DE PREPARO - GANACHE
    Em uma tigela, coloque o chocolate 
em gotas, o creme de leite e leve ao mi-
cro-ondas em potência alta por 1 minu-
to e 20 segundos mexendo de 40 em 40 
segundos ou até derreter completamen-
te. Retire do micro-ondas e despeje no 
bolo ainda quente.

Bolo Vulcão de Cenoura
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