
Estelionatário que aplicava o 
golpe do cartão clonado é preso

VÍTIMA CHAMOU A PM, QUE PRENDEU O AUTOR EM FLAGRANTE

A Polícia Militar de Umuarama capturou na tarde de ontem um homem que aplicava o golpe do cartão de crédito. O acusado ligava 
para as vítimas, se passando por funcionário de uma empresa administradora e dizia que um funcionário faria o recolhimento dos 
cartões supostamente clonados. Na verdade, estava se apossando indevidamente e praticando o crime. Depois que foi flagrado e 
entregue à autoridade policial, o acusado  responderá por estelionato. l 9

Prédio onde funcionam a Secretaria de Defesa Social e a Umutrans passou por reforma completa e revitalização, ganhando 133 m2² de 
área construída em alvenaria e 110 metros de cobertura metálica aberta, totalizando 244 m2² de ampliação. l 5
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Delegado Fernando  
e Márcio Nunes  

discutem projetos 
para o interior 

l 2

Ratinho Junior  
autoriza retomada  

de aulas presenciais  
no Paraná

l 4

‘Piá das Flores”

Viveiro da Apae 
se transforma em 

exemplo para 
a região noroeste 

l 8

Na boca do lixo
Famílias indígenas e moradores de rua 

transformaram o Terminal Rodoviário Urbano em 
moradia. Lonas e lençóis servem como cabanas 

improvisadas, dividindo o espaço com latas de lixo 
e quem utiliza o transporte público. l 6
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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

19/12 a 19/1 0,5000 0,1159 0,0000
20/12 a 20/1 0,5000 0,1159 0,0000
21/12 a 21/1 0,5000 0,1159 0,0000
22/12 a 22/1 0,5000 0,1159 0,0000
23/12 a 23/1 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -2,34% 27,55 
Vale ON +1,13% 93,36 
ItauUnibanco PN -1,35% 29,91 
Bradesco PN -1,43% 25,48 
Viavarejo ON -2,13% 14,26 
Eletrobras PNB -6,15% 31,43

IBOVESPA: -1,10% 118.328 pontos

Iene 103,59
Libra est. 0,73
Euro 0,82
Peso arg. 86,46

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,0% 5,3630 5,3640 +3,4%

PTAX  (BC) +0,3% 5,3160 5,3166 +2,3%

PARALELO +0,7% 5,0800 5,6300 +2,9%

TURISMO +0,7% 5,0800 5,6100 +2,9%

EURO +0,6% 6,4584 6,4613 +1,1%

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 21/01

Iene R$ 0,0513
Libra est. R$ 7,30
Peso arg. R$ 0,06
R$1: 1.300,22 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 21/01 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 1.370,25 0,75 9,8%
FARELO mar/21 438,20 -4,20 6,3%
MILHO mar/21 524,25 2,25 19,1%
TRIGO mar/21 660,75 -7,00 8,1%

SOJA 154,67 -0,6% 16,1% 154,00
MILHO 73,20 -2,5% 16,3% 73,00
TRIGO 72,37 0,3% 7,2% 74,00
BOI GORDO 275,68 0,5% 6,8% 270,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 21/01 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 21/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 21/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 162,00 -1,8% 13,3%
SOJA Paranaguá 167,00 -1,8% 7,7%
MILHO Cascavel 82,00 0,0% 13,9%

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

Fases da lua
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Delegado Fernando Martins busca
viabilizar demandas do Noroeste

O deputado Estadual De-
legado Fernando Martins 
(PSL) e o prefeito de São Jor-
ge do Patrocínio, José Carlos 
Baraldi, estiveram reunidos 
na última quarta-feira (20) 
com o secretário de Desen-
volvimento Sustentável e do 
Turismo do Paraná (Sedest), 
Marcio Nunes.

Durante a reunião foram 
tratados assuntos impor-
tantes não somente para 
o município de São Jorge 
do Patrocínio, mas também 
para todos as cidades que 
integram a região Noroeste 
do Paraná. Também foram 
discutidos detalhes de proje-
tos que deverão vir a entrar 
na fase inicial de execução 
já nos próximos meses.

“Tratamos sobre deman-
das importantes para o mu-
nicípio de São Jorge do Patro-
cínio, entre elas, a liberação 
de novos tubos que vão bene-
ficiar a estrada da Vila Rural 
Bom Jesus e a possibilidade 
de recursos para castração 
de animais no município”, de-
talhou o parlamentar.

CASTRAÇÃO
O programa de castração 

é um dos eixos do Sistema 
de Saúde Única que trata da 
saúde do homem, do animal 
e da sustentabilidade am-
biental num único contexto. 
É uma das bandeiras do se-

Programa estadual
O programa foi viabilizado com recursos de emendas parlamen-

tares e é executado em parceria com as prefeituras. São prefeituras 
contempladas pelas emendas dos deputados e que definem os 

critérios para a castração, de acordo com a realidade local.
O investimento no primeiro ciclo do Programa é de quase R$ 

2,5 milhões. Por meio de pregões eletrônicos realizados em 2019, 
foram contratadas duas clínicas veterinárias e a disponibilização de 
Unidades Móveis de Esterilização e Educação em Saúde (UMEES). 

O recurso é destinado para atender, ao todo, 15 mil animais 
em 45 municípios. Em 2020, foram 11 mil procedimentos em 34 
localidades. De janeiro a março de 2021, outras 11 cidades estão 

recebendo os serviços para fazer o procedimento em aproximada-
mente 4 mil cães e gatos.

cretário Márcio Nunes.
“O Paraná é o primeiro 

Estado brasileiro que desen-
volveu um programa coletivo 
de castração gratuita”, res-
salta Nunes. “Não há como 
falar em sustentabilidade 
sem estar atento à saúde 
do homem e do animal, in-
seridos no meio ambiente. 
O paranaense conta com 
esse suporte do governador 
Ratinho Junior e o Programa 

Permanente de Castração 
de Cães e Gatos foi desen-
volvido com esse propósito: 
harmonizar o meio ambiente 
para promover o desenvolvi-
mento sustentável”.

O encontro também contou 
com a participação do chefe 
de gabinete Amilcar Cavalcan-
te. “Seguimos trabalhando 
em busca de melhorias para 
todos os paranaenses”, finali-
zou o deputado.

DURANTE a reunião foram tratados assuntos importantes para São Jorge do Patrocínio e 
para todos as cidades do Noroeste do Paraná
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Arthur Lira disse em
Curitiba que conta com
22 votos paranaenses

Depois de ter sido recebi-
do pelo governador Ratinho 
Jr (PSD), o deputado federal 
Arthur Lira (PP-AL), candida-
to a presidente da Câmara 
dos Deputados, disse em 
Curitiba, que já tem o apoio 
de 22 dos 30 parlamentares 
paranaenses na Casa.

“A bancada do Paraná nos 
dará uma das maiores vitórias 
proporcionais na Câmara”, 
declarou Lira, dizendo conta-
bilizar o apoio de 22 dos 30 
deputados paranaenses. “Te-
mos alguns deputados que 
compõem outras forças parti-
dárias do Paraná e que tam-
bém vão votar conosco”.

Do encontro entre o go-
vernador e o deputado par-
ticiparam secretários de Es-

Fruet quer o fim da cobrança pelo
Certificado de Registro de Veículo

O deputado federal Gusta-
vo Fruet (PDT-PR) encaminhou 
na última quarta-feira (20) ao 
Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran) indicação para que 
seja repassada aos consumi-
dores de todo o país a econo-
mia com o fim da impressão 
do Certificado de Registro de 
Veículo (CRV) e do Certificado 
de Registro e Licenciamento 
de Veículo (CRLV).

Por determinação do Con-
tran, os Departamentos de 
Trânsito (Detrans) de todo 
Brasil deixaram de fornecer os 
documentos impressos a par-
tir de janeiro deste ano, sendo 
substituídos pela versão digi-
tal e unificados no CRLV-e.

Apesar da economia ge-
rada com papel-moeda, im-

tado, deputados estaduais 
e 15 deputados federais do 
Paraná. Comemorando o nú-
mero de apoios que diz ter 
no Paraná, Arthur Lira disse 
a Roger Pereira que a elei-
ção para a presidência da 
Câmara, em que tem o de-
putado Baleia Rossi (MDB) 
como principal adversário, 
só está polarizada na mí-
dia. “No voto, na escolha 
dos deputados, ela está 
bem encaminhada”.

Perguntado se a eleição 
na Câmara dos Deputados 
se transformou em plebis-
cito sobre a avaliação dos 
deputados do governo Bol-
sonaro, Lira respondeu que 
a eleição é um plebiscito 
sobre a avaliação da gestão 

de Rodrigo Maia na Câmara. 
“Criou-se um plebiscito de 
aprovação à administração 
do atual presidente da Câ-
mara. Ele é o candidato, não 
seu preposto. Você não vê o 
outro candidato no protago-
nismo. Você vê o presidente 
atual protagonizando com o 
governo federal, em busca 
de uma briga desnecessária 
para nosso país. Ele está a 
menos de 10 dias do final do 
mandato dele e a gente tem 
que pensar em 2021 para 
todos, numa câmara harmô-
nica, que consiga trabalhar 
com altivez, com indepen-
dência, mas com harmonia. 
Temos essa obrigação cons-
titucional e essa polarização 
se deve a isso”.

pressão e correios, as taxas 
de R$ 129,33 (valor cobrado 
no Paraná pela emissão da 
2ª via do CRV) e 86,50 (CRLV 
no Paraná) foram mantidas 
para os consumidores.

“Não é justo que o valor 
continue sendo cobrado, ao 
menos não integralmente, 
dos proprietários de veícu-
los. Principalmente neste 
momento em que as pes-
soas estão sofrendo com 
desemprego e perda de re-
ceitas. É evidente que o fim 
da versão impressa eliminou 
boa parte dos custos para 
os Detrans”, afirma Fruet.

Na indicação, o deputado 
também solicita ao Contran 
informações sobre a arreca-
dação dos Detrans com as ta-

xas referentes a emissão de 
CRV e CRLV.A informação, por 
exemplo, não está disponível 
no Portal da Transparência do 
Detran do Paraná.

LIRA, adversário de Baleia (candidato de Rodrigo Maia) disse que a eleição é um plebiscito sobre a avaliação da gestão do atua presidente 
na Câmara

DIVULGAÇÃO

INDICAÇÃO foi feita ao Contran pelo fim 
da taxa dos Certificados de Registro de Veí-
culo e de Licenciamento

2021 com duas CPIs
Dois pedidos 
de instalação 
de comissões 

parlamentares 
de inquéritos 
(CPIs) podem 

ser protocolados 
na Assembleia 
Legislativa do 

Paraná logo no 
início dos trabalhos 

referentes a 2021. Um é sobre a Operação Quadro Negro e 
a outro diz respeito ao serviço do Detran-PR de registro de 
contratos de financiamento de veículos. Os dois assuntos 
renderam intensas investigações e prisões de servidores 

públicos e empresários, fatos relacionados à gestão estadual 
anterior. Enquanto na Quadro Negro foram desviados pelo 

menos R$ 20 milhões de obras de escolas que praticamente 
não haviam saído do chão, o serviço do gravame foi concedido 

a instituições financeiras terceirizadas, cujos contratos rendiam, 
segundo algumas fontes, até R$ 1 milhão por dia.
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Começo no fim
A Secretaria da Educação 
reiniciou e concluiu a 
construção de várias escolas 
que foram listadas na 
Operação Quadro Negro. E 
quanto à questão do serviço 
do gravame, a Alep aprovou, 
no fim do ano passado, um 
projeto de lei que estabeleceu 
a redução de 50% no valor 
da taxa. O valor que vinha 
sendo cobrado até então era 
demasiadamente elevado, 
segundo deputados. Durante 
o recesso parlamentar, alguns 
deputados têm trabalhado 
no sentido de preparar 
as duas CPIs, buscando 
argumentos que justifiquem 
os pedidos de instalação.

Água para o povo
O vereador Sorrisal “Amigo do Povo” protocolou na Câmara 
Municipal de Umuarama um projeto Lei que dispõe sobre a 
criação do Programa “Água Fresca Para Todos”. O objetivo 
é instalar em praças públicas bebedouros de água potável, 
para o consumo gratuito da população e de seus animais de 
estimação. Os locais em que serão instalados os bebedouros 
ficam em pontos estratégicos da cidade, onde há maior 
concentração de pessoas que praticam atividades físicas. 
O programa será desenvolvido através de Parceria Púbico 
Privada, onde empresários vão instalar o equipamento em 
troca de instalar placas publicitárias nele. O município entra 
com a instalação elétrica e hidráulica.

Véio da Havan
Luciano Hang, o “Véio da Havan”, recebeu alta depois de ter sido 
infectado com o coronavírus. Ele estava internado no hospital 
Sancta Maggiore, em São Paulo. O próprio empresário fez o 
comunicado da alta em suas redes sociais, agradecendo à Deus, 
parabenizando e agradecendo também à equipe da Prevent 
Senior que atendeu a ele, mãe e esposa “com excelência”. 
“A vida é uma só e temos que lutar com todas as forças para 
preservá-la. Hoje o sentimento é de gratidão. Obrigado a todos 
pelas mensagens de carinho. Minha mãe segue internada e 
melhorando a cada dia, rezem por ela Fiquem bem e se cuidem”. 
Na live feita no Instagram, Hang defendeu a vacinação como 
forma de prevenção contra o vírus. “Eu acredito na vacina, quem 
é que não vai acreditar na vacina”, questiona. “Prefiro pecar 
pelo excesso do que não fazer nada. Mas também acredito no 
tratamento precoce e preventivo”, completou o empresário.

Vacina liberada
O governo da Índia liberou 
as exportações comerciais 
de vacinas contra a covid-19, 
e as primeiras remessas 
devem ser enviadas ao Brasil 
e Marrocos hoje (23). Um 
avião do Instituto Serum 
partirá na sexta e deve chegar 
no aeroporto de Guarulhos 
no sábado (22) e de lá será 
enviado para a Fiocruz, no 
Rio de Janeiro, para ser 
etiquetado e armazenado. 
A vacina desenvolvida pela 
britânica AstraZeneca e pela 
Oxford estão sendo fabricadas 
no Instituto Serum, na Índia, 
o maior produtor mundial de 
vacinas, que recebeu pedidos 
de todo o mundo. 

DIVULGAÇÃO
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Decreto de Ratinho 
Jr autoriza retomada 
de aulas presenciais

O governador do Paraná, 
Ratinho Jr, assinou decre-
to autorizando a retomada 
das aulas presenciais em 
escolas públicas estaduais 
e privadas, inclusive nas 
entidades conveniadas com 
o Estado, e nas universida-
des públicas. O decreto, de 
número 6.637/2021, foi pu-
blicado no Diário Oficial do 
Estado (DOE) na última quar-
ta-feira (20).

Também assinam o decre-
to os secretários da Educação 
e do Esporte, Renato Feder, e 
da Saúde, Beto Preto, e o che-
fe da Casa Civil, Guto Silva.

A retomada das aulas pre-
senciais ocorre no dia 18 de 
fevereiro, conforme o gover-
no anunciou no fim do ano 
passado. As aulas presen-
ciais em escolas estaduais 
públicas e privadas, inclusive 
nas entidades conveniadas 
com o Estado do Paraná, e 
em universidades públicas, 
estão suspensas desde 20 
de março de 2020.

Segundo Gilmara Zanata, 
chefe do Núcleo Regional de 
Educação (NRE), em Umua-

Associado de Maripá premiado
pelo Sicredi Vale do Piquiri

Valdino A.G., morador em 
Maripá, foi contemplado com 
uma moto BMW G310 zero qui-
lômetro, na promoção Investir, 
Cooperar e Ganhar. “Investi em 
capital social e fui recompensa-
do. Quero agradecer a Deus e 
também ao Sicredi por recom-
pensar os que investem na co-
operativa. Vale muito a pena”, 
comenta Valdino.

O gerente da agência, Fa-
bio Gremaschi, destacou o 
sentimento em fazer a entrega 
para um morador de Maripá. 
“Hoje é um dia muito especial 
para nós. Nosso associado 
acreditou na cooperativa e 
está ganhando esse prêmio”.

Para o gerente de desen-
volvimento de negócios, Luiz 
Crivelenti, a campanha promo-
ve crescimento para a coope-
rativa, associados e regiões. 
“O incentivo para que o asso-
ciado invista no capital social 
gera prosperidade para todos. 
Ainda temos muitos prêmios 

rama, na rede estadual de 
ensino são 19 escolas, com 
uma média de 9 mil alunos. 
Estes vão estudar de for-
ma hibrida, até que todos 
sejam vacinados. Nas 68 
escolas instaladas nos 19 
municípios que fazem parte 
da área jurisdicional do NRE, 
cerca de 23 mil alunos vão 
se revezar em aulas presen-
ciais e no sistema híbrido. 
Será apenas 30 por cento da 
capacidade dentro das salas 
de aula nas escolas. Gilmara 
ressalta que até que a imuni-

zação contra a covid-19 seja 
completada, a presença dos 
alunos nas salas é facultati-
va. “O aluno que se adequou 
bem nas aulas online pode 
continuar em casa, se os 
pais, ou responsáveis, não 
quiserem manda-lo para a 
escola, até que seja concluí-
do o processo de vacinação 
ele poderá permanecer em 
casa com o ensino online, 
tendo aulas com seu profes-
sor, que estará com alunos 
presencialmente nas salas 
da escola”, explica.

pela frente”, frisa.
“Por meio da promoção, 

queremos desenvolver ainda 
mais a cooperativa e agregar 
à sociedade”, completa o ge-
rente regional de desenvolvi-
mento Marcos Spessatto.

CAMPANHA
A campanha Investir, Coo-

perar e Ganhar é exclusiva da 
Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/
SP e já sorteou cinco motos. 
Os contemplados foram dois 

associados do Estado de São 
Paulo nos municípios de São 
Bernardo do Campo e na Ca-
pital. No Paraná um deles era 
morador em Umuarama, outro 
em Boa Esperança, e agora em 
Maripá. A cada R$ 100 deposi-
tados em conta capital, o asso-
ciado recebe um cupom para 
concorrer a uma moto por 
mês. Ao final da campanha, 
em março, serão sorteados 
três carros zero quilômetro: 
uma Amarok e duas Fiat Toro.

CHEFE do NRE explica que alunos que se adaptaram bem no ensino remoto podem conti-
nuar em casa e a educação híbrida seguirá até o termino da imunização

DIVULGAÇÃO

VALDIVINO foi contemplado com uma moto BMW zero quilômetro

ASSESSORIA

Foco na aprendizagem
O chefe da Casa Civil, Guto 

Silva, o vice-governador 
Darci Piana, o líder do 

Governo na Assembleia 
Legislativa, Hussein Bakri, 

e o secretário de Educação, 
Renato Feder, participam 
do encontro de diretores 

promovido pela Secretaria 
de Educação. “O encontro está sendo realizado on-line e vai até 
sexta-feira, dia 29. Estão sendo ministradas diversas palestras e 
oficinas aos diretores da rede estadual de ensino, incluindo as 

escolas cívico-militares. O evento tem a finalidade de aprimorar 
ainda mais o trabalho pedagógico e manter os bons resultados na 

educação no Paraná”, disse Guto Silva.

Taxa mantida
O deputado federal Gustavo 
Fruet (PDT) encaminhou 
ao Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) indicação 
para que seja repassada aos 
consumidores de todo país 
a economia com o fim da 
impressão do Certificado de 
Registro de Veículo (CRV) e 
do Certificado de Registro 
e Licenciamento de Veículo 
(CRLV). Os Detrans de todo 
Brasil deixaram de fornecer os 
documentos impressos a partir 
de janeiro deste ano, sendo 
substituídos pela versão digital e 
unificados no CRLV-e. Apesar da 
economia gerada, as taxas foram 
mantidas para os consumidores.

Fábricas no PR
A Ambev investirá R$ 370 
milhões em sua cervejaria de 
Ponta Grossa para ampliar a 
capacidade de produção de 
cervejas puro malte e uma nova 
linha de envase para abastecer 
o Sul e o Sudeste do País, e 
R$ 15 milhões na fábrica de 
refrigerantes instalada em 
Almirante Tamandaré, que 
serão utilizados para ampliação 
da unidade, totalizando 
um investimento de R$ 385 
milhões no Estado.

Fafen PR
Fechada há um ano, com 
equipamentos se deteriorando, 
a Fábrica de Fertilizantes 
Nitrogenados da Petrobras no 
Paraná poderia estar produzindo 
30 mil metros cúbicos de 
oxigênio por hora. Isso daria 
para encher 30 mil cilindros 
hospitalares pequenos, com 
capacidade média de 20 
inalações de 10 minutos. Na 
época, o fechamento da Fafen-
PR levou a categoria petroleira 
a realizar uma greve histórica 
que durou 21 dias, com mais 
de mil demissões. 

Balcão Único
O Ministério da Economia 
lançou o Balcão Único, 
projeto que permitirá aos 
cidadãos abrirem sua empresa 
por meio de formulário 
único e totalmente digital, 
empreendedores podem abrir 
empresas em apenas um dia e 
sem necessidade de percorrer 
vários órgãos públicos. Basta 
acessar o ambiente virtual: 
https://vreredesim.sp.gov.br/
home#sistemasIntegrados.

Investimentos na 
indústria
O governo federal informou que, 
por meio da Embrapii (Empresa 
Brasileira de Pesquisa e Inovação 
Industrial), vem fazendo grandes 
investimentos na indústria 
automobilística. A Embrapii já 
apoiou 84 projetos de inovação 
que, somados, chegam a R$ 97 
milhões. A empresa brasileira 
colocou à disposição neste 
ano mais R$ 65 milhões não 
reembolsáveis para as empresas 
desenvolverem novos projetos. 
Em nota, o governo afirma que 
outros projetos estão sendo 
financiados, como incentivo à 
indústria automobilística.

Matéria-prima
Integrantes do MPF em vários 
estados enviaram um ofício ao 
procurador-geral da República, 
Augusto Aras, para que o 
Ministério da Saúde e o Ministério 
das Relações Exteriores informem 
sobre as medidas que estão 
sendo tomadas para garantir o 
recebimento da matéria-prima 
necessária para produzir a vacina 
contra a covid-19. No mesmo dia, 
a embaixada chinesa revelou que 
seu representante no Brasil, Yang 
Wanming, se reuniu com o ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello, para 
tratar sobre a entrega do insumo 
para produção da vacina.

ASSESSORIA
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colunaObra na sede da 
Defesa Social está 
praticamente concluída

‘Furões’
Há algumas semanas, novos pontos passaram a ser monito-

rados por câmeras de fiscalização de avanço de sinal vermelho e 
parada na faixa de pedestres – os cruzamentos das avenidas Cas-

telo Branco com Dr. Ângelo Moreira da Fonseca; Dr. Ângelo Moreira 
da Fonseca com Guanabara; Tiradentes com a Castelo Branco (sen-
tido rodovia PR-323), Av. Parigot de Souza com Ipiranga (no Bosque 

dos Xetá) e avenida Ivo Sooma (rotatória sentido centro).
As câmeras estão integradas ao centro de monitoramento 

da Umutrans e da Guarda. As mais antigas funcionam na Av. 
Tiradentes (esquinas com av. Liberdade e Castelo Branco, sen-
tido centro); Av. Paraná (esquina com Av. Rolândia, com a Av. 

Rio Grande do Sul e com a Av. Apucarana), Av. Parigot de Souza 
com Av. Castelo Branco, na Av. Flórida com Av. Castelo Branco; 
Av. Dr. Ângelo Moreira da Fonseca com Praça Oscar Thompson 

(próximo ao Cemil); Av. Manaus com Av. Rio Branco (Cidade 
Canção); e Av. Brasil com Av. Ipiranga.

Sinalização e fiscalização
Segundo o secretário de Defesa Social, a pasta gerencia hoje um 

parque com semáforos instalados em cerca de 40 pontos da cidade, 
além de 18 locais monitorados por “Anjinhos” para educação dos 
motoristas – além de uma unidade móvel para blitze educativas – 
e 15 cruzamentos com fiscalização eletrônica de avanço de sinal 
e parada sobre a faixa de pedestres, sem falar na manutenção 

constante de pintura de sinalização, colocação e troca de placas 
de trânsito e de orientação. Por isso, o fluxo de condutores têm 

aumentado consideravelmente na Umutrans, em busca de informa-
ções, recursos e esclarecimentos.

Desde 2017 o município investiu mais de R$ 1 milhão no 
parque semafórico, com novas instalações, modernização de 

conjuntos (troca de controladores, porta-foco ciclo visual, obras 
civis, prolongamento de canteiros e acessibilidade) e a instalação 

de 30 controladores novos.

A Secretaria Municipal de 
Obras, Planejamento Urbano, 
Projetos Técnicos e Habitação 
concluiu as obras de reforma e 
ampliação da sede da Secreta-
ria Municipal de Defesa Social, 
onde funcionam a Diretoria de 
Trânsito (Umutrans) e a Guarda 
Municipal de Umuarama 
(GMU). O prédio passou 
por completa revitalização 
e ganhou 133 m² de área 
construída em alvenaria e 
110 metros de cober tura 
metálica aberta, totalizando 
244 m² de ampliação.

O serviço foi iniciado no 
ano passado com o investi-
mento de R$ 395,5 mil em 
recursos próprios e incluiu 
reforma da fachada, pintura, 
piso e melhorias nos ambien-
tes internos. Agora falta 
apenas aplicar na fachada 
a nova identidade visual. “A 
Umutrans recebe um grande 
fluxo diário de condutores e 
proprietários de veículos. A 
reforma melhorou a recep-
ção aos usuários, oferecendo 
mais conforto e comodidade, 
proporcionou melhores con-
dições de trabalho aos fun-
cionários e assegurou aces-
sibilidade a pessoas com 
deficiência”, apontou o pre-
feito Celso Pozzobom.

A obra inclui novas salas 
de administração, alojamento 
para os futuros agentes de 
trânsito, refeitório e a nova 
fachada, integrando as modi-
ficações arquitetônicas. 

Mesmo durante as obras, 
o atendimento ao público 
foi mantido, obedecendo às 
recomendações de segu-
rança diante da pandemia de 
coronavírus.

A Secretaria Municipal de 
Defesa Social congrega a Umu-
trans, a sede da Guarda Muni-
cipal e também a Defesa Civil, 
setores de grande importância 

na questão de segurança. 
“Precisávamos de um espaço 
mais adequado para receber 
os usuários e atender às suas 
demandas. O prefeito Celso 
Pozzobom foi receptivo a esse 
pedido e agora temos uma 
sede mais estruturada, confor-
tável e inclusiva para todos”, 
disse o secretário da Defesa 
Social, major Valdecir Capelli.

ÁREA de atendimento ao público ganhou mais espaço e melhora nas condições da recepção

THIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Deficiência
Em ofício encaminhado a 
Pazuello, a Confederação Nacional 
dos Municípios menciona a 
deficiência de médicos e sugere 
a inclusão de formados em 
medicina no exterior que se 
encontram à disposição no Brasil.

Mais Médicos
“Cerca de 4 mil profissionais 
inclusive participaram do Mais 
Médicos e não tiveram seus 
contratos prorrogados, razão pela 
qual não estão sendo aproveitados 
neste momento crítico”, diz a CNM.

Educação
A entidade também pede ao 
Ministério da Saúde que o 
Plano Nacional seja modificado 
para inserir os profissionais 
da Educação Básica na fase 2. 
Sustenta que há a necessidade 
de retomada das atividades 
escolares presenciais da forma 
mais célere possível, sob pena de 
mais um ano letivo ser perdido 
para boa parte dos estudantes.

Manaus
O TCU (Tribunal de Contas 
da União) vai apurar as 
responsabilidades de Pazuello 
e do Ministério pelo colapso no 
sistema de saúde no Amazonas. 
A abertura da investigação 
foi motivada por documento 
enviado pela Advocacia-Geral 
da União ao STF no qual o 
governo federal admitiu que foi 
informado com antecedência 
sobre a falta de oxigênio.

É o cofre
Por trás do discurso da Liesa 
e do prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, do adiamento do Carnaval 
para 2022 está o cofre vazio dos 
patrocinadores. Nem grandes 
empresas, patrocinadoras 
tradicionais, tampouco governos 
de Estado (muito procurados 
pelas direções das escolas de 
samba todo ano) se dispuseram a 
ajudar este ano.

Imagem
O efeito da pandemia no caixa 
público e privado em 2020 foi (e 
ainda é) devastador, e ninguém 
quer associar sua imagem à 

Campanha própria
Na ausência de uma atuação mais efetiva do Ministério da Saúde 

em relação aos municípios, prefeitos de todo o País decidiram 
lançar uma campanha informativa própria para reforçar os planos 
locais de comunicação. Os gestores municipais também cobram, 
há dias, do chefe da pasta, Eduardo Pazuello, um cronograma de 

entrega das vacinas com estimativa mensal até o fim de 2021. 
O intuito é munir os gestores municipais de informações para o 

planejamento e enfrentamento da pandemia.

maior festa popular do Brasil, no 
principal cartão-postal, com risco 
de ser culpado publicamente 
por promover aglomeração e 
suspeita de contágio em massa.

Era Biden
A volta dos Estados Unidos para o 
acordo de Paris vai dificultar a vida 
de algumas empresas do Brasil que 
exportam madeira e carne. O meio 
ambiente no Governo Bolsonaro 
volta a ter um desafio imenso no 
cenário da balança comercial.

Sanções
Conforme já citamos 
anteriormente, o presidente 
Biden pode aplicar restrições 
ou sanções à venda desses 
produtos para o seu país e 
incentivar o mesmo na Europa.

Derrota
A ala bolsonarista do PSL derrotou 
o presidente nacional da legenda, 
Luciano Bivar (PE), e agora está 
oficialmente no bloco do candidato 
apoiado pelo Palácio do Planalto, 
deputado Arthur Lira (PP-AL).

Bloco
Rachada, a bancada - por maioria 
- havia declarado apoio a Baleia 
Rossi (MDB-SP). Os bolsonaristas 
recorreram à Mesa Diretora da 
Câmara e conseguiram reverter a 
orientação de Bivar. Com o PSL, o 
bloco de Lira soma 11 partidos.

Fura fila 
O Ministério Público ajuizou 
duas ações (de improbidade 
e ação civil pública) contra 
o prefeito de Candiba (BA), 
Reginaldo Martins Prado, por 
burlar os protocolos nacional 
e estadual e ser o primeiro a 
ser vacinado no município, 
mesmo sem integrar o grupo de 
prioridades da primeira fase.

Divórcios
Levantamento do Colégio 
Notarial do Brasil aponta que 
o segundo semestre de 2020 
registrou o maior número de 
divórcios desde 2007. O número 
total de 43.859 separações é 15% 
maior do que os 38.174 divórcios 
extrajudiciais registrados no 
mesmo período de 2019.
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Autoridades atentas com o aumento 
de indígenas e da população de rua

Um aumento de morado-
res de rua tem preocupado 
as autoridades ligadas à se-
gurança e órgãos de Assis-
tência Social do Município. 
Não bastasse o problema 
social envolvendo o uso e 
o tráfico de drogas, depen-
dência química e alcoólica, 
entre estas pessoas, o que 
expandiu o índice da popula-
ção considerada de rua, foi 
a chegada de famílias de ín-
dios à Umuarama.

Barracas improvisadas 
servem de abrigo para elas 
no Terminal de Ônibus Ur-
bano, em frente à Estação 
Rodoviária. Ali, pais, mães e 
crianças indígenas se mistu-
ram aos usuários de drogas 
(na maioria usuários de cra-
ck), que frequentam a Praça 
da Bíblia, anexa ao Terminal.

Não bastasse esse proble-
ma, a condição social em que 
vivem é de extrema pobreza 
e miséria, a ponto de espe-
rarem pelo alimento vindo 
de doações de comunidades 
religiosas e da venda de arte-
sanatos nos cruzamentos do 
centro da cidade. As crianças 
indígenas vivem em situação 
de mendicância, pedindo nos 

carros “dá moeda”, enquanto 
os adultos tentam comerciali-
zar as cestas fabricadas com 
tiras de cipó.

Entre as pessoas que de-
pendem da condução urbana 
para se deslocar e ‘tomam’ 
o ônibus no Terminal, a si-
tuação é considerada caóti-
ca. “Veja como vivem estas 
pessoas. Agora à pouco 
uma criança estava dormin-
do e sua boca estava cheia 
de moscas”, disse uma apo-
sentada, usuária de trans-
porte coletivo urbano.

Entre os munícipes que 
precisam da condução, es-
tão os índios que tomaram o 
terminal como moradia e os 
moradores de rua que pro-
curam por um abrigo para a 
pernoite em cabanas impro-
visadas com lona e lençol.

A placa inaugural da Pra-
ça da Bíblia e a mureta de 
acesso ao Terminal Rodo-
viário foram transformados 
em varal para secar a rou-
pa, cada vez mais enchar-
cada pela chuva que não 
para em Umuarama.

A comida da marmita lar-
gada no tempo (que deve ter 
sido doada), é dividida com 

pombas e com quaisquer 
outros animais que passem 
por ali e os brinquedos das 
crianças ficam espalhados 
pela calçada, que foi trans-

formada num tipo de “quin-
tal de residência improvisa-
da pelos indígenas”.

A sordidez deixada pelos 
moradores de rua, e pelas fa-

A Guarda Municipal re-
aliza rondas e orienta os 
moradores de rua, realiza 
abordagens e averiguações 
quando encontra alguma 
situação suspeita de cri-
me, mas de acordo com a 
inspetora Sonyangela Rossi, 
não há muito o que se fazer. 
“Se as pessoas abordadas 
não forem flagradas prati-
cando atos ilícitos ou cri-
minosos, se não estiverem 
sendo procurados pela Justi-
ça com mandados de prisão 
expedidos, não podemos 

encaminhá-los. Geralmente 
acompanhamos os servi-
dores da Secretaria de As-
sistência Social e fazemos 
orientações, apresentando 
as alternativas que o muni-
cípio oferece para que estas 
pessoas saiam das ruas e 
conheçam os programas que 
estão à disposição delas”, 
comenta a inspetora.

Izamara Moura, secretá-
ria de Assistência Social, 
reforça. “O município ofe-
rece abrigo, banho, comida 
para melhorar as condições 
de higiene e salubridade, 
mas o Poder Público infe-
lizmente não pode obrigar 
nenhuma destas pessoas a 
sair do ambiente insalubre 
em que se encontram”, la-
menta e ressalta, que outro 
grande problema está na 
drogadição. “Dependentes 
de drogas não querem se 
liber tar. O que podemos 
fazer é apenas ofer tar os 

FOTOS: ALEX MIRANDA

NESTA cabana improvisada na entrada do Terminal Urbano, vivem famílias de índios

LATA de lixo da prefeitura e 
vassourão utilizados com escora na 
barraca improvisada no terminal 
por moradores de rua

mílias indígenas, destoa do 
encanto criado no início da co-
lonização, quando os antigos 
administradores construíram a 
Praça e a Estação Rodoviária.

programas criados pelo 
município, mas vemos que 
essa população está cada 
vez mais aumentando nas 
ruas. A maioria não quer 
ajuda, só quer permanecer 
onde está”, finaliza.

Ações
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Estado do PR divulga dados 
da distribuição da vacina

O Governo do Estado pas-
sou a publicar, nesta semana, 
a situação da vacinação no Pa-
raná, no que cabe ao Poder Exe-
cutivo. Além dos dados sobre a 
doença, ocupação de leitos e 
gastos com a pandemia, estão 
disponíveis no site coronavirus.
pr.gov.br o Plano Estadual de 
Vacinação, a distribuição de in-
sumos por Regional da Saúde e 
sugestão de texto para os pre-
feitos construírem planos para 
atender seus municípios.

“O objetivo do Governo do 
Estado é garantir o máximo de 
segurança na destinação da 
vacina entregue pela União. 
Com mais transparência, ini-
be-se atos ilegais e até desu-
manos, como o desvio do me-
dicamento ou aplicação fora 
do cronograma de priorida-
des, dando possibilidade de a 
sociedade ajudar a fiscalizar a 
distribuição das doses”, afir-
mou o controlador-geral do Es-
tado, Raul Siqueira.

O secretário da Saúde, 
Beto Preto, reforçou a impor-
tância do controle social. “To-
dos estamos ansiosos pela 
vacina. Por isso, é preciso 
respeitar o planejamento e os 
grupos prioritários, para que 
possamos alcançar a imuni-
zação consistente de nosso 
Estado. O nosso plano visa a 
proteger a população parana-
ense e reduzir as perdas pro-
vocadas por essa doença”, 
disse o secretário.

CONTEÚDO
Para acessar o conteúdo, o 

cidadão deve abrir aba Vacina-
ção, na barra superior do site. 
Na nova aba, também podem 
ser consultados os anexos, 
que trazem estimativa da po-
pulação a ser vacinada por Re-
gional de Saúde, conforme os 
grupos prioritários, conceitos e 
escalonamento da vacinação 
em trabalhadores da saúde e, 
também, um roteiro para ajudar 

No Paraná
O Estado recebeu do Ministério da Saúde na segunda-feira (18) 

265.600 doses, 22.720 reservadas para a população indígena e 242.880 
para profissionais de saúde que atuam diretamente na pandemia; 

idosos que vivem em asilos ou outras instituições e seus cuidadores; e 
pessoas com deficiência severa. O Plano Estadual de Vacinação contra 
a Covid-19 segue o Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério 

da Saúde. Com a quantidade de doses disponibilizadas até o momento 
e as que chegarão nos próximos meses, seguindo a ordenação por 

grupos prioritários, a previsão é vacinar 4.019.115 pessoas até maio. A 
vacinação ocorrerá de acordo com o recebimento dos imunizantes, de 
forma gradual e escalonada, durante todo o ano. A intenção é vacinar 

todos os paranaenses acima de 18 anos ainda neste ano.

o município a elaborar seus pla-
nos municipais de vacinação.

A Coordenadoria de Trans-
parência e Controle Social, da 
Controladoria-Geral do Esta-
do, em conjunto com a Secre-
taria da Saúde e a Secretaria 
da Comunicação e da Cultura, 
está trabalhando para verifi-

car a possibilidade de incluir 
novas informações no site.

Nesse endereço eletrônico 
estão reunidos os dados das 
ações adotadas para o enfren-
tamento à covid-19 e evolução 
da doença, em tabelas ou grá-
ficos, que podem ser baixa-
dos pelo usuário.

OCUPAÇÃO de leitos e gastos com a pandemia também estão disponíveis no site criado 
pelo governo

AEN
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Cerimônia virtual
Por conta da pandemia do novo 
coronavírus, o tradicional evento 
de posse, que ocorre a cada 
biênio, foi  repensado e ajustado. 
Virtualmente, o presidente 
da Aciu, Orlando Luiz Santos, 
congratulou Moraes e desejou 
um profícuo ciclo. “A intenção 
é reforçar mais do que nunca a 
parceria entre as entidades do 
Estado”, destaca. A cerimônia 
foi transmitida pelo  Youtube, 
Facebook e Instagram. 

Adesão
Em poucas semanas, dezenas de 
empresas aderiram ao redutor de 
energia, produto disponibilizado 
pela Aciu através da parceria 
com a Associação Comercial 
do Paraná (ACP). A novidade 
possibilita reduzir a tarifa de 
energia elétrica em até 20%. Nos 
períodos em que a conta tende 
a ser mais ‘salgada’, o redutor 
assegura descontos maiores, 
pois o mecanismo independe das 
bandeiras tarifárias.  

Mecanismo vantajoso
Estatisticamente, a economia 
mínima é de 7%. O redutor é 
destinado a usuários de baixa 
tensão e fatura mínima de R$ 500. 
A alternativa tem sido vantajosa 
inclusive para a Copel, que passou 
a atender mais satisfatoriamente 
clientes de alta tensão (acima de 
2.300 volts), pois não foi necessário 
investir em novas fontes geradoras 
no período recente. Acesse o 
formulário (https://bit.ly/3izCJmh) 
e comece a economizar.

Conselho agradece
Via ofício, o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA) agradeceu 
às empresas e doadores em 
geral pela colaboração e apoio 
à campanha de destinação 
do Imposto de Renda para o 
Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente - 
FMDCA. Diversas entidades são 
contempladas e o recurso acaba 
sendo de inestimável relevância.

Doações transformadoras
“Graças ao empenho 
incondicional dos doadores, 
que depositaram e acreditaram 
no importante trabalho de 
prevenção que as entidades 
registradas fazem através da 
educação, esporte, cultura e 
lazer, crianças são retiradas 
das ruas e têm acesso a um 
desenvolvimento integral”, 
diz o texto de agradecimento. 
A responsabilidade social 

Posse na Faciap
Empresário londrinense com vasta experiência no comércio e varejo, 
Fernando de Moraes tomou posse nesta quinta (21) na presidência 
da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná 

(Faciap), com um grande time no Conselho de Administração e 
Conselho Superior. Ele assumiu a vaga deixada por Marco Tadeu 

Barbosa, cujo mandato expirou no dia 31 de dezembro.

demonstra ser uma poderosa 
ferramenta de transformação.

15 cursos gratuitos
Com a pandemia obrigando 
as empresas a se reinventar, o 
WhatsApp passou a ser a plataforma 
mais usada por empreendedores 
para impulsionar as suas vendas, 
segundo pesquisa da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) feita no ano 
passado. E agora, o Sebrae quer 
expandir as utilidades do aplicativo 
de mensagens, oferecendo 15 cursos 
online, totalmente gratuitos, por 
meio do mensageiro.

Interação máxima
Segundo o Sebrae, todos os 
cursos foram desenvolvidos 
com tecnologia de Inteligência 
Artificial e usam vídeos, textos, 
imagens e testes interativos com 
perguntas e respostas. Durante a 
imersão no conteúdo, os usuários 
vão recebendo pílulas de 
conhecimento, com feedbacks de 
como está indo sua evolução.

Autodesenvolvimento
O objetivo é proporcionar aos 
interessados uma experiência 
de autodesenvolvimento. Caso a 
pessoa desista do curso, também 
há interação motivacional, para 
que ela volte a dar atenção ao 
conteúdo que é criado de maneira 
bastante objetiva. Para saber mais 
sobre os cursos, basta acessar 
https://bit.ly/3iAdxvW. No campo 
de busca é necessário citar o tema 
de interesse e se inscrever.

Pozzobom preside o Samu
O prefeito Celso Pozzobom é o 
novo presidente do Consórcio 
Intermunicipal de Urgência e 
Emergência do Noroeste do Paraná 
(Ciuenp), responsável pela gestão 
do Samu Noroeste. A votação foi 
por aclamação – já que o prefeito 
de Umuarama foi o único a 
montar chapa e colocar o nome à 
disposição – e Pozzobom foi eleito 
por unanimidade, em assembleia 
realizada de forma online.

Demais componentes
Além do presidente, pertencente 
à Regional de Saúde de 
Umuarama, a nova diretoria terá 
o prefeito de Nova Londrina, 
Otávio Henrique Grendene 
Bono, como vice (da Regional de 
Saúde de Paranavaí) e Marco 
Antônio Franzato (Cianorte) 
como diretor financeiro, 
representando a Regional de 
Saúde de Cianorte, além do 
conselho deliberativo com sete 
membros e o conselho fiscal 
com cinco membros titulares.

Viveiro de flores é
exemplo na região

O projeto Piá das Flores, 
da Apae (Associação de Pais 
e Amigos de Excepcionais) de 
Umuarama, serviu de exemplo 
para a Divisão Municipal de 
Meio Ambiente da Prefeitura 
de Mariluz. Recentemente o 
Chefe da Divisão, Fábio Soa-
res Clemente e a vice-prefeita 
Cristina Alves, visitaram o 
viveiro de flores da escola na 
Capital da Amizade.

“O objetivo da visita foi 
conhecer as variedades de 
flores, forma de cultivo e 
tempo de durabilidade das 

Balcão Único agiliza
a abertura de empresas

O Ministério da Economia 
lançou o Balcão Único, pro-
jeto que permitirá abrir uma 
empresa de forma simples 
e automática, reduzindo o 
tempo e os custos. Por meio 
de um formulário único e 
totalmente digital, empreen-
dedores poderão abrir empre-
sas em apenas um dia e sem 
necessidade de percorrer 
vários órgãos públicos.

Tudo poderá ser feito no 
mesmo ambiente virtual: rece-
bimento das respostas neces-
sárias da prefeitura; registro 
da empresa; obtenção do 
número do Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica (CNPJ) e 
inscrições fiscais; desbloqueio 
do cadastro de contribuintes; 

recebimento das licenças, 
quando necessárias e ainda o 
cadastro dos empregados que 
serão contratados.

O Balcão Único permitirá 
ainda que os empreendedo-
res possam, no momento da 
abertura da empresa, realizar 

o cadastro de empregados 
pelo e-Social. Segundo o 
governo federal, a expansão 
do sistema, que teve início 
em São Paulo e no Rio de 
Janeiro, atenderá todo o ter-
ritório nacional até a primeira 
quinzena de fevereiro

mesmas para considerarmos 
o cenário atual no desenvol-
vimento de um novo projeto 
que irá iniciar o cultivo de 
diferentes espécies de flo-
res em nosso Viveiro Muni-
cipal. Temos a expectativa 
de, nos próximos meses, 
florirmos o trevo e os cal-
çadões de nossa cidade”, 
disse a vice-prefeita.

“Vamos florir e dar mais 
cor e vida a nossa cidade”. 
Ela também está idealizando 
o projeto de cultivar e plantar 
flores nas praças.

PIÁ DAS FLORES
O projeto Piá das Flores 

é desenvolvido pela Apae 
de Umuarama. Na escola há 
dois viveiros onde são culti-
vados vários tipos de flores. 
A produção é vendida para 
a comunidade em geral e 
o dinheiro reempregado no 
projeto e investido na manu-
tenção da escola. O projeto 
existe desde 1997. As plan-
tas são cultivadas pelos alu-
nos da instituição, com a 
supervisão dos viveiristas e 
dos professores.

CHEFE da divisão de Meio Ambiente e vice-prefeita de Mariluz visitaram programa em Umuarama

DIVULGAÇÃO

PROGRAMA permite que processo burocrático da abertura de empresa seja realizado online

DIVULGAÇÃO
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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

Contemplando, aproximadamente, 
cem opções de cursos de graduação, 
distribuídos em sete Unidades 
Universitárias, a Universidade 
Paranaense - Unipar tem a sua 
qualidade de ensino reconhecida 
ao longo dos anos e proporciona ao 
acadêmico acesso a uma estrutura 
completa, a um corpo docente 
conceituado e a uma matriz curricular 
dinâmica e atualizada.

Para quem deseja começar uma 
graduação em 2021 na Unipar, este 
é o momento. Estão abertas as 
inscrições para o Vestibular TOP 50, 
que concederá 50 bolsas de estudos 
[de 30%, 50% e até 100%] aos alunos 
mais bem classificados. Os detalhes 
podem ser verificados no regulamento, 
disponível no site. 

Para o ensino presencial, o modelo 
mais tradicional, em que o acadêmico 
deve frequentar diariamente uma das 
unidades da Instituição, para poder 
assistir às aulas, a Unipar oferece vários 

Há opções de bolsas de estudos, de até 100%, para os cursos 
presenciais em Umuarama

Vestibular TOP 50: A oportunidade para 
quem deseja estudar na Unipar em 2021

cursos de graduação. Para Umuarama, 
as opções disponíveis neste processo 
seletivo são:

• Administração
• Arquitetura e Urbanismo
• Ciências Contábeis
• Direito
• Educação Física
• Enfermagem
• Engenharia Agronômica
• Engenharia Civil
• Engenharia Mecânica
• Estética e Cosmética
• Farmácia
• Medicina Veterinária
• Nutrição
• Odontologia
• Pedagogia
• Psicologia
• Sistemas de Informação

A inscrição, que é gratuita, deve 
ser realizada até o dia 30 de janeiro 
no site [www.unipar.br]. Faça a sua 
graduação na Unipar e transforme a 
sua história. 

Estelionatário que aplicava golpe do
cartão clonado é capturado pela PM

A Polícia Militar de Umua-
rama capturou na tarde 
de ontem um homem que 
aplicava golpes da troca do 
cartão de crédito na cidade. 
O acusado foi flagrado no 
momento em que se apos-
sava do car tão de uma de 
suas vítimas. Conduzido à 
delegacia ele foi denunciado 
à autoridade policial.

Segundo informações 
coletadas pelos policiais 
militares que integram o Ser-
viço Reservado (P2) do 25º 
Batalhão, o acusado manti-
nha contato com a vítima por 
telefone, e fazendo passar 
por funcionário da adminis-
tradora do cartão de crédito.

Durante a ligação, o 

golpista comunicava à vítima 
de que seu cartão havia sido 
clonado e que era necessário 
fazer a troca por um novo. Em 
seguida, orientava a vítima 
para que não se desfizesse 
do cartão e que aguardasse 
a chegada de um funcionário 
da empresa que faria o reco-
lhimento do cartão suposta-
mente clonado.

Assim que receberam a 
informação de que um golpe 
poderia estar sendo aplicado, 
os policiais monitoraram o 
endereço da vítima e aguarda-
ram a chegada do suspeito. 
Ao se aproximar e receber o 
car tão de crédito da vítima, 
foi abordado. Numa revista 
pessoal, forma encontrados 

vários outros car tões que 
eram provenientes de outros 
golpes aplicados em outras 
vítimas, provavelmente em 
Umuarama.

Ainda conforme os PMs, 
o homem abordado assu-
miu que estava praticando 
o golpe, relatando também 
que estaria acompanhado 
de um comparsa, que esta-
ria hospedado em um hotel 
no município. Foram realiza-
das diligências e localizados 
mais cartões de outras víti-
mas, porém não foi locali-
zado o comparsa.

O homem acusado de 
estelionato foi conduzido à 
Delegacia de Polícia, onde 
foi denunciado.

Polícia recupera 3,8 toneladas
de carne roubada no Noroeste

Investigadores de Polícia 
Civil que atuam na região 
de Curitiba, apreenderam 
ontem (21) um car rega-
mento de quase quatro 
toneladas de carne rou-
bada de um frigorífico no 
noroeste do Paraná. A abor-
dagem aconteceu na Região 
Metropolitana da Capital do 
Estado e dois homens foram 
presos. Um deles foi alve-
jado com um tiro, após con-
fronto com a PM.

De acordo com os poli-
ciais, a carga recuperada foi 
de 3,8 toneladas de carne 
que havia sido tomada de 
assalto em um frigorífico 

ACUSADO foi abordado e na revista foram encontrados vários outros cartões de outras vítimas

DIVULGAÇÃO

situado na região noroeste, 
mas a localização do cami-
nhão que levava o produto 
se deu em Pinhais, depois 
que o carregamento viajou 
por mais de 560 quilôme-
tros, seguindo pela Estrada 
Boiadeira e chegando até 
rodovia BR-277.

Os investigadores desco-
briram que a carne, avaliada 
em aproximadamente R$ 120 
mil, foi roubada na última 
segunda-feira (18).

O motorista do caminhão 
e o passageiro revelaram 
que partiram de Cruzeiro do 
Oeste, para fazer entregas 
em um mercado na cidade 

de Campo Largo.
A Polícia Civil chegou 

até a carga, depois de um 
confronto entre a Polícia 
Militar e os criminosos que 
praticaram o roubo. Eles 
foram abordados enquanto 
faziam a entrega, por volta 
das 9h da manhã e man-
tinham as vítimas reféns, 
levando-as um veículo Fiat 
Pálio. Um dos criminosos 
foi detido no local da abor-
dagem policial e o comparsa 
foi alvejado com um disparo 
na troca de tiros com a PM. 
Após levar a pior, foi encami-
nhado a um hospital e se se 
recupera do ferimento.

CAMINHÃO do frigorífico foi localizado e carne roubada foi recuperada na Região Metropolitana de Curitiba

DIVULGAÇÃO



Após a 
decisão 
que a Red 
Bull vai 
mesmo usar 
os motores 
Honda a 
partir de 
2022, 
uma deci-
são sobre 
o congela-
mento no 
desenvol-

vimento do motor também parece estar próxima. A escuderia não será 
capaz de desenvolver o motor Honda sozinha após a saída do fabri-
cante, e precisa de uma parada no desenvolvimento.
Haverá uma votação na próxima segunda-feira entre a FIA, os proprie-
tários da Fórmula 1 e as equipes. Sob o novo Pacto de Concórdia, 
apenas uma maioria (ao invés da unanimidade) de votos é necessária para 
aprovar a mudança de regra.
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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 
CLAUDEMIR ESBOMPATO, inscrita 
sob nº CNPJ 15.419.984/0001-
17, estabelecido na Rua Estrada 
São Domingos, 0, Chácara 336, 
Distrito Serra dos Dourados, CEP 
87.506-000, cidade de Umuarama 
Estado do Paraná, comunica 
para os devidos fins o extra-
vio de seu alvará municipal nº 
30.830/2012. Com esta publica-
ção o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.  

Brasileirão é o 3º campeonato
mais disputado do mundo

A Federação Internacio-
nal de História e Estatística 
do Futebol (IFFHS) divulgou 
ontem (quinta-feira, 21) a 
lista com os dez campeo-
natos mais disputados do 
mundo em 2020. Entre as 
ligas nacionais mais con-
corridas, o Campeonato 
Brasileiro ocupa a terceira 
posição, atrás somente do 
Campeonato Italiano e a 

Galo agora foca no Vasco
após empate com o Grêmio

Premier League. O Brasilei-
rão aparece como ‘intruso’ 
no meio das consideradas 
seis grandes ligas europeias 
(Inglaterra, Alemanha, Itália, 
França, Portugal e Espanha), 
ficando atrás da Itália e Ingla-
terra. Além destes, outros 
países sul-americanos estão 
presentes nesse ranking. 
São Espanha; Alemanha; 
Portugal; França; Paraguai; 

Após patinar em Por to 
Alegre e levar o empate do 
Grêmio nos minutos finais, 
o Atlético-MG agora se pre-
para para a sequência do 
Brasileirão. A equipe mineira 
visita o Vasco no próximo 
sábado, às 21h, em São 
Januário. O elenco atleticano 
se reapresentou nesta quin-
ta-feira, na Cidade do Galo, 
e o treinador Jorge Sampaoli 
comandou a primeira ati-
vidade de olho no próximo 
compromisso. O argentino 
terá o retorno de Jair ao time, 
que cumpriu suspensão na 
rodada anterior.

“A gente sabe que, agora, 
para todos os tempos, cada 
jogo é uma final. O Vasco 
brigando pelo rebaixamento 
e jogando em casa, a gente 
sabe que vai ser um jogo 
muito difícil. Vamos ter que 
fazer um jogo muito con-
sistente, continuar nesse 

crescente que a gente vem 
tendo, fazendo bons jogos”, 
comentou Hyoran, autor do 
gol diante do Grêmio.

“Não adianta torcer contra 
os outros times e não con-
quistar nossos objetivos, que 
são vitórias. Então, temos 
que pensar nos nossos 
jogos, buscar nossas vitórias 
para encostar e, se eles tro-
peçarem, a gente poder bus-
car a liderança e, consequen-
temente, no final, o título”, 
concluiu o meio-campista.

Argentina e Equador.
A liga nacional italiana 

não conseguia chegar ao 
primeiro lugar da lista desde 
2006. Já o Brasil ocupa a 
terceira posição pelo quarto 
ano consecutivo.

A lista conta dois momen-
tos históricos para Paraguai 
e Equador. Para os campeo-
natos desses países, essas 
são as melhores colocações 
que tiveram desde o início do 
ranking, em 1991. CAMPEONATO brasileiro de futebol fica atrás apenas dos campeonatos Italiano e Inglês

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

É um bom momento para fortalecer sua 
espiritualidade e garantir proteção contra 
imprevistos, surpresas desagradáveis e fal-
sos amigos.  No romance, prazer na vida a 
dois. Se estiver conhecendo alguém, não 
entregue os sentimentos de bandeja: inves-
tigue primeiro.

Tente se controlar para não perder a paciên-
cia caso alguém discorde das suas opiniões 
ou da sua forma de trabalho. Na paixão você 
estará mais objetiva(o). Quem busca um 
amor vai fugir de aventura, preferindo com-
promisso. Pode pintar interesse por colega 
de trabalho  ou profissão.

Se estiver se dedicando aos estudos ou se pre-
cisar fazer contato com gente que mora longe, 
talvez observe oscilações do seu humor. Fique 
de olho na sua ansiedade. Distúrbios físicos pro-
vocados por desequilíbrio emocional. Romance 
ou paquera protegido. 

Não comprometa sua grana em produtos ou 
serviços não tão urgentes. Lembre-se: avaliar 
uma pessoa por aquilo que ela possui finan-
ceiramente é um julgamento equivocado. Se 
você sonha em encontrar um amor pode avan-
çar o sinal na paquera ou eleja outro alvo. 

Situações familiares complicadas podem rou-
bar sua paz. No campo da paixão, você deve 
atrair um ex amor. Na vida a dois pode ter 
imprevistos ou desenterrar velhas mágoas. O 
melhor é dialogar com seu bem e confiar nos 
sentimentos que unem o casal.

Evite espalhar boatos, revelar segredos ou se 
envolver em assuntos que não lhe dizem res-
peito. Se estiver paquerando alguém há uma 
boa chance de a relação evoluir. Na relação 
amorosa, planos conjugais ao lado do amor 
estão favorecidos.

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 20/3Solução anterior

Os nascidos no dia 22 de janeiro são indivíduos expressivos que podem ter dificuldade 
em controlar sua impulsividade. Apresenta uma imagem cuidadosamente controlada em 
público, mas faz de tudo na vida privada. É uma pessoa poderosa e completa, mas não 
lidam bem com a depressão, portanto devem procurar avaliar suas capacidades de forma 
realista. Seu lema é “construir e crescer, devagar e com segurança”.

Horóscopo nascido em 22 de janeiro

Cuidado com desavenças com parentes. 
Será um bom dia para estudar e fazer 
contatos, sobretudo com pessoas da sua 
geração. A dois, a sexta será inspirada: 
surpreenda a pessoa amada! Caso esteja 
à procura de uma grande paixão, repare 
naquele alguém que tem sempre uma 
coisa interessante a dizer. 

Cautela ao lidar com papéis ou dinheiro liga-
dos a impostos, seguros e contratos. Na vida 
a dois, o companheirismo vai prevalecer. 
Caso esteja em busca da sua alma gêmea, 
sua popularidade deverá crescer nas redes 
sociais. Encantos realçados vai fazer engros-
sar a fila de pretendentes. 

É possível que você tire os pés da realidade e 
mergulhe nos seus sonhos ao pensar nos seus 
projetos pessoais e profissionais. Paqueras vir-
tuais e os romances a distância ânimo. Na con-
quista, a dica é fazer a fila andar caso seu alvo 
atual esteja muito acomodado.

No trabalho, você vai se mostrar mais ambiciosa 
(o) e com talento para se comunicar. Evite tam-
bém misturar amizade com dinheiro: hoje, essa 
combinação não vai funcionar. No amor, espere 
sentimentos intensos. Na paquera, será fácil adi-
vinhar os desejos do pretendente.

Assuntos familiares poderão ser debatidos 
e questões que quase nunca vêm à tona 
deverão ser levantadas em casa. Na vida a 
dois que tal assistir um filminho com seu 
bem? Mais tarde, as coisas devem arder na 
intimidade. Na paquera, talvez falte foco 
para investir num só lance.

Será uma sexta positiva para lucrar se você 
trabalha com moda, estética, artesanato e 
produtos para casa ou público feminino. Nos 
assuntos do coração deve potencializar suas 
qualidades, como a simpatia e o alto-astral. 
Se já tiver alguém, faça programas caseiros. 

Seis benefícios que você pode ter queimando folhas de louro
As folhas de louro, desde muito 

tempo estão associadas ao triunfo e 
às vitórias e a defumação é usada 
para purificar a energia de um local e 
melhorar a qualidade de vida.

Primeiro feche as janelas. Uti-
lize um recipiente que não seja 
inflamável e que não aqueça. 
Coloque fogo em quatro ou cinco 
folhas e deixe que o fumo se espa-
lhe pela casa. Mantenha sempre a 
vigilância para não correr risco de 
incêndio e não inale diretamente a 
fumaça. Depois que tenham quei-
mado por completo, espere 15 

minutos antes de abrir as janelas. 

Benefícios que pode obter 
ao queimar folhas de louro:

1 - Melhoram o sistema respira-
tório: As folhas contêm substâncias 
como o eugenol, o eucaliptol e o mir-
ceno, o que faz com que tenham pro-
priedades anti-inflamatórias. Aliviam 
sintomas de alergias e associados 
à asma, ajudando a desobstruir e a 
purificar as vias respiratórias.

 2 - Aumentam as defesas do sis-
tema imunitário: contêm propriedades 

bactericidas e antifúngicas, as folhas 
de louro ajudam a combater infeções, 
for talecendo as defesas do orga-
nismo. Para além de usá-las na defu-
mação, incluir o louro como tempero 
na alimentação ajuda a aliviar dores 
e a combater inflamações. 

3 – Controlam ansiedade e o 
stress: ajuda a baixar a tensão arte-
rial e a melhorar a frequência car-
díaca. Elas ajudam o cérebro a des-
comprimir, permitindo-lhe relaxar.  

4 - Evitam insônia: O louro ajuda 
o cérebro a funcionar de forma mais 
equilibrada e descontrai o sistema 

nervoso, queimar folhas antes de 
deitar (e arejando o quarto), ajuda 
a ter um sono mais descansado e 
reparador.

5 - Melhoram o humor: Faz com 
que se sinta melhor consigo mesmo, 
evitando mudanças de humor e 
aumentando o seu otimismo.

6 - Afastam baratas: Elas não 
suportam o cheiro do louro e, por 
isso, colocar algumas folhas em 
gavetas ou queimar louro com regu-
laridade ajuda a manter este animal 
afastado de sua casa.

FONTE: ASTRO LINDA
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RITMOELOS
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MONICALIMA

SUCESSORPNB
SACOLACAT

NATAURENTES
AANTIPODA

ALTARODAEN
MEÃRALTRIZ

ROTALEDMIO

Material
reciclável
usado em 
artesanato

Namora
sem com-
promisso

(pop.)
Condição
de Kali no
panteão
hindu

Mede a 
sensibilida-
de do mou-
se óptico

Complexo
com oito
vitaminas

Produto
Nacional

Bruto
(sigla)

(?) plásti-
ca, recipi-
ente antie-
cológico

Sobreno-
me do

Pintor das
Madonas

O brasilei-
ro, em re-
lação ao
japonês

A camada
elevada da
sociedade

(?)
passant:
de passa-
gem (fr.)

Resistên-
cia elétrica
(símbolo)

A parte
nutritiva
de uma 

substância

De
estatura
mediana
(fem.)

Gaudí
Rabo de

(?), golpe 
da capoeira

Cadência
musical 

Herói dos 
quadrinhos

Rio que
separava
Roma da

Gália
Matiz de

bege
Instância
psíquica

Conexões
(fig.)

Figura de
sintaxe 

Game 
de tiro

Expressão
de alegria

Grão de
chumbo

Escritor de
"Agosto"

Navios de
armadas
Elemento
(abrev.)

Região de lesões em
atletas do vôlei

Inspiração de poetas

A dona do 
coelho San-
são (HQ)
Herdeiro

Variedade
de laranja

Objeto
incomum

Gato, em
inglês

País do
Everest

Como José Silvério
dos Reis passou à
História

Que produ-
zem ardor

Conta;
relata

Pastel de (?), 
doce típico da

gastronomia lusitana
Aeronáutica (abrev.)

"O Sole
(?)", clássico italiano

Colisão de um grande
meteorito com a 

Terra (Geol.)

Último recurso para
pacientes com insufi-
ciência renal grave

Indivíduo do sexo masculino

Em pre-
sença de
Lua de
Júpiter

2/en. 3/cat — dpi — mio. 4/fear. 6/altriz. 7/graeiro — urentes. 9/anacoluto.

Solução

BANCO 31

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

AGRV
GARRAFAPET
ARQUEIROVERDE

RUBICÃONAUS

AIERAETNA
RITMOELOS
RAEFAGDPI

TORNOZELO
MONICALIMA

SUCESSORPNB
SACOLACAT

NATAURENTES
AANTIPODA

ALTARODAEN
MEÃRALTRIZ

ROTALEDMIO

Material
reciclável
usado em 
artesanato

Namora
sem com-
promisso

(pop.)
Condição
de Kali no
panteão
hindu

Mede a 
sensibilida-
de do mou-
se óptico

Complexo
com oito
vitaminas

Produto
Nacional

Bruto
(sigla)

(?) plásti-
ca, recipi-
ente antie-
cológico

Sobreno-
me do

Pintor das
Madonas

O brasilei-
ro, em re-
lação ao
japonês

A camada
elevada da
sociedade

(?)
passant:
de passa-
gem (fr.)

Resistên-
cia elétrica
(símbolo)

A parte
nutritiva
de uma 

substância

De
estatura
mediana
(fem.)

Gaudí
Rabo de

(?), golpe 
da capoeira

Cadência
musical 

Herói dos 
quadrinhos

Rio que
separava
Roma da

Gália
Matiz de

bege
Instância
psíquica

Conexões
(fig.)

Figura de
sintaxe 

Game 
de tiro

Expressão
de alegria

Grão de
chumbo

Escritor de
"Agosto"

Navios de
armadas
Elemento
(abrev.)

Região de lesões em
atletas do vôlei

Inspiração de poetas

A dona do 
coelho San-
são (HQ)
Herdeiro

Variedade
de laranja

Objeto
incomum

Gato, em
inglês

País do
Everest

Como José Silvério
dos Reis passou à
História

Que produ-
zem ardor

Conta;
relata

Pastel de (?), 
doce típico da

gastronomia lusitana
Aeronáutica (abrev.)

"O Sole
(?)", clássico italiano

Colisão de um grande
meteorito com a 

Terra (Geol.)

Último recurso para
pacientes com insufi-
ciência renal grave

Indivíduo do sexo masculino

Em pre-
sença de
Lua de
Júpiter

2/en. 3/cat — dpi — mio. 4/fear. 6/altriz. 7/graeiro — urentes. 9/anacoluto.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

DICAS E JOGOS 
PARA DESENVOLVER 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

��������������
������������

@COQUETEL

/REVISTASCOQUETEL

BANCO25

B TA T E
E Q U I M O S E S

E T A W M L T
O P A R O D I A

CH A M I N E R A D
L L D E A I
B A H E S G UI O

E U Q A B T E N D
Q R A R A O

V U L T O S O LA D
E U M P RI O R

T R A P E Z I O A
Q U I L H A G
U O I D I V Ã

T E R R A D O FO G O

Divisão
editorial
da enci-
clopédia

Fonte de 
energia de
aparelhos
portáteis 

Divide a
piscina 
no jogo 

de biribol

Espécie
de pílula

adocicada

Extinto 
grupo se-
paratis-
ta basco

A Desciclo-
pédia, em
relação à
Wikipédia

Via de en-
trada de 

Papai Noel
na casa

Antero de
Quental,

poeta
açoriano

A vogal da
terceira
conju-
gação

Inter-
jeição

usual dos
gaúchos

Consi-
derável;

volumoso

Rapa
(?): a 

ilha de
Páscoa  

Aparelho
para acro-

bacias
no circo

A situação
esperada
pelo pes-
simista

Pároco
de certas
freguesias

A classe 
no topo da
pirâmide

social
Peça na 

traseira da
prancha
de surfe

Seu
extremo
sul é o

cabo Horn

Comédia
com Lília

Cabral
(Cin.)

O "lar" do Porto, em
Portugal (fut.)

(?) Kazan: dirigiu
"Rio Violento" (1960)

Vice de
Marina
Silva na

campanha
de 2014

Manchas 
hemorrági-
cas na pele

Radiano
(símbolo)

Muito
cansado

Queda;
tombo
Tender,

em inglês

Flor co-
mum na
caatinga

Comprido
e delgado 

Agência 
antidrogas
dos EUA

(?)-tsé,
filósofo
Rapaz, 

em inglês

A ocorrência da 
trufa na natureza

Festa praiana
inspirada no Havaí

Imposto sobre
operações de câmbio 

Saudação
informal
Letra do
infinitivo

El. comp. 
de "orifício"

"Getúlio",
em FGV

A vogal da vaia

Um dos quatro
Tigres Asiáticos

3/lad — nui. 4/tend. 5/prior. 6/quilha. 9/equimoses.
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“ Não há nenhuma árvore que 
o vento não tenha sacudido.” 

(Provérbio Hindu)

COLABORE: Pelo terceiro ano consecutivo, o Sesc em parceria com a Associação dos 
Notários e Registradores do Paraná  promove a Campanha Sesc de Material Escolar, 
porque Estudar Importa. De 18 de janeiro a 31 de março de 2021 no Sesc Umuarama. 

CEREJA
A coluna destacas parabéns 
os  leitores do Jornal Tribu-
na Hoje News que comemo-
ram aniversário. Nesta sexta 
(22)  vivas para Claudia Pic-
colo, Renata Sahão, Homero 

Mattos, Ricardo Custódio 
Machado, Roberval Antonio 
Pires , Alessandra Munhoz 
Leme Cardoso, Francielle 

Martinez Resende, Wagner 
Brussolo Pacheco e Ana 
Cray Bocatto. No sábado 

(23) vivas para Flávia Costa 
Takakua Donini, Henrique 

Dorta de Oliveira e Marcelo 
Zilotti l. No domingo  (24) 
vivas para Simone Prando, 
Ana Paula Laureano e Rose 
Alves. Na segunda (25) pa-
rabéns para Edana Justino, 
Wanderlei Bellini, Marcio 

Moriyashi Nagazava, Cristina 
Barbosa Bononi  e Leia A. 
Ferreira e Silva. Da coluna: 

felicidades!

CHEVROLET CRUZE GANHA 
VISUAL MAIS ESPORTIVO!

 A Chevrolet começa o ano com novidades na sua linha de veículos premium. A primeira delas é o 
retorno da versão LTZ para o Cruze. Nesta configuração, o sedã inova ao trazer rodas, grade e paracho-
que mais esportivos, além de um pacote de equipamentos realmente surpreendente para a categoria. O 
novo produto ficará posicionado entre as versões LT e Premier na gama, exatamente na faixa de preço 

mais buscada pelos clientes deste segmento. Além do estilo frontal diferenciado, o Novo Cruze LTZ 
caracteriza-se pelas rodas aro 17 com acabamento especial, pelas lanternas com LED, pelo 
interior premium em tom escurecido, pela câmera de ré de alta definição e pela nova gera-
ção do Chevrolet MyLink com sistema de Wi-Fi nativo. O motor turbo de alto desempenho, a 

transmissão automática de seis marchas e o OnStar também estão presentes.

“Decidimos juntar as tecnologias mais valorizadas pelos clientes do sedã com o visual 
mais dinâmico até então exclusivo do modelo Sport6. Tudo isso somado à excelente 
dirigibilidade, segurança e sofisticação tão reconhecidas nesta plataforma. Com essa 

combinação, o Novo Cruze LTZ torna-se um reforço importante para potencializar a nos-
sa presença na porção premium do mercado”, diz Rodrigo Fioco, diretor de Marketing de 

Produto da GM América do Sul.

 UVEL, o melhor lugar para comprar o seu carro!

DIVULGAÇÃO
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