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IPTU 2021 
Os boletos do IPTU 2021 da Prefeitura de Umuarama 

começarão a ser distribuídos aos contribuintes na 
primeira quinzena de fevereiro. Foram lançados 

66.641 carnês com correção de 4,6%, de acordo com 
variação do IPCA de 2020, e atualização de valores 
conforme a metragem dos imóveis, verificada por 

georreferenciamento. l Pág. 8 e 9

Decreto autoriza o comércio 
a abrir às 8h a partir de hoje

A prefeitura editou novo decreto suspendendo restrições no horário de funcionamento do 
comércio e do setor de serviços em Umuarama. Conforme o Decreto 02/2021, voltam 
a valer os horários definidos pelo Decreto Municipal 201/2018, que faculta aos estabe-
lecimentos comerciais e prestadores de serviços – incluindo lojas de departamentos – o 

horário de funcionamento das 8h às 22h em dias úteis, domingos e feriados, sempre com 
observância às normas trabalhistas reguladoras da duração e condição do trabalho. l Pág.10

Servidor acaba 
preso por agredir 
colegas, secretário e 
prefeito de Rondon

Dudu, filho de 
Barrichello, assina 
contrato na Fórmula 
Regional Europeia

THIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Resultados não divulgados até o fechamento da edição

País quebrado
O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem (5), que o 
Brasil está quebrado e que não consegue fazer nada. Ele 
citou uma mudança estudada na tabela do imposto de 
renda, sem fornecer detalhes, e responsabilizou a mídia 
por, segundo ele, “potencializar” a gravidade da covid-19. 
“Eu queria mexer na tabela de imposto de renda. Tem 
esse vírus potencializado por essa mídia sem caráter 
que nós temos aí. É um trabalho incessante de tentar 
desgastar para retirar a gente daqui para voltar alguém 
para atender os interesses escusos da mídia”, disse.

Baleia e o PT
O Partido dos 
Trabalhadores decidiu 
apoiar a candidatura 
de Baleia Rossi (MDB) à 
presidência da Câmara 
dos Deputados. A votação 
pró Baleia foi apertada: 
27 votos a favor do apoio 
ao emedebista contra 23 
favoráveis a uma candidatura 
de esquerda. Houve 
ainda uma abstenção. A 
decisão do partido deve 
ser anunciada em breve 
e abre espaço para que o 
deputado federal Baleia 
oficialize sua candidatura 
ainda nesta semana, 
antes da série de viagens 
que pretende fazer para 
negociar apoio nos estados.

Resistência de Barros
O deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), líder do 
governo Bolsonaro na Câmara, está fazendo de tudo 
para fugir da “encrenca” que seria gerir o Ministério 
da Saúde, numa eventual saída de Pazuello. Caso 
se concretize a troca de comando no Ministério da 
Saúde após o início do programa de imunização contra 
a covid-19, os integrantes do governo não terão 
facilidade para convencer o deputado Ricardo Barros 
(PP-PR), a assumir a pasta. Barros até fez um pouco 
convincente elogio ao general Pazuello para justificar 
que tudo deve continuar como está.

Encrenca certa
Mas qualquer brasileiro sabe que a pasta, em meio à 
pandemia e sob influência direta do presidente Jair 
Bolsonaro, é uma verdadeira encrenca. Não é uma questão 
fechada, mas quem quiser convencer o líder do governo a 
descascar esse abacaxi terá que gastar muita saliva. Feita 
a troca no ministério, seria o quarto ministro da Saúde 
brasileiro durante a pandemia da covid-19 no país.

Partido dividido
O aperto na votação 
reforça a divisão no PT. São 
três grupos: o que apoia 
Baleia; o que defende 
candidatura da esquerda; e 
os dissidentes, que apoiam 
Arthur Lira, candidato de 
Bolsonaro. Não está claro se 
os 23 derrotados, votarão 
em Baleia ou engordarão 
os dissidentes. Apoiando 
Baleia, o PT conquista 
direito à primeira escolha 
na mesa diretora da 
Câmara. Com maior 
bancada, pede “respeito 
à proporcionalidade” 
e tenta emplacar um 
petista na primeira-
Vice-Presidência ou na 
Secretaria-Geral da Mesa.
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Governo inaugura centro de 
controle da Muralha Digital

O governador Ratinho Jr participou 
ontem (5) da inauguração do Centro 
de Controle da Muralha Digital, projeto 
da prefeitura de Curitiba voltado à ges-
tão do trânsito, da segurança pública 
e também dos eventos climáticos 
que atingem a Capital. As mais de 
mil câmeras que compõem o sistema 
também vão contribuir com o monito-
ramento feito pelo Centro Integrado 
de Comando e Controle (CICCR), do 
Governo do Paraná.

UMUARAMA JÁ TEM 
O SISTEMA ATIVO

O sistema age da mesma forma 
que o processo instalado em Umua-
rama há pouco mais de dois anos. 
No município do noroeste, o moni-
toramento e é feito com o registro 
de imagens através de câmeras 
instaladas em pontos estratégi-
cos. O equipamento fica instalado 
na sede da Secretaria de Defesa 
Social de Umuarama e é gerido 
pela Guarda Municipal.

Em agosto do ano passado, a 
Secretaria de Estado da Segurança 
Pública firmou um acordo de coope-
ração técnica com a prefeitura para o 
compartilhamento de dados e utiliza-
ção das câmeras de monitoramento. 
Convênios como este já foram adota-
dos junto a outras 28 cidades, per-
mitindo o controle e prevenção de 
crimes em todo o Estado, inclusive 
nas áreas de fronteira.

Ratinho Jr afirmou que a tendência 
é que esta integração esteja presente 
em mais municípios paranaenses. “É 
uma parceria importante, estratégica 
para o Paraná e para Curitiba. O pro-
jeto usa o que há de mais avançado 
em termos tecnológicos e ampara com 
imagens e dados as forças de segu-
rança que cumprem seu trabalho de 
proteger os cidadãos e coibir a crimi-
nalidade”, afirmou.

“O Governo do Estado terá 
recursos do Ministério da Justiça 
para expandir esse sistema de 

Centro integrado
Criado em 2014, para dar suporte técnico para a Copa do Mundo, o CICCR 

conta com profissionais da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, 
Defesa Civil, Departamento Penitenciário e pelas Guardas Municipais das cidades 
parceiras. O centro representa, em âmbito estadual, o que a Muralha Digital faz 
em Curitiba. “A tecnologia nos ajuda muito no dia a dia, pois permite alcançar 

informações que presencialmente os agentes de segurança não conseguem ter 
acesso, como o mapeamento dos lugares com os maiores índices de crimina-
lidade”, explicou o secretário estadual da Segurança Pública, Romulo Marinho 

Soares. “Esta tecnologia da Muralha Digital é espelhada com o nosso Centro de 
Comando e Controle, e com os convênios que já firmamos com 29 municípios, 
a ideia é colocar esses sistemas de câmeras onde os policiais não podem estar 

presentes”, afirmou.

monitoramento e inteligência para 
a Região Metropolitana de Curitiba, 
Londrina e Foz do Iguaçu”, disse. 
“Hoje, segurança pública se faz de 
duas maneiras no mundo todo: pre-
sença física do policial nas ruas, 
garantindo a segurança da popu-
lação, e tecnologia, que vem para 
reforçar e otimizar o trabalho desses 
policiais”, ressaltou o governador.

SISTEMA
Na primeira fase da Muralha Digi-

tal foram instaladas 488 câmeras 

em locais estratégicos, incluindo 
as 185 escolas municipais. Todo 
o sistema também está integrado 
com os radares de trânsito e com 
as câmeras de alta qualidade da 
iniciativa privada.

As imagens são acessadas 
em tempo real no Centro Muralha 
Digital, onde guardas municipais, 
Setran e Defesa Civil fazem o moni-
toramento 24 horas por dia, com 
o processo integrado aos agentes 
da GM que estão na rua. O investi-
mento será de R$ 28 milhões. 

RATINHO Jr afirmou que a tendência é que esta integração esteja presente em mais municípios paranaenses

RODRIGO FELIZ LEAL/AEN
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Licitação
suspensa

O TCE-PR expediu 
medida cautelar que sus-
pende a licitação do Insti-
tuto Água e Terra (IAT) para 
a contratação de empresa 
para a prestação de servi-
ços de suporte técnico à 
sua plataforma tecnológica. 
A medida foi tomada em 
razão de indícios de irregu-
laridade em relação às exi-
gências para qualificação 
técnica dos licitantes.

A cautelar foi conce-
dida em 14 de dezembro 
e homologada na ses-
são ordinária do Tribu-
nal Pleno no dia 16, por 
videoconferência.

O  TCE -PR aca tou 
Representação da Lei nº 
8.666/93 (Lei de Lici-
tações e Contratos) for-
mulada pela empresa 
Notoriun Tecnologia em 
Software Ltda., em face 
do Pregão Eletrônico nº 
23/20, por meio da qual 
apontou as supostas irre-
gularidades no certame.

A representante alegou 
que o edital do pregão 
exigiu uma declaração 
formal e nominal ao IAT 
de que a licitante estaria 
habilitada a representar 
e prestar certificação da 
desenvolvedora de soft-
ware específico, empresa 
privada terceira e alheia 
ao processo, no território 
brasileiro. Ainda contes-
tou a exigência de que os 
licitantes apresentassem 
a relação da equipe prin-
cipal do projeto, com os 
respectivos currículos e 
funções, acompanhada 
de declaração de anuência 
dos profissionais.

Ao conceder a medida, o 
TCE afirmou que as justificati-
vas do IAT para as exigências 
contestadas eram genéricas 
e superficiais, sem substrato 
técnico e jurídico para com-
provar a real necessidade 
desses requisitos.

O TCE ressalta não 
parecer razoável a exi-
gência de declaração emi-
tida pelo fabricante ou 
distribuidor do produto, 
com validade de 30 dias, 
para autorizar a repre-
sentação e a utilização 
da plataforma tecnoló-
gica em nome do IAT. Ele 
destacou que bastaria a 
comprovação impessoal, 
mediante a apresentação 
do contrato de parceria ou 
declaração, sem necessa-
riamente citar a entidade 
contratante ou o prazo de 
validade; e somente pelo 
licitante vencedor.

O relator salienta que as 
exigências de mestrado em 
Tecnologia da Informação 
do arquiteto de software 
e comprovação de anuên-
cia dos profissionais que 
irão participar de eventual 
contrariam as disposições 
legais que limitam a docu-
mentação relativa à qualifi-
cação técnica dos licitantes.

Finalmente, o TCE 
determinou a intimação 
do IAT, para ciência e 
cumprimento da cautelar; 
e a sua citação para que 
apresente defesa no prazo 
de 15 dias. Os efeitos da 
cautelar perduram até 
que seja tomada decisão 
de mérito no processo, a 
não ser que a medida seja 
revogada antes disso.

Desafios para 2021
Em conversa com o 
governador Ratinho Junior 
e o chefe da Casa Civil, 
Guto Silva, o líder do 
Governo na Assembleia 
Legislativa, deputado 
Hussein Bakri (PSD), 
pautou as metas para 
2021. Os representantes 
do Executivo Estadual 
trataram também sobre os 
grandes projetos que estão 
em andamento no Estado: 
“Nosso objetivo é realizar 
uma grande gestão. 
Reiterei o meu apoio para 
que o Paraná continue 
se destacando nacional 
e internacionalmente. 
Sabemos que 2021 será 
um ano de muitos desafios, 
mas estamos convictos 
que vamos superá-los com 
o apoio da população”, 
afirmou Bakri.

Oscar Niemeyer
O deputado federal Ricardo 
Barros (PP) anunciou, no 
dia 1º de janeiro deste 
ano, a liberação de R$ 25 
milhões para a construção 
do Centro de Eventos Oscar 
Niemeyer em Maringá. O 
Centro foi projetado na 
década de 80 pelo próprio 
Niemeyer, um dos mais 
importantes arquitetos e 
urbanistas do mundo. “O 
Centro de Eventos Oscar 
Niemeyer vai dar asas 
ao talento, à criatividade 
e à imaginação dos 
maringaenses”, afirmou.

Operação segura
A pedido da CNI 
(Confederação Nacional da 
Indústria), o governo federal 
prorrogou o contrato do 
Ministério da Economia 
com a ABGF (Agência 
Brasileira Gestora de Fundos 
Garantidores e Garantias), 
operador do SCE (Seguro 
de Crédito à Exportação). 

O contrato estava previsto 
para terminar em 30 de 
dezembro de 2021, o prazo 
foi estendido até 30 de 
junho de 2021.

Agro 4.0
A ABDI (Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial) 
selecionou três cooperativas 
para o Programa Agro 4.0. 
Duas delas são do Paraná: 
a Cocamar, de Maringá, e 
a Lar, de Medianeira. Os 
projetos apresentados pelas 
cooperativas fazem parte 
de uma lista com 14 ideias 
que envolvem a adoção e 
a difusão de tecnologias 
4.0 que vão receber um 
investimento total de R$ 
4,8 milhões. Ao todo, 100 
propostas foram inscritas. 

Recorde das MPs
Jair Bolsonaro fechou 2020 
como o presidente que mais 
enviou medidas provisórias 
ao Congresso desde 2001, 
quando o instrumento 
ganhou as regras atuais. O 
governo encaminhou 101 
MPs aos parlamentares, mas 
viu 30 propostas ficarem 
pelo caminho. O recorde 
anterior era de FHC, em 
2002, com 82 MPs editadas.

Presidência da Câmara
O PT anunciou apoio 
formal à candidatura 
de Baleia Rossi (MDB) à 
presidência da Câmara. Ao 
anunciar apoio ao bloco 
apoiado por Rodrigo Maia 
(DEM), formado por 11 
partidos, a presidente 
do PT, Gleisi Hoffmann, 
afirmou que a “aliança é 
necessária para derrotar 
as pretensões de Jair 
Bolsonaro de controlar a 
Câmara dos Deputados”. 
A decisão da bancada da 
sigla não foi unânime, 
apenas quatro votos foram 
a favor do emedebista.
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Discussão na eleição legislativa 
em Xambrê termina na delegacia

O vereador Elton Rodrigues, o 
‘Elton Moto’, eleito pelo PL, pela 
primeira vez, para atuar a par-
tir deste ano na legislatura até 
2024, no Poder Legislativo de 
Xambrê, registrou uma queixa na 
Delegacia de Polícia do Municí-
pio, relatando ter sido ameaçado 
pelo irmão do presidente eleito 
na manhã da segunda-feira (4).

Segundo Elton, momentos após 
a realização da cerimônia de posse 
ao prefeito Decio, seu vice e aos 
vereadores (que aconteceu tam-
bém durante a manhã), o irmão do 
candidato à presidência da Câmara 
(que não teve seu nome revelado 
pelo denunciante) teria desferido 

ameaças, inclusive via áudios atra-
vés de aplicativos de conversação.

Elton ressalta que a motiva-
ção seria o fato de ele, e outros 
dois vereadores não terem 
votado na chapa encabeçada 
por Dr Edson, para presidência, 
durante eleição da mesa dire-
tora do Legislativo do Município.

Os áudios onde estão as 
denúncias também foram entre-
gues à Polícia Civil que passará 
a investigar o caso.

O presidente eleito, que par-
ticipou das cerimônias de posse 
e eleição da mesa diretora da 
Câmara Municipal de Xambrê 
remotamente por ter contraído a 

covid-19, relatou à reportagem do 
Jornal Tribuna Hoje News, que não 
tem conhecimento do que houve e 
não recebeu nenhuma notificação 
a respeito. “Se meu irmão praticou 
algum ato, ele é que responderá. 
Eu não estou sabendo do que acon-
teceu, pois nem estava presente”, 
relatou. O vereador ressalta que 
foi protocolado na Câmara, um 
requerimento por parte do verea-
dor Elton Barbosa, solicitando a 
disponibilização das imagens da 
sessão solene. “Como não estou 
podendo estar presente, somente 
quando retornar é que analisarei 
o requerimento”, encerra o presi-
dente da Câmara.

A Prefeitura Municipal de Umuarama publicou, através de redes sociais, que está distribuindo cavaco de madeira. Cavaco 
é o termo utilizado na indústria da madeira para designar os pequenos pedaços resultantes de uma trituração. O cavaco é 
um pequeno pedaço de madeira, que pode ter tamanhos variáveis entre 5 a 50mm. Os itens são resultado da trituração de 
galhos da manutenção da arborização urbana. Os interessados em adquirir o material podem manter contato no telefone (44) 
3621-4141, ou devem procurar a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, na Prefeitura, e fazer o cadas-
tro. É preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência. De acordo com a Prefeitura, “ o cadastro é necessário para 
dimensionar a quantidade de solicitações e a produção do material”.

DIVULGAÇÃO
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Servidor é preso por agredir 
colegas, secretário e prefeito

Um servidor público de 53 
anos foi preso na última segun-
da-feira (4), acusado de ter agre-
dido servidores que trabalham em 
duas secretarias municipais, um 
secretário municipal e o prefeito 
de Rondon (município localizado 
a 97 quilômetros de Umuarama) 
Rober to Corredato (PSD). As 
agressões serão investigadas 
pela Polícia Civil de Cidade Gaú-
cha, onde o caso foi registrado.

Policiais militares que atuam no 
município atenderam à ocorrência e 
conduziram o acusado à delegacia.

Segundo relatório, o servidor teria 
agredido o prefeito simplesmente 
por ter sido transferido da Secreta-
ria Municipal da Saúde, onde atuava 
como motorista, para a Secretaria 
Municipal de Obras. O servidor 
não teria ficado satisfeito com a 
mudança e, quando foi informado 
que trabalharia com um caminhão, 
ficou alterado e praticou os atos.

O prefeito reforçou que, diver-
sas reclamações sobre o mau 
compor tamento do servidor, o 
levaram a aprovar a mudança de 
setor. A defesa do servidor res-
salta que a descrição dos fatos 

está incoerente com a realidade e 
que o seu cliente comprovará sua 
inocência no decorrer do processo.

Os outros três funcionários 
públicos também teriam sido agre-
didos na Secretaria Municipal de 
Obras, Saúde no Setor de Recur-
sos Humanos, onde ocorreram as 
discussões e agressões físicas 
envolvendo o servidor público e o 
prefeito. O último a ser agredido 

pelo acusado teria sido o chefe 
de gabinete ao tentar afastar o 
suposto agressor.

Além de responder na Justiça, 
o servidor público, agora afastado 
por 60 dias, também será subme-
tido a procedimentos administrati-
vos que já foram instaurados. Até a 
manhã de ontem (desta terça-feira, 
5), ele continuava detido na Dele-
gacia da Polícia Civil.

A Polícia Militar apreendeu na noite da segun-
da-feira (4), um caminhão carregado com 48 
caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, 
em Iporã (54 quilômetros de Umuarama). O 
veículo estava com a ‘bateria arriada’ e por isso 
foi deixado abandonado pelo contrabandista. 
Os produtos foram encaminhados para a Receita 
Federal de Guaíra para medidas. Segundo a 
PM, uma denúncia anônima levou a equipe até a 
Estrada Santa Helena, onde estaria o caminhão. 
No local, os policiais encontraram o Ford Cargo 
com placas do Rio Grande do Sul. No baú 
foram encontradas 48 caixas de cigarros contra-
bandeados do Paraguai. Ninguém foi preso.

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
5/12 a 5/1 0,5000 0,1159 0,0000
6/12 a 6/1 0,5000 0,1159 0,0000
7/12 a 7/1 0,5000 0,1159 0,0000
8/12 a 8/1 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +3,91% 30,04 
Vale ON +1,64% 92,96 
ItauUnibanco PN -0,49% 30,75 
IRB Brasil ON -2,03% 7,73 
Weg ON +5,87% 79,00 
Eletrobrás PNB -3,15% 35,06

IBOVESPA: +0,44% 119.376 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 102,81
Libra est. 0,74
Euro 0,81
Peso arg. 84,80

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,2% 5,2590 5,2600 +1,4%
PTAX  (BC) +3,2% 5,3263 5,3269 +2,5%
PARALELO -0,5% 5,1200 5,5500 +1,5%
TURISMO -0,5% 5,1200 5,5300 +1,5%
EURO +3,2% 6,5380 6,5404 +2,3%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (DEZ) 1.720,00 1,40 7,94 7,94
Oeste (NOV) 1.736,45 1,02 7,89 8,58

DÓLAR 05/01

Iene R$ 0,0518
Libra est. R$ 7,24
Peso arg. R$ 0,06
R$1: 1289,82 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 05/01

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: 4,39%

Em 05/01 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 150,00 3,4% 3,4%
SOJAParanaguá 161,00 2,5% 3,9%
MILHOCascavel 76,00 2,7% 4,1%

SOJA 1.350,00 33,50 16,1%
FARELO 435,40 8,20 12,9%
MILHO 491,75 8,00 16,9%
TRIGO 654,00 12,00 13,6%

SOJA 141,03 0,6% 0,2%
MILHO 71,90 0,5% 10,0%
TRIGO 69,24 0,1% -0,1%
BOI GORDO 255,21 -0,3% -5,2%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 05/01 PR DIA 30d.

Em 05/01 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)

UTI Neonatal
precisa de leite

O Posto de Coleta de 
Leite Humano da Norospar 
segue com os estoques 
em baixa e precisa de doa-
doras. Com a UTI Neonatal 
praticamente lotada, há o 
risco de faltar alimento para 
os bebês prematuros já nos 
próximos dias.

Toda mulher que está 
amamentando e tem boas 
condições de saúde pode e 
deve doar leite materno. Não 
é preciso nem sair de casa.

O Hospital e Mater-
nidade Norospar envia 
os kits de coleta gratui-
tamente, contendo todo 
o material necessário. 
As orientações da coleta 
são repassadas as doa-
doras por telefone. Toda 
semana, uma equipe 
do Corpo de Bombeiros 
busca o leite armazenado 
na casa das doadoras 
e encaminha ao Posto 
de Coleta, de onde vai 
para a pasteurização e 
depois volta para ser vir 
de alimento aos bebês 

prematuros.
De acordo com os espe-

cialistas, o leite materno é 
fundamental na recupera-
ção dos bebês prematuros 
e é muito mais saudável 
e eficaz que as fórmulas 
prontas, pois aumenta as 
chances de recuperação, 
diminui o risco de infec-
ções e o tempo de inter-
nação nas incubadoras.

Ao doar leite materno, 
a mulher estimula a pró-
pria produção, que tende 
a aumentar, o que bene-
ficia também o bebê da 
doadora. Quanto mais ela 
doar, mais leite terá.

SEJA DOADORA
Se você está amamen-

tando e tem boas condi-
ções de saúde, seja uma 
doadora de leite materno. 
Entre em contato com o 
Posto de Coleta de Leite 
Humano da Norospar e 
saiba mais: Fone/ What-
sApp: (44) 98857-6075 
ou 3621-1299.

TODA mulher que está amamentando e tem boas condições de saúde pode e deve 
doar leite materno

ASSESSORIA

Dança das cadeiras
A reforma ministerial é tida 
como certa na Esplanada 
em meio às articulações do 
Planalto para emplacar os 
sucessores dos presidentes 
da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), e do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP). Além 
das trocas dos atuais titulares, 
à mesa estão negociações e 
conversas para a recriação 
de ministérios. A dança das 
cadeiras deverá ampliar a 
presença de políticos indicados 
pelo Centrão no governo. O 
bloco, apoiado por Bolsonaro, 
tem o deputado Arthur Lira 
(PP-AL) como candidato à 
sucessão na Câmara.

Cobiça
Um dos cargos mais 
cobiçados pelo Centrão 
é a articulação política 
do Planalto, ocupada 
atualmente pelo general Luiz 
Eduardo Ramos. A possível 
troca de Ramos por um 
político não agrada à ala 
militar do governo.

Cota
Outra pasta da cota militar 
também está em negociação 
com os congressistas. 
Chefiado pelo almirante 
Bento Albuquerque, o 
Ministério de Minas e 
Energia poderá ser ocupado 
por Davi Alcolumbre.

Rumo
O presidente do Senado tenta 
consolidar a candidatura 
do colega Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG) para sucedê-lo, 
antes de definir qual rumo 
tomará na Esplanada. 
Também estão no radar de 
Alcolumbre a Secretaria de 
Governo e o Ministério do 
Desenvolvimento Regional.

Esporte
A articulação do Planalto na 
Câmara para derrotar o grupo 
de Rodrigo Maia (DEM-RJ) 
passa pela possível recriação 
de pelo menos duas pastas 
- do Esporte e da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços.

Aliança
Após decidir - com maioria 
apertada - pelo apoio à 
candidatura de Baleia 
Rossi (MDB-SP), o Partido 
dos Trabalhadores, maior 
bancada na Câmara, 
justificou que a aliança “se 
dá exclusivamente em torno 
da eleição da Mesa Diretora”. 
Um recado a Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), que tem defendido 
um projeto suprapartidário 
para as eleições de 2022.

Ato
Com a presença do PT e das 
outras legendas de oposição, 
a candidatura de Rossi será 
oficialmente lançada hoje em 
ato na Câmara. Os 23 deputados 
petistas que votaram contra 
o apoio ao emedebista estão 
alinhados à ex-presidente Dilma 
Rousseff, resistente à aliança por 
causa do impeachment que a 
derrubou em 2016.

Campanha
No Senado, uma ala do MDB 
defende a antecipação da 
escolha do nome do partido 
para a disputa à sucessão 
de Alcolumbre. Isso porque 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG) 
já está em campanha. Quatro 
senadores emedebistas são 
potenciais candidatos e, por 
ora, a definição do partido 
está prevista para o fim de 
janeiro.

Centrais
Dirigentes das principais 
centrais sindicais vão procurar 
os candidatos à presidência 
da Câmara e do Senado 
para pedir aprovação da 
PEC da Reforma Sindical. 
Outra prioridade, definida 
na primeira reunião das 
entidades, é a defesa de 
um programa de vacinação 
universal, gratuita e sob 
coordenação do SUS. 
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Os boletos do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) referentes 
ao exercício de 2021 em Umua-
rama começam a ser distribuídos 
aos contribuintes na primeira quin-
zena de fevereiro. Foram lançados 
66.641 carnês com correção de 
4,6%, de acordo com a variação do 
IPCA (Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo) que calculou neste 
percentual a inflação acumulada 
ao longo de 2020, e atualização 
de valores conforme a metragem 
dos imóveis, verificada por geor-
rerefenciamento.

A principal mudança com rela-
ção a 2020 é a data de pagamen-
to. Agora, tanto quem optar pela 
quitação à vista (com desconto de 
6%) quanto pelo parcelamento em 
10 parcelas mensais (sem juros) 

iniciará o pagamento no dia 15 de 
março. “Quem não receber o bo-
leto pelos Correios poderá baixar 
a segunda via no site da Prefeitura 
umuarama.pr.gov.br a partir de feve-

Isentos
Aposentados, pensionistas e outros grupos com direito à isenção 

do IPTU devem requerer o benefício a partir de março, pessoalmen-
te na Prefeitura. O dia 15 de março é também o prazo limite para o 
contribuinte contestar o valor, caso não concorde com a metragem 
do imóvel lançada na cobrança do tributo, e para apresentação dos 

requerimentos de imunidade nos casos assegurados em lei.
Neste ano, o IPTU levou em conta a atualização da área construída de 

todos os imóveis, com base nos levantamentos realizados pelo processo 
de georreferenciamento, como determina o decreto nº 9.310/2018, da 
Presidência da República. “O imposto é cobrado conforme a metragem 

construída de cada imóvel, por isso em alguns casos pode haver diferença 
no tributo deste ano, em relação ao ano passado, já que muitos imóveis 
estavam com as plantas desatualizadas nos bancos de dados do municí-

pio”, acrescentou o secretário.

reiro ou procurá-la pessoalmente no 
setor de Arrecadação e Fiscalização, 
no Paço Municipal”, orientou o se-
cretário municipal da Fazenda, Eve-
raldo Marcos Navarro.

A previsão de arrecadação com 
o tributo é estimada em R$ 59 mi-
lhões 859 mil. O boleto inclui o va-
lor do IPTU, a taxa anual de coleta 
de lixo e, nos casos de terrenos 
sem edificações, a contribuição 

A principal mudança com relação a 2020 é a data de pagamento que se iniciará no dia 15 de março

FOTOS: THIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Arrecadação prevista

IPTU 2021 terá valores atualizados conforme metragem

para o custeio do serviço de ilumi-
nação pública (Cosip). A entrega 
será feita pelos Correios.

“No caso dos terrenos sem edi-
ficação, caso o cadastro esteja atu-
alizado na Prefeitura o proprietário 

deverá recebê-lo em sua residên-
cia. Quem não receber deve bus-
car a segunda via no site do muni-
cípio. Estamos à disposição para 
outros esclarecimentos”, reforçou 
o secretário Marcos Navarro.
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Decreto autoriza o comércio 
a abrir às 8h a partir de hoje

A Prefeitura editou novo decreto 
suspendendo restrições no horário 
de funcionamento do comércio e do 
setor de serviços em Umuarama. 
Conforme o decreto 02/2021, vol-
tam a valer os horários definidos 
pelo Decreto Municipal 201/2018, 
que faculta aos estabelecimentos 
comerciais e prestadores de ser-
viços – incluindo lojas de depar-
tamentos – o horário de funcio-
namento das 8h às 22h em dias 
úteis, domingos e feriados, sempre 
com observância às normas traba-
lhistas reguladoras da duração e 
condição do trabalho.

O decreto autoriza que os 
estabelecimentos de prestação 
de serviço e comércio em geral, 

isto é, que não os previstos nos 
incisos II a IX do ar tigo 3º do 
decreto 336/2020, funcionem 
das 8h às 22h em dias úteis, 
domingos e feriados, ao passo 
que as lojas de depar tamento 
funcionem das 8h às 22h, de 
segunda a sábado, e das 8h às 
20h, aos domingos.

Na mesma publicação, na edi-
ção desta quarta-feira (6) do diá-
rio oficial do município, fica libe-
rada a atividade de panfletagem, 
desde que mantidos os cuidados 
para evitar o contágio do corona-
vírus. A decisão considera a pas-
sagem do Natal, a virada de ano 
e a necessidade de se manter 
as demais medidas de restrição 

frente ao risco de o sistema hos-
pitalar não supor tar a demanda 
de infectados pela covid-19, e 
conta com a aprovação do Cen-
tro de Operações de Enfrenta-
mento à Covid-10 (COE Munici-
pal), reforçando a importância de 
evitar aglomerações.

Conforme o decreto, o momento 
exige esforço conjunto na ado-
ção das medidas de prevenção 
à doença e diminuição dos ris-
cos à saúde pública e também à 
economia do município, evitando 
o colapso econômico e social. 
“O equilíbrio da economia contri-
bui para a saúde da população”, 
reforça o decreto, que entra em 
vigor após a sua publicação.

A decisão foi aprovada pelo Centro de Operações de Enfrentamento à Covid-19 (COE Municipal), reforçando a importância de evitar aglomerações

THIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Há sinais de problemas em seu sistema digestivo, por isso seria 
uma boa ideia reduzir a quantidade de gorduras em sua dieta. 
Não fique muito impaciente com o tamanho de seus projetos, 
planeje em longo prazo sem a influência dos outros. Você terá 
maior controle sobre seu ambiente profissional

Touro 21/04 a 20/05
Você vai mais facilmente procurar as pessoas que compartilham 
seus valores fundamentais para poder estabelecer relações mais 
estreitas. Atenção com a  indigestão, cuidado com o que você 
come. Você será mais rodeado por amigos e ficará feliz com isso.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você sente uma necessidade de desfrutar os prazeres da vida, 
que é exatamente o que você precisa para recarregar suas bate-
rias hoje. Seu bom humor é contagiante e você está levando 
pessoas a sua volta junto com você. Seus sonhos podem se 
tornar realidade se você encontrar os meios.

Câncer 21/06 a 21/07
Você estará mais disposto a se dedicar mais às pessoas que 
o merecem. Mas se tiver interesse em ter uma alimentação de 
qualidade, nenhum mal deve surgir dela. No amor, Não imponha o 
seu ponto de vista, seria melhor tentar chegar a um compromisso 
do que correr o risco de causar uma explosão.

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
Você vai ter muitas habilidades sociais hoje, é hora de lutar e alcançar 
seus objetivos! Os ventos estão mudando. Você precisa de um pouco 
de ar fresco, recarregue suas energias na natureza. Agora realmente 
é a hora de levar o seu parceiro na direção desejada.

Aquário 21/01 a 19/02
Você será capaz de se expressar de forma espontânea e com 
mais liberdade. Não perca esta oportunidade. Sua vida amorosa 
vai dominar e equilibrar seus níveis de energia. Mostre-se como 
você é juntamente com as suas necessidades reais.

Peixes 20/02 a 20/03
É hora de pensar em fazer uma grande mudança. Suas ambições 
são saudáveis, então lute por elas. A sensação de que algo está 
faltando levará a um momento de cansaço passageiro. Cure-o 
com uma dose de vitaminas e mantenha seu corpo ativo. 

Um problema será resolvido sem esforço. Essa facilidade lhe 
dará asas. Algumas emoções subirão novamente à superfície 
e você consequentemente terá dificuldade para controlar seus 
nervos quando fala. 

Pôr as coisas em prática lhe trarão mais satisfação hoje. Você corre 
o risco de cansar as pessoas ao seu redor hoje! Tenha cuidado para 
não passar dos seus limites, nem do limite de qualquer outra pessoa. 
Não se desencoraje por recusas, hesitação ou atrasos. 

Enquanto tudo está acontecendo ao seu redor, você sentirá neces-
sidade de relaxamento, use isso ao seu favor e deixe tudo para 
trás. Hoje há uma sensação interna de calma, que é favorável para 
recarregar as suas baterias psicologicamente. Sua necessidade 
de reconhecimento será a sua maior motivação

Seu cérebro precisa de um descanso - não é nada para se preo-
cupar, apenas evite agitação para voltar à forma. Você vai achar 
difícil amortecer seus sentimentos amorosos hoje. É assim que 
você vai poder fortalecer o relacionamento com o parceiro.

Você vai ser capaz de concluir um projeto financeiro ligado a uma 
compra essencial. Você está recarregando baterias por um influxo 
de novas forças. Você tem mais resistência e está particularmente 
inclinado a se concentrar no essencial.

Solução

BANCO 27
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Vogal do
extinto

trema, em
português

A lingua-
gem casti-
ça, para o
purista

Tipo de
anestesia

de uso 
obstétrico

Terra
natal de
Abraão
(Bíblia)

Madeira
europeia
usada em

móveis

Gás no-
bre usa-
do em

criogenia

O "eu" 
de uma
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(?), atriz

cana-
dense

Antiga de-
signação
do espaço
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2/ad. 3/éon — mon — sad. 4/éter — sadi. 5/emite. 7/xátrias. 9/peridural.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

TENDÊNCIA
A cada dia surgem novos jeitos de viver e 

um deles é morar em um espaço mais com-
pacto, onde o menos é mais. A Imobiliária 
Morena lançou no ano passado um estilo 
diferente e te convida a  morar em studios 
práticos, compactos e funcionais. E com 

um plus de tudo que você precisa:  área de 
lazer, salão de festas, espaço kids, espaço 

gourmet, academia, piscina adulto com bor-
da infinita (a única de Umuarama), piscina 
infantil, café e conveniência, coworking, 

lavanderia compartilhada, bicicletário, tool 
sharing, car wash e pet care. Dica boa,né? 

Agende uma visita com um consultor e 
conheça a novidade. A vista é privilegiada e 

fica no alto da Paraná.

Cereja 
no bolo

Hoje é dia de cum-
primentos para os 
leitores da coluna 
que fazem aniver-
sário -, Caroline 
Schmitt Freitas, 

Eder Cordeiro Aze-
vedo, Fábio Reynal-
di Borges Padilha, 
Luiz Carlos Sirigu, 
Robson Meira dos 
Santos, Nivaldo 
Ferreira Andrade 
, Marcio Henri-

que Lujan, Fábio 
Padilha e  Alseu 

Fanoki. Da coluna: 
felicidades.

“Só há um caminho para a feli-
cidade. Não nos preocuparmos 
com coisas que ultrapassam o 

poder da nossa vontade. ”
(Epicuro)  

ZOOM
Um clique no prestigiadíssimo evento Highttea 2018, no Metropolitan, mostra a beleza 

de Silvane Cardoso Pinto -, descontraidamente.

THIAGO CASONI
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Chevrolet fecha 2020 na liderança!

Onix é heptacampeão -, Onix Plus e Tracker disparam em vendas. O Chevrolet 
Onix foi mais uma vez o carro preferido do consumidor brasileiro, terminando 
2020 com 135,3 mil unidades emplacadas. Este é o sexto ano consecutivo de 

liderança, mas o primeiro cheio desde a chegada da nova geração do hatch, lan-
çada no fim do ano retrasado. Vale destacar que o modelo ganhou recentemente 

novidades, como a inédita versão RS, de design esportivo. 
A Chevrolet liderou também entre os sedãs, com o Onix Plus. No ano, foram 83,4 mil 
unidades emplacadas, fazendo dele o modelo com maior crescimento em volume de 
vendas em relação a 2019. O Onix Plus também se destacou no ranking geral, termi-
nando 2020 como o terceiro na classificação – é a primeira vez que as versões hatch 

e sedã de um mesmo modelo de passeio ocupam o pódio de emplacamentos.
Outro produto de sucesso da marca foi o Tracker, cuja nova geração começou a ser 
comercializada nacionalmente a partir de março ( ano passado). Com 49,3 mil uni-
dades emplacadas no ano, o modelo foi o SUV com maior crescimento em volume 

de vendas, fato relevante principalmente se considerarmos que o segmento é hoje o 
mais competitivo da indústria. Aliás, o Tracker bateu em dezembro seu recorde histó-

rico de vendas ao alcançar a marca de 6,7 mil unidades negociadas.
O portifólio Chevrolet renovado e a expansão de tecnologias inovadoras de 

segurança, eficiência energética e conectividade – tudo alinhado com os novos 
anseios do consumidor – foram fundamentais para essa conquista, assim como 

uma rede de concessionárias forte e digitalizada.

UVEL O MELHOR LUGAR PARA COMPRAR O SEU CARRO!

DIVULGAÇÃO

NEWS
O ano vai ficar mar-

cado para a Chevrolet 
também pelo ingresso 
da marca no segmento 

dos veículos elétri-
cos, com o Bolt EV, 
que começou a ser 

entregue aos clientes 
em fevereiro de 2020. 
Mais de 100 unidades 
do modelo já foram 

emplacadas no país e, 
devido a boa aceita-
ção, um novo lote foi 
importado dos Estados 
Unidos com previsão 
para ser consumido 

ao longo deste ano. O 
Bolt EV se diferencia 

pelo conjunto formado 
pelo design inteligen-
te, elevada autonomia 
das baterias e perfor-
mance do motor de 

zero emissão.
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CRUZE 1.8 LT     15/16       PRETO   COMPLETO, AUT, COURO R$ 64.900,00

CRUZE HATCH PREMIER2  19/20        BRANCO    COMPLETO, AUT, COURO, TS, KM 2.200   R$ 114.900,00

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

PRISMA 1.4 LT     16/17       CINZA            COMPLETO R$ 48.900,00

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

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

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

Laboratórios com 
equipamentos modernos, 
estrutura adaptada para atender 
às necessidades dos alunos e 
um corpo docente formando, 
principalmente, por mestres e 
doutores. Elementos que fazem 
da Universidade Paranaense – 
Unipar, uma referência quando 
falamos em ensino superior.

Para quem deseja começar o 
novo ano estudando, não pode 
perder essa oportunidade. Estão 
abertas as inscrições para o 
Vestibular TOP 50 – 2021. Basta 
acessar o site da Unipar [www.
unipar.br], preencher o formulário 
e aguardar o dia da prova. A 
novidade é que as inscrições são 
gratuitas. 

Além da gratuidade, o processo 
seletivo tem um outro diferencial: 
serão disponibilizadas 50 bolsas 

Os vestibulandos concorrem à 50 bolsas de estudos de até 100%

Vestibular TOP 50 Unipar: Inscrições, que 
são gratuitas, vão até o dia 30 de janeiro

de estudos, de até 100%, 
para os candidatos mais bem 
classificados nas provas, que 
serão realizadas no dia 31 de 
janeiro. O vestibular ocorrerá 
nas sete Unidades da Unipar e 
vale para os cursos presenciais, 
semipresenciais e a distância.

Há 50 anos a Unipar está 
presente na vida de acadêmicos, 
formando profissionais 
competentes e que saem 
da universidade prontos 
para atuarem no mercado 
de trabalho. Além disso, a 
comunidade é beneficiada com 
a gama de serviços oferecidos 
pela instituição e desenvolvidos 
pelos alunos durante o período 
de estágio. 

Faça a sua graduação na 
Unipar. Inscreva-se para o 
Vestibular TOP 50 -2021!

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
RODOMOLAS MOLAS E SERVI-
ÇOS LTDA – ME, inscrita sob 
nº CNPJ 07.174.963/0001-50, 
estabelecido na Rodovia PR 323, 
nº 4860, CEP 87.507-000, cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins 
o extravio de seu alvará munici-
pal nº 25.703/2005. Com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.      

Prolongamento
de canteiros

A Umutrans concluiu as obras de 
prolongamento e readequação de 
canteiros no cruzamento das aveni-
das Dr. Ângelo Moreira da Fonseca 
com Amapá, perto da Igreja São José 
Operário, com melhorias na acessibi-
lidade e implantação de rotatória para 
reorientar o tráfego. O objetivo é garan-
tir mais segurança aos motoristas e 
pedestres em um dos pontos críticos 
do trânsito local, que concentra vias 
públicas de grande movimento. Haverá 
ainda pequenas obras com ajustes em 
todo o entorno, com a finalidade de 
melhorar ainda mais a fluência dos 
veículos. “Vamos avaliar o compor-
tamento dos motoristas, podendo 
haver novas adequações no futuro 
e inclusive a instalação de semáforo, 
se necessário, já que a Dr. Ângelo 
Moreira é uma das principais aveni-
das que ligam a cidade praticamente 
de ponta a ponta, desde o trevo 
do Gauchão até a Avenida Por tu-
gal, na saída para Maria Helena”, 
acrescentou Valdecir Capell i , 
Secretário de Defesa Social.

O objetivo é garantir mais segurança aos motoristas e 
pedestres em um dos pontos críticos do trânsito local

THIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Filho de Barrichello assina 
contrato na Fórmula Europeia

Filho mais velho do piloto Rubens 
Barrichello, Eduardo Barrichello 
anunciou ontem (5) que vai correr 
neste ano no automobilismo euro-
peu para tentar chegar à Fórmula 
1. Aos 19 anos, o piloto trocou as 
categorias de acesso da Fórmula 
Indy para disputar em 2021 a tempo-
rada da Fórmula Regional Europeia, 
um dos degraus rumo à principal 
categoria do automobilismo. Dudu, 
como é conhecido, começou no kart 
ainda criança e sempre teve a com-
panhia próxima do pai. Foi Rubinho 
quem incentivou o garoto a iniciar 
no automobilismo e se emociona 
ao falar do caminho escolhido pelo 
filho. Em entrevista coletiva virtual, 
o experiente piloto segurou as lágri-
mas ao citar que Dudu correrá agora 
em pistas famosas como Spa-Fran-
corchamps, na Bélgica, Monza, na 
Itália, Nurburgring, na Alemanha, 
e até mesmo Mônaco. Em todas 
elas Rubens disputou várias provas 
de Fórmula 1 entre 1993 e 2011. 
“Sempre digo para o meu filho que 

o sonho tem de ser dele, não meu. 
Eu sempre peço a ele a determina-
ção, o empenho e que seja feliz”, 
disse Rubinho.

Mesmo ciente do caminho longo 
rumo à Fórmula 1, Rubinho afir-
mou que terá o cuidado de deixar 
o filho seguir o próprio caminho e 

RUBENS e o filho, Dudu, durante prova na Argentina

DIVULGAÇÃO

até mesmo passar por algumas 
dificuldades inerentes à carreira. 
“Eu sempre deixei claro que o 
meu crescimento se deve ao sofri-
mento. A gente aprende sofrendo. 
O maior sofrimento é a solidão, por 
estar sozinho. Mas isso vai fazer 
dele mais forte”, comentou.

O ano de 2021 já começou 
para a Seleção Brasileira Feminina. 
Ontem (5) a delegação canarinha 
se apresentou em Viamão, no Rio 
Grande do Sul, para um período 
de treinos. As atividades farão parte 
do ciclo de observações da comissão 
técnica de olho nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio e serão realizadas entre 
os dias 5 a 20 de janeiro. Dentre 
as 23 convocadas pela técnica 
Pia Sundhage, apenas Marta, do 
Orlando Pride, ainda não se apre-
sentou. A meia-atacante eleita seis 
vezes a melhor jogadora do mundo 
vai se juntar ao restante do grupo no 
decorrer da semana.  

DIVULGAÇÃO
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