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Policial atira em homem que
mantinha mulheres em cárcere

VÍTIMAS ERAM AMEAÇADAS COM UMA FACA

Um homem de 30 anos foi baleado por um policial militar na madrugada de ontem e está internado no Hospital Norospar, em Umuarama. 
Ele mantinha duas mulheres e crianças em cárcere privado em um imóvel na cidade de Maria Helena. Uma das vítimas foi esfaqueada e outra 
agredida com golpes nas costas enquanto eram mantidas reféns. Assim que sair do hospital, ele será levado direto para a delegacia. l 7

Pacheco e Lira
prometem

agilizar acesso
às vacinas

l 4

Paraná inicia 
a distribuição

da segunda dose
da CoronaVac

l 9

O comércio de 
Umuarama lança 
amanhã a primeira 
grande campanha 
de descontos do 
ano. A ação é fruto 
de consulta da 
Aciu (Associação 
Comercial, Industrial 
e Agrícola) a dezenas 
de associados e tem 
apoio do Conselho da 
Mulher Empresária e 
Executiva.             l 8

Liquida 
Verão

ALEX MIRANDA

RODOVIAS

Faep defende
pedágio mais

barato sem taxa
de outorga 

l 5

Aniversário
A Guarda Municipal completou 29 anos. Com 29 agentes, 

atende a cerca de 5 mil ocorrências por ano. Treinada 
e equipada com armamentos, viaturas e modernos 

dispositivos, apreende, aborda, combate a violência e atua no 
trânsito. Só em janeiro, atendeu a 437 ocorrências e realizou 

47 apoios a órgãos de saúde no combate à covid-19. l 6
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Umuarama

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba
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Nublado com chuva

PREVISÃO DO TEMPO

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

Índice em % DEZ JAN ano 12m 
IPCA (IBGE) 1,35 - 4,52 4,52
IGP-M (FGV) 0,96 2,58 2,58 25,71
IGP-DI (FGV) 0,76 - 23,08 23,08

Índice DEZ JAN FEV
IGP-M (FGV) 1,2452 1,2314 1,2571
IGP-DI (FGV) 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: Paga -
mentos em atraso em FEV: 2,14% + multa

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

2/1 a 2/2 0,5000 0,1159 0,0000
3/1 a 3/2 0,5000 0,1159 0,0000
4/1 a 4/2 0,5000 0,1159 0,0000
5/1 a 5/2 0,5000 0,1159 0,0000
6/1 a 6/2 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,66% 28,85 
Vale ON +3,16% 90,43 
ItauUnibanco PN -0,49% 28,32 
BTGP Banco +7,73% 106,47 
Braskem PNA +6,22% 28,87 
Viavarejo ON -1,31% 15,08

IBOVESPA: +1,26% 119.724 pontos

Iene 105,09
Libra est. 0,73
Euro 0,83
Peso arg. 87,81

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,3% 5,3690 5,3700 -1,9%

PTAX  (BC) -0,8% 5,3417 5,3423 -2,4%

PARALELO -0,2% 5,1100 5,6400 -1,9%

TURISMO -0,2% 5,1100 5,6200 -1,9%

EURO -1,0% 6,4154 6,4182 -3,5%

R$/m2 DEZ JAN %m %ano %12m
Paraná 1.720,00 1.739,03 1,11 1,11 8,61
Norte 1.765,20 - 0,84 10,94 10,94
Oeste 1.758,75 - 1,46 9,48 9,48

DÓLAR 03/02

Iene R$ 0,0509
Libra est. R$ 7,29
Peso arg. R$ 0,061
R$1: 1.285,51 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 03/02 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. JANEIRO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1467,40 
II R$ 1524,60 

III R$ 1577,40 
IV R$ 1696,20

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/21 a dez/21)

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

OUTROS INDICADORES

SOJA mar/21 1.371,25 16,50 4,6%
FARELO mar/21 435,50 7,50 1,4%
MILHO mar/21 552,00 9,00 14,0%
TRIGO mar/21 648,25 3,50 1,2%

SOJA 153,20 -1,4% 15,0% 152,50
MILHO 73,13 0,1% 16,2% 73,00
TRIGO 76,11 -0,1% 12,7% 76,00
BOI GORDO 283,29 0,2% 9,8% 280,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 03/02 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 03/02 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 03/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 166,00 1,2% 13,7%
SOJA Paranaguá 168,00 -0,6% 6,3%
MILHO Cascavel 78,00 -3,7% 5,4%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.100,00 (sal. mínimo) 7,5%
Taxa entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48 9%
Taxa entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22 12%
Taxa entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR - Taxa de 12%(Pes. físicas)

Venc.: emp. 19/2 físicas 15/2,domésticos 5/2

Força-tarefa no PR deixa de existir e
procuradores passam a atuar no Gaeco

Desde o dia 1º de feve-
reiro, a Lava Jato no Paraná 
passou a integrar o Grupo de 
Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado (Gaeco) 
do Ministério Público Federal 
(MPF). A força-tarefa parana-
ense deixa de existir, porém 
alguns de seus integrantes 
passam a atuar no Gaeco, 
com o objetivo de dar continui-
dade aos trabalhos.

Até fim de janeiro, em qua-
se sete anos de dedicação ao 
combate à corrupção, a ope-
ração acumula números signi-
ficativos que revelaram para a 
sociedade os crimes de corrup-
ção que assolam historicamen-
te o Brasil. Foram 79 fases, 
1.450 mandados de busca e 
apreensão, 211 conduções co-
ercitivas, 132 mandados de pri-
são preventiva e 163 de tempo-
rária. Durante as fases, foram 
colhidos materiais e provas que 
embasaram 130 denúncias 
contra 533 acusados, gerando 
278 condenações (sendo 174 
nomes únicos) chegando a um 
total de 2.611 anos de pena. 
Foram também propostas 38 
ações civis públicas, incluindo 
ações de improbidade adminis-
trativa contra 3 partidos políti-
cos (PSB, MDB e PP) e 1 termo 
de ajuste de conduta firmado.

A isso somam-se 735 pe-
didos de cooperação interna-
cional – sendo 352 pedidos a 
outros países (ativos) e 383 
passivos (solicitações de ou-
tros países ao MPF). Em 2015 
foram 66 ativos e 8 passivos, 
enquanto que em 2019 foram 

Composição atual 
Em portaria assinada em 7 de dezembro de 2020, a Procura-

doria-Geral da República integrou, ao grupo de cinco membros do 
Gaeco, outros quatro procuradores do Paraná ex-integrantes da 
força-tarefa, com mandatos até agosto de 2022. Assim, o Gaeco 
passou a contar com nove membros, sendo que cinco deles se 

dedicarão aos casos que compunham o acervo da força-tarefa Lava 
Jato, estando quatro desses membros desonerados das atividades 
dos seus ofícios de origem.  Alessandro José Fernandes de Oliveira; 
Daniel Holzmann Coimbra; Henrique Gentil Oliveira; Henrique Hahn 
Martins de Menezes; Laura Gonçalves Tessler; Lucas Bertinato Ma-

ron; Luciana de Miguel Cardoso Bogo; Raphael Otavio Bueno Santos
e Roberson Henrique Pozzobon. Outros 10 membros permanecem 

designados para atuação em casos específicos ou de forma eventual 
até 1º de outubro de 2021, sem integrar o Gaeco e sem dedicação 

exclusiva ao caso, trabalhando a partir das lotações de origem.

67 ativos e 133 passivos. A 
evolução desses dados de-
monstra a seriedade e eficiên-
cia da operação, que passou 
a cooperar com investigações 
no mundo todo.

Mais de R$ 4,3 bilhões já 
foram devolvidos por meio de 
209 acordos de colaboração e 
17 acordos de leniência, nos 
quais se ajustou a devolução 
de quase R$ 15 bilhões. Do 
valor recuperado, R$ 3 bilhões 
foram destinados à Petrobras, 
R$ 416,5 milhões aos cofres 
da União e R$ 59 milhões fo-
ram transferidos para a 11ª 
Vara da Seção Judiciária de 
Goiás – decorrentes de ilícitos 
que vitimaram a estatal Valec. 
Também já reverteu em favor 
da sociedade R$ 1,1 bilhão, 
decorrente de acordos firma-
dos com concessionárias por 
meio da operação Integração, 
desdobramento da Lava Jato 
paranaense. Desse montan-
te, R$ 570 milhões são para 

subsidiar a redução dos pedá-
gios no Paraná e R$ 515 mi-
lhões para investimentos em 
obras nas rodovias do Estado.

“O legado da força-tarefa 
Lava Jato é inegável e louvá-
vel considerando os avanços 
que tivemos em discutir te-
mas tão importantes e caros 
à sociedade brasileira. Porém, 
ainda há muito trabalho que, 
nos sendo permitido, oportu-
nizará que a luta de combate 
a corrupção seja efetivamen-
te revertida em prol da socie-
dade, seja pela punição de 
criminosos, pelo retorno de 
dinheiro público desviado ou 
pelo compartilhamento de 
informações que permitem 
que outros órgãos colabo-
rem nesse descor tinamen-
to dos esquemas ilícitos 
que assolam nosso país há 
tanto tempo”, afirma Ales-
sandro José de Oliveira, 
coordenador do núcleo da 
Lava Jato no Gaeco.
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Barros diz que Lava
Jato prendeu Lula
para tirá-lo da eleição

Para o deputado federal Ri-
cardo Barros (PP-PR) líder do 
governo Bolsonaro na Câmara 
dos Deputados, a possibili-
dade de prisão em segunda 
instância foi uma construção 
casuística da Operação Lava 
Jato para prender o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva 
e, assim, deixá-lo de fora das 
eleições de 2018. A declara-
ção foi dada na terça-feira (2) 
em entrevista à rádio CBN.

“Nunca teve [prisão em] 
segunda instância no Brasil. 
Só teve para prender o Lula 
e tirá-lo da eleição casuisti-
camente, em uma interpre-
tação de 6 a 5 no Supremo 
Tribunal Federal. A constitui-
ção fala expressamente que 
ninguém será considerado 
culpado até trânsito em jul-
gado. A segunda instância 
foi um casuísmo que a Lava 
Jato construiu para tirar o 
Lula da eleição”, disse. “Se 

Proposta de reforma tributária vai
unificar textos, diz líder do governo

O líder do governo na Câ-
mara dos Deputados, depu-
tado federal Ricardo Barros 
(PP-PR), afirmou na última 
terça-feira (2) que o parecer 
sobre a reforma tributária 
deverá contemplar aspec-
tos de todas as propostas 
em análise (PECs 45/19 
e PEC 110/19 mais o PL 
3887/20, dentre outras) 
no Congresso Nacional.

O tema, segundo ele, 
está entre as prioridades le-
gislativas deste ano, como 
a reforma administrativa 
(PEC 32/20). A agenda, 
no entanto, dependerá de 
acordos entre o presidente 
da Câmara, Ar thur Lira, e o 
Colégio de Líderes.

“Tem um conjunto de ma-
térias importantes”, disse 
Ricardo Barros na entrevista 
concedida terça. “O governo 
quer votar tudo, inclusive pri-
vatizações, porque não há 
razão nenhuma para não tra-
mitar tudo junto”.

ORÇAMENTO
Ainda de acordo com o lí-

Reunião
A cúpula do PP de Umuarama se reuniu informalmente 
nesta semana, ocasião em que os ‘caciques’ deram início 
a uma discussão a fim de decidir o futuro do partido no 
Estado. Em princípio, ainda está sendo escolhido um nome 
para disputar as eleições em busca de ocupar uma cadeira 
na Assembleia Legislativa do Paraná e/ou até uma cadeira na 
Câmara dos Deputados. Um dos nomes que pode ser cotado 
para disputa, é do Sandro Gregório, que foi candidato a 
prefeito de Umuarama nas eleições de 2020. Há quem diga 
que se nas próximas reuniões houve a decisão final de que 
o partido irá lutar por uma vaga na Alep, possa criar algum 
tipo de ruído no relacionamento com o Deputado Estadual 
Delegado Fernando Martins, que apoiou, com seu partido, o 
PSL, o Progressistas na campanha ao pleito municipal.

Águas vão rolar
Nas reuniões, até então 
informais, quem está 
ficando de fora são 
alguns integrantes de 
peso que apoiaram ou 
foram apoiados pelo 
Progressistas nos últimos 
anos. O vereador Sorrisal 
– Amigo do Povo não 
esteve lá e nem mesmo sua 
assessoria. Já Klebão dos 
Pneus, parece que estava 
sendo representado pelo 
assessor parlamentar. 
Sorrisal e Klebão foram 
eleitos pelo Progressistas 
na última eleição 
municipal em Umuarama. 
Da mesma forma, os 
suplentes Édipo Turisco e 
Washington Guirão.

Outro lado
Por sua vez, o Deputado Estadual Delegado Fernando 
Martins corre pelas beiradas, angariando e recebendo 
apoio de dezenas de prefeitos de pequenos e médios 
municípios do noroeste do Paraná. Seguindo sua 
assessoria, quase 10 administradores eleitos em 2020 já 
enviaram documentação à Casa Civil, pedindo para que 
Fernando Martins seja o representante do município 
na Assembleia Legislativa. No total, os assessores 
acreditaram que ao menos 25 prefeitos formem aliança 
com o parlamentar, que está focado em trabalhar na 
resolução de problemas destes e de outros municípios.

Nem na Câmara ou no Senado
Não há paranaenses nas mesas diretoras da Câmara 
dos Deputados e nem na do Senado. No Senado, os 
paranaenses Alvaro Dias, Oriovisto Guimarães e Flávio 
Arns, todos do Podemos, ficaram de fora da direção da 
Casa. Os integrantes são: Primeira-Vice-Presidência: 
Veneziano Vital do Rego (MDB-PB); Segunda-Vice-
Presidência: Romário (Podemos-RJ); Primeira Secretaria: 
Irajá (PSD-TO); Segunda Secretaria: Elmano Férrer 
(Progressistas-PI); Terceira Secretaria: Rogério Carvalho 
(PT-SE); Quarta Secretaria: Weverton Rocha (PDT-MA). Na 
Câmara os deputados que integram a direção no biênio 
2021-2022 são: 1ª vice-presidência: Marcelo Ramos (PL-
AM); 2ª vice-presidência: André de Paula (PSD-PE); 1ª 
secretaria: Luciano Bivar (PSL-PE); 2ª secretaria: Marília 
Arras (PT-PE); 3ª secretaria: Rose Modesto (PSDB-MS) e 
4ª secretaria: Rosângela Gomes (Republicanos-RJ).

o Lula deve ou não deve é 
outra questão”, ponderou.

O parlamentar, crítico fer-
renho da Operação Lava Jato, 
defende que juízes e promoto-
res envolvidos em ações irre-
gulares sejam punidos. “Não 
vamos permitir que as conver-
sas do Intercept da Lava Jato, 

que foram autenticadas pelo 
ministro Lewandowski, desa-
pareçam. São crimes come-
tidos pela quadrilha da Lava 
Jato”, disse

Ricardo Barros foi o rela-
tor do projeto que pune abu-
sos de autoridades e vice-lí-
der do governo Lula.

“SE o Lula deve ou não deve é outra questão”, ponderou o deputado

DIVULGAÇÃO

der do governo, o presidente 
da Câmara, gostaria que a 
proposta de Orçamento para 
2021 (PLN 28/20) fosse 
apreciada o mais rápido pos-
sível. Para isso, é necessá-
rio antes a instalação da Co-
missão Mista de Orçamento.

“A CMO depende do pre-
sidente do Congresso Nacio-
nal [senador Rodrigo Pache-
co]. Mas é possível instalar 
e votar antes do final de mar-
ço, folgado. Aqui, quando se 
quer, é tudo muito rápido”, 
afirmou Barros.

Matemática
No encontro, os dirigentes 
também fizeram as contas. 
Como são 54 cadeiras na 
Assembleia Legislativa 
do Paraná, cada partido 
pode lançar 81 candidatos. 
Portanto, a sigla deverá 
lançar pelo menos, na 
estadual, 25 candidatas 
mulheres e 56 candidatos 
homens. Já para federal, 
como o Paraná tem 30 
vagas, cada partido pode 
lançar 30 homens e 15 
mulheres. Há alguns gurus 
políticos que já preveem 
uma quase destruição 
dos pequenos partidos, 
que não terão condições 
de juntar nomes para a 
somatória final.

O líder do governo ressalta que o presidente da Câmara quer que a proposta de Orçamento 
para 2021 seja apreciada o mais rápido possível

DIVULGAÇÃO
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Presidentes da Câmara
e do Senado prometem
agilizar acesso às vacinas

Alep suspende ponto
facultativo no Carnaval

Um ato emitido pela 
Comissão Executiva da 
Assembleia Legislativa do 
Paraná ontem (quarta-fei-
ra, 03) cancelou o ponto 
facultativo de Carnaval. A 
medida foi lida durante a 
abertura da sessão plená-
ria realizada na tarde de 
ontem. Com isso, nos dias 

Em documento entregue 
na manhã de ontem (3) pelo 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira, e 
pelo presidente do Senado 
Federal, Rodrigo Pacheco, 
ao presidente Jair Bolsona-
ro, eles prometem “tornar 
mais ágil o acesso às va-
cinas para os brasileiros”, 
mas “sempre garantindo o ri-
gor científico, a qualidade do 
produto e a segurança para 
os nossos cidadãos”.

Lira e Pacheco também 
dizem que vão conversar 
com especialistas para 
avaliar “o modo de tornar o 
Brasil mais apto a ter aces-
so à maior quantidade de 
vacinas, boas vacinas, 
que já tenham sido atesta-
das internacionalmente e 
torná-las disponíveis para 
todos os brasileiros”.

Conta no texto que os pre-

sidentes “firmaram e pactu-
amos o compromisso com a 
nação brasileira de engajar 
as duas instituições que 
representamos, de manei-
ra ativa e de modo priori-
tário, no esforço conjunto 
para o enfrentamento e a 
superação da pandemia 
da covid-19”.

Também manifestaram 
solidariedade com as deze-
nas de milhares de vítimas 
da pandemia e seus fami-
liares, além de ressaltar o 
entendimento de que “o 
Congresso Nacional deve 
ser sinônimo de solução, 
e não de problemas, para 
que o povo brasileiro possa 
ultrapassar este drama tão 
pungente e doloroso da for-
ma mais rápida e com os 
menores danos”.

Ainda se comprometeram 
a “liderar, junto com as ins-

tâncias, com os Colégios de 
Líderes, com as bancadas, 
levando em conta as propor-
cionalidades, os canais e 
os ritos, formas legais para 
tornar mais ágil o acesso às 
vacinas para os brasileiros, 
sempre garantindo o rigor 
científico, a qualidade do 
produto e a segurança para 
os nossos cidadãos”.

Os presidentes também 
prometeram assegurar que 
todos os recursos para aqui-
sição de vacinas estejam 
disponíveis para o Poder 
Executivo e que não faltem 
meios para que toda a popu-
lação possa ser vacinada no 
prazo mais rápido possível; 
e que a peça orçamentária 
a ser votada garanta que 
cada brasileiro terá a cer te-
za de que o dinheiro do seu 
imposto estará disponível 
para sua vacina.

OS presidentes prometeram assegurar que recursos para aquisição de vacinas estejam disponíveis ao Executivo
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15, 16 e 17 de fevereiro a 
Assembleia Legislativa do 
Paraná funcionará normal-
mente, dentro das determi-
nações já anunciadas de 
prevenção ao coronavírus, 
com a manutenção dos tra-
balhos legislativos, como a 
realização de sessões plená-
rias, reunião de Comissões 

e com expediente normal 
para os servidores efetivos 
e comissionados.

A medida segue o que 
determina o decreto estadu-
al publicado na terça-feira (2) 
pelo Governo do Estado como 
medida para evitar aglome-
rações e conter o avanço da 
covid-19 no Paraná.

Capital 
empreendedora
De acordo com estudo da 
Endeavor (organização de apoio 
a empreendedores), em parceria 
com a Enap (Escola Nacional de 
Administração Pública), Curitiba 
é a 11ª cidade com melhor 
ambiente para empreender 
entre os 100 maiores municípios 
do País. A capital paranaense 
conseguiu a pontuação 7,40 (de 
10) na média de um conjunto 
de fatores, que inclui ambiente 
regulatório, infraestrutura, 
mercado, acesso a capital, 
inovação, capital humano e 
cultura empreendedora. 

Comida Boa
O Cartão Comida Boa, auxílio de 
R$ 50 oferecido pelo governo do 
Paraná a famílias carentes para a 
compra de alimentos, passará a 
ser permanente. O governador 
Ratinho Júnior comunicou que vai 
manter o auxílio para alimentação 
a 210 mil famílias paranaenses 
em situação de extrema pobreza. 
“Vamos transformar em perene 
o projeto Cartão Comida Boa 
para as famílias de extrema 
pobreza. Serão atendidas 
aproximadamente 210 mil 
famílias, o que beneficia cerca de 
1 milhão de pessoas”, declarou o 
governador.

Unificação
O líder do Governo na Câmara 
dos Deputados, deputado federal 
Ricardo Barros (PP-PR), afirmou 
que o parecer sobre a reforma 
tributária deverá contemplar 
aspectos de todas as propostas em 
análise no Congresso Nacional. “O 
governo quer votar tudo, inclusive 
privatizações, porque não há razão 
alguma para não tramitar tudo 
junto”, disse o deputado.  

Frente Agro
O deputado federal Sérgio Souza 
(MDB) assumiu a presidência 

Vacinação
O Paraná é 
proporcionalmente 
o Estado que mais 
aplicou vacinas 
contra a covid-19 
no País. Enquanto 
o Paraná vacinou 
158.780 pessoas, 
o Distrito Federal 
imunizou 76.424, 
o Espírito Santo 
62.367 e o Rio Grande do Norte, 52.261. “O Paraná está acostumado 
a vacinar, tem experiência. São 1.850 salas de imunização à 
disposição da população. Somos referência para o País”, afirmou o 
governador Carlos Massa Ratinho Junior.

da Frente Parlamentar da 
Agropecuária. A vice-presidência 
do colegiado será exercida pelo 
senador Zequinha Marinho 
(PSC-PA). “A missão da frente é 
proteger o setor que tanto gera 
empregos, renda, impostos e 
responde por 50%, de forma 
direta e indireta, do PIB deste 
País”, disse Sérgio Souza.

Espetáculo 
O senador paranaense Oriovisto 
Guimarães (Podemos) ressaltou 
que não haverá oposição à pessoa 
do presidente do Senado, mas 
a ideias e projetos. “Na política 
atual, já não existem mais 
ideal, programas partidários, 
pensamento estratégico de longo 
prazo preocupado com o futuro 
do Brasil, de nossos filhos e netos. 
“Hoje é muito triste ser senador 
da República. O espetáculo é 
dantesco”, disse.

Variante 
A Divisão de Vigilância 
Epidemiológica de Cascavel 
informou que investiga um 
caso suspeito da nova cepa do 
coronavírus. Trata-se de um 
venezuelano, que estava em 
Manaus, está internado e em 
isolamento no hospital. Com 
isso, a Sesa (Secretaria de Estado 
da Saúde do Paraná) publicou 
uma Nota Orientativa para 
prevenir a disseminação desta e 
de outras variantes da covid-19. 

Sessão Solene
O Congresso Nacional abriu 
nessa quarta-feira (3) o ano 
legislativo, em sessão solene. A 
sessão foi comandada pelo novo 
presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), e ao seu 
lado estava o novo presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL). O início da 
sessão foi marcado pela leitura 
da mensagem enviada pelo 
Poder Executivo ao Legislativo.

DIVULGAÇÃO
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colunaMPT recomenda reavaliação
sobre retomada das aulas

O Ministério Público do 
Trabalho no Paraná (MPT/
PR) expediu recomendação 
ao secretário de Educação 
do estado do Paraná, Renato 
Feder, e à secretária munici-
pal de Educação de Curitiba, 
Maria Silvia Bacila, para que 
seja reavaliada a decisão de 
retomada das aulas presen-
ciais neste mês de fevereiro, 
tanto na rede pública, quanto 
na rede privada.

De acordo com o MPT, 
a exposição dos profissio-
nais de educação e dos 
estudantes a maior risco 
de contágio pela covid-19 
levará a um aumento dos 
casos e dos óbitos causa-
dos pela doença.

Em caso de opção pela 
manutenção do retorno às 
aulas presenciais em feve-
reiro, o MPT/Paraná reco-
menda uma série de medidas 
administrativas para garantir 
a proteção à saúde e aos 
demais direitos fundamentais 
dos profissionais de educa-
ção e demais trabalhadores 

Faep defende pedágio com tarifa
menor e critica taxa de outorga

das escolas, enquanto durar 
a pandemia de covid-19.

Entre as medidas reco-
mendadas, estão ações 
relacionadas à aquisição de 
Equipamentos de Proteção 
Individual; higienização siste-
mática dos ambientes escola-
res; e a elaboração de plane-
jamento para retomada das 

Com o vencimento das 
concessões de pedágio no 
Paraná em novembro de 
2021, a Faep defende que 
a cobrança seja mais justa e 
que contribua com a redução 
dos custos de escoamento 
da produção agropecuária 
estadual. A entidade é a favor 
de uma tarifa mais barata e 
da realização de obras no 
curto prazo pelas empresas 
que assumirem a adminis-
tração das rodovias. Hoje, o 
debate em relação ao modelo 
de concessão está a cargo 
do governo federal.

“Somos a favor de um 
modelo que seja justo a 
todos, sem criar mais cobran-
ças para a sociedade e para 
o produtor ver seus ganhos, 
que já são muito apertados, 
diminuírem. O edital precisa 
estabelecer prazos cur tos 
para duplicação nos princi-
pais trechos do Estado, nas 
saídas para os por tos de 
Paranaguá e Santos e para 
o mercado interno, princi-
palmente rodovias para a 
região Sudeste”, defende o 
presidente da Faep, Ágide 
Meneguette.

SEGUNDO o presidente, a Faep é a favor do modelo que envolve apenas o menor preço, em 
que a empresa que oferecer a tarifa de pedágio mais baixa ganha a concessão

DIVULGAÇÃO

Um dos principais pontos 
em discussão é a chamada 
cobrança da taxa de outorga. 
A proposta apresentada pelo 
Ministério dos Transportes 
prevê que, além do menor 
preço, o maior valor de taxa 
de outorga seja um dos crité-
rios para definir as empresas 
vencedoras da licitação.

A Faep é a favor do 
modelo que envolve apenas 
o menor preço, em que a 
empresa que oferecer a tarifa 
de pedágio mais baixa ganha 
a concessão. O argumento da 

Federação é que, na prática, 
a cobrança de outorga é um 
imposto indireto aos usuários 
e produtores rurais, e vai na 
direção oposta à que defen-
demos há tanto tempo, de 
enxugar ao máximo a tarifa.

Atualmente, a malha a ser 
concessionada no Paraná é 
a maior do Brasil. A expecta-
tiva é que a iniciativa privada 
assuma um total de 3,3 mil 
quilômetros de estradas. Ini-
cialmente, estão previstas 
obras de duplicação em 1,7 
mil quilômetros.

aulas por meio de comitês 
ou outras instâncias consul-
tivas instauradas no âmbito 
estadual ou municipal, con-
templando a par ticipação 
das entidades classistas 
patronais privadas e dos sin-
dicatos das categorias de tra-
balhadores de educação dos 
setores público e privado.

A exposição dos profissionais e estudantes a maior risco de contágio pela covid-19 levará a 
um aumento dos casos e dos óbitos causados pela doença
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Projeção 
O senador Davi Alcolumbre 
(DEM-AP) é outro político que 
saiu do grupo sem expressão 
nacional e alcançou projeção ao 
ser eleito, em 2019, presidente 
do Senado. Foi o principal 
articulador do seu sucessor, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG).  

Cadeira 
No Judiciário, o atual ministro 
do STF (Supremo Tribunal 
Federal), Kassio Nunes 
Marques, era um desconhecido 
até ser indicado pelo presidente 
Bolsonaro. Chegou à cadeira da 
Suprema Corte apoiado pelo 
Centrão, de Arthur Lira e Ciro 
Nogueira (PP-PI). 

Escudeiro 
Arthur Lira quer fortalecer o 
grupo do qual emergiu. O novo 
presidente da Câmara tem 
repetido que é preciso garantir 
a todos os parlamentares 
acesso a verbas orçamentárias 
iguais, sem distinção entre “alto 
clero” ou “baixo clero”.

Lealdade
O novo presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
terá o primeiro teste de lealdade 
ao Planalto nos próximos 
dias. Recém-empossado, o 
democrata poderá aprovar 
ou rejeitar o pedido de CPI 
para apurar as ações e as 
omissões do governo federal no 
enfrentamento da covid-19.

Assinaturas 
Pacheco foi eleito, com folga de 
votos, apoiado por Bolsonaro 
e ministros. Antes da eleição, 
o senador manifestou, nos 
bastidores, ser contra a 
instalação de CPIs. As assinaturas 
para a instalação da comissão no 
Senado foram coletadas pelos 
partidos Rede e PSB. 

Mesa 
A bancada do PT amargou 
dupla derrota na disputa 
pelos cargos da Mesa Diretora 
da Câmara. Além do revés 
de Baleia Rossi (MDB-SP), 

Ascensão do baixo clero
A eleição de Arthur Lira (PP-AL) consolida a ascensão do baixo 

clero que, nos últimos anos, passou a ocupar altos cargos nos três 
poderes em Brasília. Assim como Lira, o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) integrou o grupo de parlamentares - sem influência 
nas decisões do Congresso - durante os 28 anos que atuou como 

deputado. Rodrigo Maia (DEM-RJ) também era deputado de fundo 
de plenário e, após o impeachment de Dilma Rousseff, ascendeu à 

presidência da Câmara apoiado pelo então ministro Moreira Franco 
e pelo ex-presidente Michel Temer. Sem esse cenário, Maia não 

teria ocupado o cargo por quatro anos e sete meses.

candidato que apoiou, o partido 
havia indicado o deputado João 
Daniel (PT-PE) para a segunda-
secretaria. Mas Marilia Arraes 
(PT-PE) lançou candidatura 
avulsa e foi eleita para o cargo.

Eleitorado 
Os estados do Brasil com maior 
eleitorado - São Paulo, Minas 
Gerais, Paraná e Rio Grande do 
Sul - não têm representantes na 
nova Mesa Diretora da Câmara. 

Pressa
A Comissão Mista de 
Orçamento (CMO) do 
Congresso será instalada 
amanhã e terá 30 dias para 
aprovar o relatório do projeto 
de lei do Congresso Nacional 
(PLN 28/2020) que fixa as 
despesas da União para 
2021. Sem orçamento, como 
registramos aqui, poderá faltar 
recursos para o pagamento 
de despesas de ministérios e 
órgãos a partir de abril.

Mineração
O faturamento do setor mineral 
no Brasil registrou, ano passado, 
crescimento de 36% em relação a 
2019, alcançando a cifra de R$ 209 
bilhões, segundo o Ibram (Instituto 
Brasileiro de Mineração), entidade 
que reúne as maiores mineradoras 
que atuam no País. Pará e 
Minas Gerais foram os principais 
responsáveis pelo desempenho.

Óbitos 
Sete em cada dez médicos 
apontam tendência de alta de 
óbitos provocados pela covid-19. 
É o que mostra pesquisa da AMB 
(Associação Médica Brasileira). 
Para 96% dos dos entrevistados, 
notícias falsas - como 
recomendação de medicamentos 
sem comprovação científica - 
têm efeito “devastador”.

Balcony 
Um dos ícones gastronômicos de 
Brasília e reduto de ministros do 
Judiciário e de  políticos, o Balcony 
Bar encerrou suas atividades por 
causa da crise provocada pela 
pandemia de covid-19. 
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GM completa 29 anos com uma 
extensa folha de serviços prestados

Relatório mostra 437 ocorrências atendidas pela Guarda em janeiro
No primeiro mês do ano, 

apesar das recomendações 
de isolamento social e reco-
lhimento para evitar o contá-
gio do coronavírus, a Guar-
da Municipal de Umuarama 
atendeu a 437 ocorrências, 
além de 47 ações de apoio 
à fiscalização por órgãos 
de saúde no combate à Co-
vid-19. Os guardas realiza-
ram prisões por tráfico de 
drogas – com a apreensão 
de 106 pedras de crack – e 
roubo, com recuperação do 
objeto, e retiraram de circu-

Cooperação 
técnica

O prefeito Celso Pozzobom e 
o secretário Valdecir Capelli 

assinaram termo de cooperação 
técnica e a unidade passou a 

integrar a rede, que contempla 21 
cidades do Estado. “O objetivo é 

dar maior agilidade e eficiência ao 
trabalho das forças de segurança, 
integrando as guardas municipais 
ao sistema utilizado pelas polícias 
Militar e Civil, graças ao trabalho 

sério que a nossa corporação tem 
realizado desde a sua criação 
e a efetivação dos primeiros 
guardas. A corporação está 

de parabéns por esta data e a 
população pode contar com 

cada integrante, em caso de ne-
cessidade, que será muito bem 

atendida”, finalizou Capelli.

Estrutura
A Guarda Municipal é treinada e equipada com armamentos, 
viaturas e dispositivos modernos para realizar apreensões, 
abordagens, combater a violência doméstica e contra ani-
mais, controlar problemas na sinalização de trânsito, aciden-
tes, coibir o excesso de velocidade, a direção de condutores 
inabilitados ou sob efeito de álcool, perturbação do sossego 
público e averiguar pessoas suspeitas, entre outras funções. 
Também atua em apoio aos organismos policiais e à Defesa 
Civil, em caso de catástrofes.
“Quando precisar de apoio para estas e outras situações envolven-
do segurança, a população pode ligar para o telefone 153 que o 
atendimento será bem rápido”, reforçou o major Capelli. O secretá-
rio lembrou que recentemente a GMU passou a integrar a rede de 
compartilhamento de dados da Secretaria da Segurança Pública do 
Paraná (Sesp), que atende mais de 3,7 milhões de paranaenses.

Criada pela Lei Comple-
mentar 05/1991, durante 
gestão do prefeito Alexandre 
Ceranto (in memoriam), a 
Guarda Municipal de Umu-
arama completou ontem 
(quarta-feira, 03) 29 anos da 
efetivação da primeira turma, 
que ingressou por concurso 
público no dia 3 de fevereiro 
de 1992. A segunda turma 
entrou em 1º de março de 
2000 e a terceira e última 
turma foi efetivada em 12 de 
setembro de 2006. Hoje a 
Guarda conta com efetivo de 
29 agentes, atendendo cer-
ca de cinco mil ocorrências 
por ano – a maioria acionada 
pelo telefone 153.

O prefeito Celso Pozzo-
bom parabenizou os ‘guerrei-
ros e guerreiras’ da corpora-
ção, que diariamente vestem 
a farda para contribuir com a 
segurança dos umuaramen-
ses e a defesa do patrimônio 
público municipal. “A Guarda 
desempenha função de ex-
trema importância na nossa 
sociedade, que é zelar pelo 
bem dos cidadãos e da se-
gurança, com policiamento 

PRIMEIRA turma da Guarda Municipal de Umuarama que ingressou por concurso público no dia 3 de fevereiro de 1992

ASSESSORIA

lação 31 motocicletas (débi-
tos), uma moto adulterada 
e duas motos baixadas que 
estavam circulando.

Houve 70 denúncias de 
trânsito (estacionamento ir-
regular), 66 abordagens de 
automóveis e motocicletas, 
65 reclamações de andari-
lhos, pessoas sob efeito de 
drogas e de álcool, indígenas 
e mendicância; 44 perturba-
ções do sossego público; 31 
apreensões de veículos; 24 
abordagens para averigua-
ção de suspeitos; 20 auxí-

lios ao trânsito (controle do 
tráfego e interdição de via); 
e 15 denúncias de pessoas 
em atitude suspeita.

Foram atendidas ainda 
11 ocorrências de fios ca-
ídos/rompidos e galhos de 
árvore na pista; nove denún-
cias de direção perigosa no 
trânsito, oito atendimentos 
a animais, oito ocorrências 
na rodoviária e imediações, 
sete cumprimentos de ofí-
cio do MP para encaminha-
mento a hospital psiquiátri-
co, monitoramentos, apoio 

ao Pronto Atendimento e 
hospitais, acidente de trân-
sito sem vítima, orientação 
e sinalização de trânsito e 
acompanhamento em lo-
cais após derramamento 
de óleo ou entulho.

Através do sistema OCR, 
a Guarda Municipal acom-
panhou três ocorrências de 
furto e roubo de veículos e 
atendeu ainda denúncias 
de veículos suspeitos aban-
donados, discussões vio-
lentas, apoio à equipe de 
Fiscalização do Código de 

Postura, ao Corpo de Bom-
beiros, SAMU e Centro Pop, 
apreensão de veículos baixa-
dos e atos obscenos/ aten-
tado ao pudor, embriaguez 
ao volante, direção perigosa, 
pessoa desaparecida/deso-
rientada, ameaças, apoio à 
Polícia Militar e Civil, enca-
minhamento a abrigos/ CRAS 
1, apreensão de veículo com 
adulteração, apreensão de 
drogas, prisão em flagrante, 
denúncias de tráfico, ocorrên-
cia em escola e vandalismo 
contra o patrimônio público.

ostensivo de prevenção a 
infrações penais, atendi-
mento ao trânsito e defesa 
civil em todo o município”, 
definiu o prefeito.

Segundo o prefeito a cor-
poração merece o reconheci-
mento público pois, mais do 
que cumprir com suas obriga-
ções, “os inspetores e agen-
tes colocam suas vidas em 
risco todo dia, a cada ação, 
para garantir a segurança da 
população em eventos, lo-
cais públicos de grande mo-
vimentação, e também em 
apoio às demais forças de 
segurança, agindo sempre 
em parceria com as polícias 
Militar e Civil no policiamen-
to ostensivo e no combate 
ao crime, em suas mais di-
versas formas”, apontou.

Atualmente sob o co-
mando do inspetor Valdiney 
Rissato e a direção do se-
cretário municipal de De-
fesa Social, major Valdecir 
Capelli, a Guarda Municipal 
está à disposição da popu-
lação para prestar apoio em 
situações de risco e insegu-
rança. Basta acionar o tele-

fone 153 e o chamado será 
prontamente atendido – são 
mais de 10 ocorrências diá-
rias. “Nem toda a população 
conhece o nosso telefone e 

muitos acabam procurando 
outros órgãos em situações 
de perigo – como a Defesa 
Civil, Corpo de Bombeiros e 
a Polícia Militar”, explicou.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Policial atira em homem que
mantinha mulheres em cárcere

Um homem de 30 anos 
permanecia internado 
no Hospital Norospar em 
Umuarama até o início da 
noite de ontem (quar ta-
-feira, 3), depois que foi 
baleado em uma das per-
nas por um policial militar 
que atua no município de 
Maria Helena (25 quilôme-
tros de Umuarama).

O homem ferido avançou 
contra o policial enquanto 
mantinha duas mulheres e 
algumas crianças em cár-
cere privado numa residên-
cia durante a madrugada. O 
caso será investigado pela 
Polícia Civil de Umuarama.

O crime foi registrado 
no início da madrugada, 
quando duas mulheres esta-
vam na varanda da residên-
cia de uma delas conver-
sando. Repentinamente o 
homem, desconhecido das 
vítimas invadiu o imóvel e 
colocou as mulheres para 
dentro da casa.

Portando uma faca ele 
começou a ameaça-las, até 
que levou uma delas para 
dentro de um dos quartos, 
trancando a porta. Durante 

Assaltante confessa ter vendido
moto para pagar dívida do tráfico

Na noite da terça-feira (2) 
PMs de Umuarama localiza-
ram um homem envolvido 
no roubo de uma motoneta 
Honda Biz, ocasião em que 
a vítima foi uma professora 
umuaramense. O crime 
aconteceu na manhã da 
segunda-feira (1) e o veículo 
tomado de assalto foi locali-
zado em Cruzeiro do Oeste, 
depois que foi vendido.

A motoneta foi entregue 
na delegacia pelo compra-
dor, que disse à polícia ter 
descober to sobre a pro-
cedência da Biz somente 
depois da compra.

O autor do crime foi loca-
lizado na Praça da Bíblia em 
Umuarama e conduzido à 
delegacia, onde foi ouvido, 
confessou o roubo e foi 
colocado em liberdade, mas 
responderá à acusação.

O crime aconteceu na 
segunda-feira, na rua José 
Teixeira D’Ávila, quando a 
professora estacionava a 
moto em frente ao Colégio 

Adventista do 7º Dia. Ela 
fo i  surpreendida pelo 
autor que fazia menção 
de estar armado.

O rapaz detido também 
foi acusado de ter par tici-
pado de outros dois assal-
tos em dois pequenos 
mercados da cidade, mas 
negou envolvimento.

Ele confessou ter ven-
dido a moto em Cruzeiro 
do Oeste por R$ 900 
para pagar dívidas con-
traídas com o tráfico de 
drogas. A proprietária da 
Biz retirou a motoneta 
nesta manhã.

Na madrugada desta quarta-feira (03) equipes do 6º Subgrupamento de Bombeiros Militares Independente (6º 
SGBI) foram acionadas para atender a uma situação de incêndio, causado por um botijão de gás no bairro São 
Cristóvão, em Umuarama. De acordo com os bombeiros o botijão estava dentro de um banheiro. Houve uma 
explosão e o teto chegou a ser danificado. Os bombeiros chegaram ao local pouco depois das 5h.

todo o tempo ele dizia que 
estava sendo perseguido 
pela polícia e aparente-
mente estava drogado.

Enquanto tentavam se 
soltar do agressor, as víti-
mas foram feridas, uma 
delas sofreu hematomas 
por conta de pancadas rece-
bidas na costela e em um 
dos braços. Outra sofreu 
um corte em um dos dedos 
da mão esquerda quando 
tentava se defender e foi 
esfaqueada.

Um pedido de socorro 
foi feito ao Polícia Militar de 
plantão que foi até o ende-
reço e tentou negociar com 
o agressor, mas não con-
seguiu, em seguida fez uso 
do bastão (tonfa policial). O 
autor continuava com a faca 
no pescoço da mulher, até 
que avançou contra o PM 
que por sua vez, sacou a 
pistola e deflagrou um dis-
paro, vindo a atingir a perna 
do agressor.

Ferido, ele foi socorrido, 
bem como as vítimas e 
posteriormente levado para 
atendimento hospitalar em 
Umuarama. As mulheres, 

mesmo feridas, foram até 
a Delegacia de Polícia, 

onde representaram con-
tra o autor do crime, que 

permanecerá preso após 
receber liberação médica.

MESMO feridas, mulheres vítimas de cárcere denunciaram o crime na delegacia de Umuarama

ALEX MIRANDA

ALEX MIRANDA
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

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

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

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

A terra sustenta a vida humana  
Nosso ambiente é mais do que um 
pano de fundo: é a nossa casa. E esta-
mos comprometidos em cuidar disso.  

Nós temos um plano 

Leões e Leos servem para fortalecer o 
relacionamento entre a comunidade 
e seu meio ambiente. Vimos como 
nossa gestão de recursos naturais po-
de melhorar a qualidade de vida e 
aumentar o engajamento em nossas 
comunidades locais. 

Nosso objetivo estratégico 

Proteger e restaurar de forma susten-
tável o nosso meio ambiente para 
melhorar o bem-estar de todas as co-
munidades. 

Liquida Verão prepara maior a
‘queima de estoque’ do semestre

O comércio de Umuarama 
lançará amanhã (sexta-feira, 
5) a primeira grande cam-
panha de descontos do 
ano, a Liquida Verão, fruto 
de consulta da Associa-
ção Comercial, Industrial 
e Agrícola (Aciu) a deze-
nas de associados.

“No segundo semestre do 
ano passado, a Umuarama 
Liquida supriu a ausência 
da tradicional Feira Ponta de 
Estoque (impossibilitada de 
ocorrer por conta da pande-
mia do novo coronavírus), e o 
resultado agradou. Buscamos 
atender o clamor dos asso-
ciados com uma promoção de 
peso, embasada em descontos 
imperdíveis, muita diversidade 
e a habitual qualidade, uma 
marca registrada do nosso 
comércio”, destaca o presi-
dente Orlando Luiz Santos.

Agência do Trabalhador e usina
oferecem cursos gratuitos de formação

A Agência do Trabalha-
dor de Umuarama e a Usina 
Santa Terezinha estão ofere-
cendo cursos gratuitos para 
a comunidade, voltados ao 
desenvolvimento de carrei-
ras com possibilidade de 
crescimento profissional. Os 
interessados devem procu-
rar a Agência do Trabalha-
dor, onde será preenchido o 
formulário de inscrição.

Os requisitos para partici-
pação no curso são o Ensino 
Fundamental completo, 

A campanha é capitaneada 
pela entidade, em conjunto 
com o Conselho da Mulher 
Empresária e Executiva. “Tere-
mos descontos super atrati-
vos. Não serão permitidas ban-
cas nas calçadas. Certamente 
o fluxo de consumidores, inclu-
sive da região, será elevado. Por 
isso reforçamos os protocolos 
preventivos referentes à covid-
19, em especial os essenciais, 
quais sejam utilização de más-
cara, disponibilização de álcool 
70% e respeito ao distancia-
mento mínimo de dois metros 
entre as pessoas”, ressalta 
a presidente, Carla Regina 
Moreira Frasquette.

A Liquida Verão Umua-
rama acontecerá até o dia 
13, englobando os dois pri-
meiros sábados de fevereiro, 
ocasiões em que o comércio 
varejista atenderá até 17h.

carteira de motorista cate-
goria ‘B’ e um teste prático 
de volante. Os cursos dispo-
níveis são: operador agrícola 
e manutenção agrícola (com 
carga de 40 horas), motorista 
agrícola (56 horas), operador 
de motoniveladora e operador 
de pá carregadeira (24 horas) 
e destinam-se a trabalhado-
res residentes em municípios 
próximos às unidades da 
Usina Santa Terezinha.

As datas de início dos 
cursos ainda não estão 

definidas, pois dependem 
da demanda e de autoriza-
ção do Centro de Operações 
de Enfrentamento à Covid-
19 (COE Municipal), com 
medidas de segurança para 
evitar o contágio do coronaví-
rus. A previsão é que sejam 
realizados a partir de março 
deste ano. A iniciativa é da 
Formação UST Comunidade, 
em parceria com a Agência 
do Trabalhador e Secretaria 
de Indústria, Comércio e 
Turismo de Umuarama.

A campanha acontecerá de 5 a 13/2, 
com horários especiais de atendimento 
aos sábados

ALEX MIRANDA

AS datas de início dos cursos ainda não estão definidas, pois dependem da demanda e de autorização do COE Municipal

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

Com todas as mudanças realizadas 
no setor previdenciário no Brasil, 
os profissionais que atuam neste 
segmento precisam estar, cada vez, 
mais atualizados. Para os profissionais 
de Direito, de Umuarama e da região 
Noroeste do Paraná, a Universidade 
Paranaense – Unipar, oferece a 
especialização em Direito Previdenciário.

Com previsão de início das aulas 
em abril de 2021, o curso está com as 
inscrições abertas até 28 de fevereiro. As 
aulas acontecerão de maneira quinzenal: 
sextas-feiras à noite e sábados de 
manhã, na Unipar de Umuarama.

Com 30 vagas disponíveis, a 
especialização é voltada à profissionais 
graduados em Direito com o objetivo 
de prover conhecimentos atualizados e 
aprofundamento científico necessário 
ao pleno entendimento em relação 
ao Direito Previdenciário, para a 
aplicabilidade na prática diária requerida 
para a atuação profissional.

O corpo docente é formado por 
doutores, mestres e especialistas que 
estão aptos a auxiliar os alunos na 
atualização de conhecimento na área 
da advocacia previdenciária, seja para 
fins de assessoramento, advocacia 
empresarial ou consultoria, quanto aos 
requerimentos administrativos e judiciais 

de benefícios.

Inscrições pelo site: https://pos.
unipar.br/especializacao/direito-
previdenciariofra2020/umuarama

Programa de descontos

Promovendo a constante atualização 
de profissionais, a Unipar disponibiliza 
programas de desconto para os cursos 
de pós-graduação em nível lato sensu.

- 30% de desconto para quem se 
formou em 2019 e 2020, na Unipar ou 
em qualquer outra Instituição; 

- 25% de desconto para quem se 
formou nos anos anteriores a 2019, na 
Unipar ou em qualquer outra Instituição;

- 30% de desconto para quem já tem 
pós-graduação, feita na Unipar ou em 
qualquer outra Instituição;

- 50% de desconto para pessoas com 
idade igual ou superior a 55 anos;

- 30% de desconto para efetivos de 
órgãos de segurança.

Lembrando que o valor vale para 
pagamentos efetuados até o vencimento 
e para turmas com número de vagas 
superior a 15 alunos.

São 30 vagas disponíveis para a turma de 2021 na Unipar de 
Umuarama

Pós-graduação: Especialização em Direito 
Previdenciário está com inscrições abertas

Iniciada a distribuição da
segunda dose da CoronaVac

O Governo do Paraná ini-
ciou nesta terça-feira (2) a 
distribuição da segunda dose 
do primeiro lote das vacinas 
contra a Covid-19. Desta vez 
a carga será transportada via 
terrestre, por caminhões refri-
gerados que mantêm o imu-
nizante nas condições ideais 
de armazenamento.

S e r ã o  d i s t r i b u í d a s 
132.779 doses da vacina 
CoronaVac, produzida em 
parceria com o Instituto 

Governador Ratinho Jr deve vir à 
Umuarama vistoriar a Boiadeira

Butantan. Ainda hoje e nos 
próximos dias serão atendi-
das as regionais de Parana-
guá (1ª RS), Pato Branco (7ª 
RS), Francisco Beltrão (8ª 
RS), Foz do Iguaçu (9ª RS), 
Cascavel (10ª RS), Toledo 
(20ª RS) e os municípios da 
região de Curitiba.

A partir da próxima semana 
mais três caminhões iniciam 
as entregas das vacinas nas 
demais regionais do Estado, 
com três rotas definidas 

para Norte, Noroeste, Cen-
tro-Sul e Vale do Ivaí.

A primeira remessa do 
imunizante foi entregue para 
as regionais no dia 19 de 
janeiro e no dia seguinte (20) 
todos os 399 municípios já 
estavam com a quantidade 
de doses proporcional aos 
grupos elencados como prio-
ridade para receber o imuni-
zante neste momento.

O secretário estadual da 
Saúde, Beto Preto, destacou 

que a segunda dose é impor-
tante para garantir a eficácia 
da vacina e a proteção da 
população. “Estamos distri-
buindo de maneira organizada 
e muito segura a segunda 
dose da CovonaVac às nos-
sas 22 Regionais, que estão 
organizando a logística de 
encaminhamento aos municí-
pios”, disse. “Contamos com 
a boa conduta de todos para a 
aplicação ágil dessas doses”.

De acordo com o secretário 

estadual, apesar da velocidade 
de distribuição, é preciso otimi-
zar ainda mais a aplicação das 
doses para proteger a popula-
ção. “O Estado está fazendo 
a sua parte no que se refere 
ao armazenamento, transporte 
das vacinas e ao fornecimento 
dos insumos para a aplica-
ção. Precisamos do apoio 
de todos os municípios para 
agilizar a aplicação dessas 
novas doses e avançar mais 
um passo”, acrescentou.

A Assessoria de Comunica-
ção da Casa Civil do Paraná, 
confirmou a vinda do Governa-
dor Ratinho Jr à Umuarama. A 
visita está prevista para amanhã 
(sexta-feira, 5), e a agenda é a 
vistoria das obras desenvolvidas 
na Estrada Boiadeira (BR-487), 
no distrito de Santa Eliza.

Será analisado o anda-
mento das obras, num trecho 
onde a população aguarda há 
décadas a pavimentação. A 
obra integra um dos trechos 
da rodovia BR-487, que está 
sendo revitalizada e o investi-
mento do Governo do Paraná 
chega a R$ 260 milhões, 
numa parceria desenvolvida 
com a Itaipu Binacional. 

RATINHO JR vai vistoriar o andamento das obras, num trecho onde a população 
aguarda há décadas pela pavimentação

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

Tribunal de Contas multa o diretor-geral do DER-PR
O Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná (TCE) julgou 
procedente Representação 
apresentada pela empresa 
Paviser vice Engenharia e 
Serviços Ltda. em face do 
Departamento de Estradas 
de Rodagem do Paraná (DER-
-PR). O motivo foi a limitação 
nos valores de pagamentos 
devidos à empresa contra-
tada pelo DER-PR, mesmo 
após a execução regular das 
despesas públicas, inclusive 
com a prestação dos servi-
ços pela empresa contratada.

Devido à decisão, o dire-
tor-geral do DER-PR, Fernando 
Furiatti Saboia, foi multado 
em R$ 4.338,40. Além 
disso, o Tribunal determinou 
que a autarquia estadual 
não interrompa ou suprima 
os serviços e pagamentos 

decorrentes dos contratos 
objeto do processo de Repre-
sentação da Lei nº 8.666/93, 
enquanto os ser viços da 
cadeia de infraestrutura de 
transportes do Paraná forem 
considerados essenciais. A 
determinação foi expedida 
nos termos do Decreto Esta-
dual nº 4.317; e está de 
acordo com a interpretação 
dada pelos poderes, órgãos 
ou autoridades estaduais 
sobre esse decreto.

Os conselheiros já haviam 
homologado, em agosto pas-
sado, a medida cautelar expe-
dida pelo relator do processo, 
Fernando Guimarães, em julho, 
que obrigara o DER-PR a reco-
nhecer a essencialidade da 
prestação dos serviços de lim-
peza e conservação de rodovias 
durante o período marcado pela 

pandemia da covid-19; e a pagar 
devidamente por eles.

A representante alegou 
que não foram realizados os 
pagamentos pelos serviços 
prestados, os quais foram 
declarados essenciais pelas 
normativas que previam medi-
das para o enfrentamento da 
covid- 19; que foram realizados 
investimentos para a realiza-
ção desses serviços; que o 
DER-PR deveria ter realizado a 
devida programação financeira; 
e que o órgão não efetuou os 
pagamentos dos serviços rea-
lizados de modo integral, tendo 
limitado as medições no valor 
de R$ 80.000,00 no mês de 
junho de 2020, mediante ato 
unilateral e verbal.

A Coordenadoria de Ges-
tão Estadual do TCE-PR 
e o Ministério Público de 

Contas (MPC-PR) opinaram 
pela procedência da Repre-
sentação em razão da falta de 

pagamento integral por ser-
viços cujas despesas foram 
empenhadas e liquidadas.
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ONIX 1.0 
LT

     13/14   BRANCO  COMPLETO   R$ 36.900,00

  
ETIOS 
HB X

     15/16   BRANCO  COMPLETO   R$ 36.900,00

FORD KA
1.0 SE 

     16/17   VERMELO COMPLETO   R$ 41.900,00

TRACKER 
PREMIER TURBO

18/18   PRETO   COMPLETO, AUT.     R$ 82.900,00
                       COURO, TS  

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA

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

87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br
Processo: 0013535-53.2014.8.16.0173

Classe Processual: Monitória
Assunto Principal: Prestação de Serviços

Valor da Causa: R$ 9.184,83
Autor(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Réu(s): RENAN BRAZ DE CARVALHO

 
EDITAL DE CITAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
 

O DR. , MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DAMARCELO PIMENTEL BERTASSO
COMARCA DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...

 
 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que pelo

presente  o(a) requerido(a)  , atualmenteCITA Renan Braz de Carvalho, inscrito(a) no CPF nº 352.306.378-70
em lugar incerto e não sabido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este Juízo e Cartório tramitam os
autos de  sob nº , onde é requerente Ação Monitória 0013535-53.2014.8.16.0173 - Projudi Associação

 e requerido(a) , nos termos da inicial a seguirParanaense de Ensino e Cultura Renan Braz de Carvalho
transcrita resumidamente:

 
RESUMO DA INICIAL: A autora é credora da quantia líquida e certa de R$ 9.184,83, em data

de 16/10/2014, representada pelo contrato de prestação de serviços educacionais via online, desprovido de
força executiva. Em que pese a emissão do contrato, a ré deixou de adimplir com o valor, mesmo
devidamente cobrada, não havendo outra solução senão ajuizar a presente demanda. Requerimentos de
praxe.

 
Fica o réu  de que por este Juízo de cartório tramitam os autos supramencionados,CITADO

para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento ou conteste a presente ação, ficando o réu
ciente de que se nesse prazo pagar o valor cobrado, ficará isento do pagamento das despesas do processo
e dos honorários do advogado da parte autora, ficando ciente, ainda, de que se nenhuma providência for
tomada, manifestando-se inerte, o mandado inicial converter-se-á em mandado executivo, prosseguindo o
feito como execução por quantia certa, caso em que será nomeado curador especial.

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não

aleguem ignorância ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.
 

Umuarama, 10 de outubro de 2020.
 

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito
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Palmeiras marca treinos em dois
períodos em preparação no Catar

O Palmeiras vai iniciar 
o trabalho de preparação 
no Catar para a disputa 
do Mundial de Clubes com 
a realização de trabalhos 
em dois períodos hoje 
(quinta-feira, 4). Após a 
viagem aérea de mais de 
12 horas e o desembarque 
em Doha ontem (quar ta) 
à noite (horário local), os 
jogadores têm na agenda 
um trabalho na academia 
do hotel e outra atividade 
com bola mais à tarde.

Com o Catar seis horas 
à frente do fuso horário 
de Brasília, uma das preo-
cupações no momento é 
fazer o time se adaptar. 
Por isso, o elenco que 
chegou ao país por volta 
das 18h30 locais (12h30 
de Brasília) deixou o aero-
por to após passar por 
testes para covid- 19 e foi 
diretamente ao hotel para 
descansar. Por medida de 
segurança, a entrada utili-
zada no estabelecimento 
foi por uma porta dos fun-
dos, para evitar a aglome-
ração de torcedores.

Cada membro ficou em 
um quarto diferente e com 
a confirmação dos testes 
negativos, todos saem 
do hotel para iniciar os 

trabalhos. Hoje, às 11h30 
locais (5h30 de Brasília) 
os jogadores iniciaram 
uma ativação física na 
academia do hotel para 
reativar a musculatura.

Depois do almoço, às 
18h30 locais (12h30 de 
Brasília) o Palmeiras treina 
na Academia Aspire. O 
complexo vizinho ao hotel 
foi erguido por cerca de 
R$ 5 bilhões com apor te 
do governo. O local foi 
construído para possibili-
tar o desenvolvimento do 
futebol local. Enquanto 
o time estiver treinando, 
par te da comissão téc-
nica vai ao estádio acom-
panhar a def inição de 
quem será o adversário 
na semifinal de domingo.

U lsan Hyunda i ,  da 
Coreia do Sul, e Tigres, 
do México, jogam a par tir 
das 17h (11h de Brasília). 
Quem vencer será o adver-
sário do Palmeiras. Com a 
chegada do time brasileiro, 
a única equipe participante 
do torneio que ainda não 
desembarcou no Catar é o 
Bayern de Munique. O time 
joga pelo Campeonato Ale-
mão amanhã (sexta-feira) 
contra o Her tha Berlin 
antes de viajar.

EQUIPE chega ao Catar e monta agenda do primeiro dia de trabalho visando a semifinal do Mundial de Clubes

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

Muita disposição para encarar o trabalho 
mas não se esqueça de respeitar os horá-
rios de descanso porque sua saúde tam-
bém merece atenção. No amor pessoas 
conhecidas terão chance de conquistar o 
seu coração. 

Se você tem sociedade com parentes, 
é bom ter bastante jogo de cintura para 
evitar conflitos. No amor é uma boa 
época para assumir um compromisso. 
Pode iniciar um namoro sério ou iniciar 
planos de casamento.

Se você está à procura de trabalho vai 
ter ótima desenvoltura nas entrevistas de 
emprego. Reserve um tempo para cuidar 
da sua saúde. No amor, papos descon-
traídos podem animar a paquera ainda 
que seja virtual. 

Amigos podem dar ótimas dicas e con-
selhos para você. Evite fechar negócios 
ou empréstimos. Você pode conhecer 
gente bem legal ao longo do dia, seja 
para paquera ou amizade. 

Nem tudo será exatamente como você 
gostaria e isso não deve te abalar, seja 
como a água. Pode se encantar por 
alguém bem-sucedido. Na vida a dois, é 
um bom dia para fazer planos sem impor 
as suas vontades.

Vai sentir um desejo enorme de se 
isolar e deve respeitar isso. Saudade 
de alguém que está distante e pode 
não ser fácil fazer contato. Decepções 
recentes podem deixar seu coração 
inseguro e você estará mais para aven-
turas sem compromisso. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos em 4 de fevereiro raramente fazem algo de forma direta. Tentam 
ser sinceros, são simplesmente eles mesmos e não contam com a aprovação 
ou o reconhecimento público. Poderiam ser chamados de pouco práticos 
mas são capazes de encontrar o que necessitam rapidamente, assumindo 
o controle da situação.

Horóscopo nascido em 4 de fevereiro

No trabalho, o desejo de ter mais estabi-
lidade será enorme. Confie no seu poten-
cial. No amor será uma boa noite para 
investir na paixão. Se você anda carente, 
a chance de se apaixonar será ainda maior.

Você pode se dar bem em jogos e 
sorteios, mas não faça apostas altas 
demais e nem use seu dinheiro em 
negócios arriscados. Nos assuntos do 
coração pode pintar um romance com 
alguém de outra cidade. 

Não será muito fácil trabalhar em equipe, 
se quiser o apoio dos colegas, controle 
a sua teimosia e tente ser mais flexível. 
Na vida a dois respeite as diferenças e 
concentre-se nos planos que vocês têm 
em comum.

Logo cedo, você pode ter ganhos ou gastos 
inesperados. Há grande risco de romper 
uma amizade ou parceria importante. Tanto 
charme pode atrair alguém da turma e tudo 
indica será atração arrebatadora.

É melhor não contar demais com a 
sorte. Pode ter despesas inesperadas 
com filhos ou extrapolar nos gastos com 
diversão. No amor pode aguardar fortes 
emoções nas paqueras.

O segredo do dia é trabalhar em silêncio 
e não se envolver muitas conversas. Se 
sentir que caiu em um mal-entendido, não 
esconda o que sente: converse e esclareça 
as coisas inclusive com o par.
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PMAC
MONTEVIDEU

SETORESGXR
GRAUDAVIS
AASORRISO

ULNADOATP
SOCRATESTER

MADSOLENE
AORAFOCP

INCENDIARIA
IOSILOAR
AMSAARAA
CATARSEAT

CONDEISORO
ALTARCAR

TRANSITORIO

(?)
Esteves,
bailarina
gaúcha

(?) Solano,
ator de
"Pega

Pega" (TV)

Moscas u-
sadas em
pesquisas
genéticas

Bem-te-
(?): ave 
de canto
peculiar

Colar (?),
ritual do
formando

Articula-
ção do bra-
ço com o
antebraço

Age 
como o

filantropo

Tele-
prompter 
(abrev.)

Mentor 
de Platão
(Filosofia)

A ocasião
que exige
formalida-
de e pompa

Papel 
do líder

Triture
com os
dentes

Deserto
habitado

pelos
berberes

Foco do 
espectador
no cinema

Sulcar 
(o terreno)
antes da 

semeadura

Site que
organiza

vaquinhas
virtuais

O interior
do osso
das aves

Tancredo
Neves,
político
mineiro

(?) caseiro,
remédio
contra a
dengue

Carro, em
inglês

Égua jovem, que
ainda não foi domada

Obcecado por
grandiosidades

Canoa feita de um
tronco de árvore
escavado (bras.)

Serviço oferecido a estudantes que prestarão
exames como o Enem

(?) de Deus: é
negada pelo ateu

Miles (?),
jazzista
Poemas
líricos

Capital do
Uruguai
Divisões

de estádios

Louco,
em inglês

Autor
(abrev.) 

Armação
de óculos
Reservas
no hotel

Remo, 
em inglês

Rente;
rasante

Desejo do 
possessivo
Elogio; lou-
vor (fig.)

Sistema 
do iPhone

Expressão
em fotos
Calores
intensos

A ideia que
incentiva
as pes-

soas a se
revoltar

(fig.)

Breve;
efêmero

(?) Drácula: persona-
gem

fictício
de Bram
Stoker
(Lit.)

Centro 
da liturgia
na igreja

3/car — mad — oar. 4/ulna. 7/catarse. 10/drosófilas.
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Três simpatias fáceis que ajudam a emagrecer
Às vezes fica difícil seguir programas 

de dietas e exercícios à risca para per-
der peso e as simpatias podem ajudar 
quem quer se livrar de uns quilinhos. 
Mas lembre-se: elas ajudam, mas você 
também precisa colaborar.

1- Simpatia com rosas - basta esco-
lher uma rosa de sua preferência e 
deixá-la secar por um dia inteiro. Sele-
cione o número de pétalas correspon-
dente ao número de quilos que deseja 
emagrecer; elas devem ser guardadas 

juntas em seu bolso. A cada quilo per-
dido, descarte uma pétala.

2- Simpatia do alho - para esta você 
precisa de um dente de alho, um copo 
com água e um pires. Divida o dente de 
alho ao meio e coloque as duas metades 
no copo, cobrindo logo em seguida com 
o pires. O copo deve ficar sob a friagem 
noturna por uma noite e somente no dia 
seguinte descarte a água, enterrando as 
parte do alho em um vaso com flores. O 
copo e o pires devem ser bem limpos, 

pois serão usados para repetir o processo 
todos os dias durante uma semana.

3- Simpatia do anjo da guarda - uti-
lizando apenas uma fita de cor vermelha 
e bem larga, amarre-a em volta de sua 
cintura, pedindo ao seu anjo da guarda 
que mande embora os quilos desejados. 
Enquanto prende a fita, repita: “Meu anjo 
da guarda, permita-me emagrecer (fale 
a quantidade de peso que deseja elimi-
nar) e nunca mais engordar novamente. 
Alcançando essa graça, prometo-lhe 

acender um pacote de velas vermelhas”. 
Não retire a fita da cintura até que tenha 
alcançado o objeto.
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F S
P R A T A EB R ON Z E

C A E T A N O A O S
T A RO L S P N T
R EG O O A Z A R

L U N A C A N C E LE

U L T I M A T O R A
H E R A OR L O S
A S A H E R E G E
M R E U S S E C

P E PE E M C A N O
A N T I L O P E A M

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

C E R N E P O A
C O N S U L T O RA S

Hora
sagrada
para os

católicos

"Aviso (?)
Nave-

gantes",
música

Cabeça
(?):

pessoa
fútil

(?) de
chão: é

usado por
faxineiras

(?)-ma-
jestade,

crime con-
tra o rei

Categoria
do pro-
grama
"A Vila"

(?) Angeles
Lakers,
equipe 
da NBA

País do Ori-
ente Médio
cuja capi-
tal é Saná

A esposa,
em relação
aos seus
sogros

Parte mais
dura do

tronco das
árvores

Estância 
hidromine-
ral e turís-
tica de SP

Robson (?),
ex-atleta
Tambor

achatado

Tinta, em
inglês

Em trajes
de Adão

Amazonas
(sigla)

Condimen-
to de sopa

Peça de 
tubulações
Material

reciclável

Século
(abrev.) 

Cômodo do 
presidiário

Trabalha 
muito (pop.)

Arsenal
(abrev.)

Má-sorte
Profissão de
Caio Blat e
Giulia Gam

Cidade na-
tal de Gaudí
Comida tí-
pica de bar

Matéria
viscosa

Mulheres
que

vendem 
cosméti-
cos via

catálogos

Odiar

Orlando
Orfei,
artista

Corpos celestes observados 
por 

astrô-
nomos

Área do corpo
suscetível de

excitação erótica

Lojas 
de livros
usados

Causa
Corpo

vegetativo
como o de algas

Registro
(abrev.)
Lua, em
espanhol

Represen-
tam as

medalhas
de 2º e 3º
lugares

As substâncias que 
produzem

reação
química

Suspenda
(o evento)
Maranhão

(sigla)

Apelido do
ex-presi-

dente
Mujica

Exigência 
de rendição
imediata

Apêndice
de xícaras

A esposa
de Zeus
(Mit.)

Enguia, 
em inglês

Contrário
ao dogma

Mamífero
ruminante
Amarrar,
em inglês

Ronda feita 
pela PM
nas ruas

3/eel — los — poá — tie. 4/luna — reus. 5/paint.
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As coisas que fazemos sem 

luxúria ou ambições são as mais 
puras ações que podemos fazer.

(Alan Moore)

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Izabel Cristina Savi, 
Cristiana Moreira,  Afonso Carlos Roberto do Prado, Sarah Viana Veloso e Marilene Rodrigues da 
Silva. Da coluna: felicidades.

SEM FOLGA!
O governador Ratinho Junior con-
firmou que o Governo do Paraná 

vai cancelar o ponto facultativo do 
Carnaval deste ano para todo o Poder 

Executivo. A decisão foi tomada 
como forma de conter o avanço do 
coronavírus no Estado. De acordo 
com o governador, o objetivo é 

desestimular viagens e eventos que 
possam causar aglomeração, comuns 
durante o período de Carnaval.Com 
a decisão, todos os órgãos da admi-
nistração pública estadual direta e 

indireta terão expediente normal nos 
dias 15, 16 e 17 de fevereiro.

ROTARY
Será de  22 a 28de fevereiro o 

evento  que vai comemorar o ani-
versário do Rotary Internacional 
. Dia 22, na abertura fala o  Go-
vernador do Distrito 4630 Dr Joel 
Severino -, 30 minutos. Nos outros 
dias falarão médicos, psicólogos e 
psicopedagoga com o tema  Saúde 
Mental. O evento é online  (20h) 
e será transmitido pelo YouTube e 

aberto a todos. Darei mais detalhes.

GLOBO DE OURO
A HBO recebeu sete 

indicações para a 78ª 
edição anual do Globo 

de Ouro®, que será apre-
sentada no domingo, 28 
de fevereiro. Liderando 

na categoria de minissé-
ries com quatro nomea-
ções para THE UNDOING, 
uma série espetacular. 

Quatro indicações como: 
• Melhor minissérie ou 
telefilme • Melhor atriz 
em minissérie ou tele-
filme (Nicole Kidman) • 
Melhor ator em minissé-
rie ou telefilme (Hugh 
Grant) • Melhor ator 

coadjuvante em série, 
minissérie ou telefilme 
(Donald Sutherland) To-
das as produções da HBO 

indicadas ao Globo de 
Ouro estão disponíveis 

na HBO GO.

* * *
A Academia de Artes e 
Ciências Cinematográfi-
cas de Hollywood agen-
dou o Oscar 2021 para 

o dia 25 de abril em Los 
Angeles.

PORTRAIT
CAROL VINHARSKI, 22 anos, 

nasceu em Prudentópolis e mora 
em Curitiba -, e é a primeira 

brasileira a vencer o concurso 
Miss Turismo Internacional reali-
zado anualmente na Malásia, mas 
devido à pandemia, em 2021 foi 
realizado 100% pela internet.
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