
Saúde registra ocupação em 100%
dos leitos de UTI Covid na cidade

83,3% DAS ENFERMARIAS TAMBÉM ESTAVAM OCUPADAS

Com 81 mortes causadas pelo novo coronavírus, Umuarama registrou na quinta-feira 100% de ocupação de leitos UTI 
Covid, com 13 pacientes internados. Há ainda 2.576 pessoas em isolamento domiciliar e 12 em leitos de enfermarias nos 
hospitais de Cianorte, Maringá e Sarandi, além de Umuarama. l 6

Prefeito, secretária 
da Educação 
e vereadores 
entregaram ontem, 
simbolicamente, 
kits de smartphones 
e projetores que 
serão instalados nas 
escolas municipais. 
Os equipamentos 
ajudarão a melhorar 
a comunicação entre 
professores e pais 
dos alunos.         l 7

Kits 
educação

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Galmassi libera
entrada de público
na sessão ordinária
de segunda-feira

l 3

Deputado pretende
integrar Sinesp

Cidadão aos
estacionamentos

l 4

Em 2020

Procuradoria
do Município 

tem aumento de
produtividade 

l 9

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMUSeleção
Para reforçar o combate à dengue e outras endemias, 

a Prefeitura de Umuarama abriu processo seletivo 
simplificado para contratação de Agentes de Controle 

e Combate a Endemias. São 21 vagas (sendo uma 
exclusiva para pessoa com deficiência) e salário de 

R$ 1.550 por 40 horas de trabalho semanais. l 8
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Umuarama

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 0,25 0,25 4,56
IGP-M (FGV) 0,96 2,58 2,58 25,71
IGP-DI (FGV) 0,76 2,91 2,91 26,55

Índice DEZ JAN FEV
IGP-M (FGV) 1,2452 1,2314 1,2571
IGP-DI (FGV) 1,2428 1,2308 1,2655
* 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

9/1 a 9/2 0,5000 0,1159 0,0000
10/1 a 10/2 0,5000 0,1159 0,0000
11/1 a 11/2 0,5000 0,1159 0,0000
12/1 a 12/2 0,5000 0,1159 0,0000
13/1 a 13/2 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,01% 28,08 
Vale ON -1,69% 93,10 
ItauUnibanco PN -0,36% 27,59 
Embraer ON +3,62% 10,02 
Natura ON +5,99% 53,76 
JBS ON +4,05% 26,48

IBOVESPA: +0,73% 119.299 pontos

Iene 104,67
Libra est. 0,72
Euro 0,82
Peso arg. 88,36

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,3% 5,3870 5,3880 -1,6%

PTAX  (BC) -0,7% 5,3620 5,3626 -2,1%

PARALELO 0,0% 5,1300 5,6300 -2,1%

TURISMO 0,0% 5,1300 5,6100 -2,1%

EURO -0,7% 6,5038 6,5059 -2,2%

R$/m2 DEZ JAN %m %ano %12m
Paraná 1.720,00 1.739,03 1,11 1,11 8,61
Norte 1.765,20 1.819,91 2,94 2,94 14,15
Oeste 1.758,75 1.782,32 1,34 1,34 10,63

DÓLAR 11/02

Iene R$ 0,0516
Libra est. R$ 7,41
Peso arg. R$ 0,061
R$1: 1.253,60 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 11/02 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 1.367,50 13,50 -0,4%
FARELO mar/21 428,90 6,60 -4,0%
MILHO mar/21 541,00 6,50 9,9%
TRIGO mar/21 633,50 -2,00 -0,2%

SOJA 154,85 -1,6% 2,3% 154,00
MILHO 72,54 -1,1% -0,4% 72,00
TRIGO 76,47 0,0% 8,3% 76,00
BOI GORDO 287,13 -0,1% 9,7% 280,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 11/02 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 11/02 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 11/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 163,00 -3,6% -0,6%
SOJA Paranaguá 165,00 -1,8% -2,4%
MILHO Cascavel 77,00 -1,3% -1,3%

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

Fases da lua
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PREVISÃO DO TEMPO

Vereador cumpre a promessa e
doa metade do salário à entidades

Não foi todo o salário, mas 
foi o prometido em campa-
nha, pelo vereador João Paulo 
Rodrigues Maciel de Oliveira, 
o Sorrisal – Amigo do Povo. 
Ele fez ontem (quinta-feira, 
11) o repasse de 25 por cento 
do salário de parlamentar do 
município revertido em ração 
para a Saau (Sociedade de 
Amparo aos Animais de Umu-
arama). “Com R$ 1.131,74, 
equivalente a 25 por cento do 
salário de vereador, comprei 
cerca de meia tonelada de ra-
ção que serão entregues nes-
ta sexta-feira (12), ou no mais 
tardar, na próxima segunda-
-feira (15) à entidade”.

O vereador havia prometido 
fazer o repasse de 50 por cento 
do salário para duas entidades, 
que foram escolhidas através 
de enquete por redes sociais 
de, além da Saau, outra entida-

de que também foi beneficiada 
com 1/4 do salário, foi a Asso-
ciação dos Amigos de Autistas 
de Umuarama (AMU).

Juridicamente, o vereador 
não pode repassar em dinheiro 
o percentual para a entidade. 
Por isso, Sorrisal consultou um 
advogado e foi orientado a pa-
gar o salário de um professor, 
recebendo posteriormente a 
nota fiscal pela prestação do 
serviço do profissional.

Sorrisal é o primeiro vere-
ador da história de Umuara-
ma a declarar em campanha 
que faria o repasse de parte 
dos rendimentos à entidades 
atuantes no município e está 
cumprindo a promessa.

Ainda de acordo com o par-
lamentar, da mesma maneira 
que aconteceu a escolha da 
Saau e da AMU no primeiro 
mês de 2021, será realizada 

a escolha de outras duas enti-
dades do município, através de 
enquete a ser promovida na fanpa-
ge do vereador no facebook.

Toque de recolher no PR vai até o final de fevereiro
Decreto que estende até 

o fim do mês a restrição de 
circulação e o distanciamento 
social foi assinado na última 
quarta-feira (10). O chamado 
toque de recolher está em vi-
gor desde o início de dezem-
bro de 2020 para conter a pro-
pagação do coronavírus.

O Governo do Estado pror-
rogou até 28 de fevereiro as 
medidas dispostas no Decre-
to nº 6.294, de 3 de dezem-
bro de 2020, que tratam so-
bre restrições de circulação 
e de distanciamento social, 
para evitar a propagação do 

VEREADOR prometeu que enquanto 
permanecer na Câmara Municipal, 
realizará o repasse de 50% de seus 
rendimentos para entidades

novo coronavírus e conter o 
aumento das infecções no 
Paraná.  É a quinta pror-
rogação das medidas. A 
decisão leva em conta a 
situação da pandemia e a 
capacidade de resposta do 
sistema de saúde estadual.

O decreto nº 6828 mantém 
em vigor a limitação de horá-
rio para circulação de pes-
soas no período noturno, o 
chamado “toque de recolher”, 
das 23 horas às 5 horas. Ape-
nas serviços essenciais ficam 
liberados da restrição. Tam-
bém permanece a proibição, 

nesse mesmo horário, da co-
mercialização e do consumo, 
em vias e espaços públicos, 
de bebidas alcoólicas.

Continuam proibidos con-
fraternizações e eventos pre-
senciais que causem aglome-
rações, com grupos de mais 
de 25 pessoas, excluídas da 
contagem crianças de até 14 
anos, com exceção dos eventos 
na modalidade de drive-in. Já as 
atividades religiosas de qualquer 
natureza deverão observar as 
regras e exigências fixadas pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
em ato normativo próprio.
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Palavras cruzadas

O melhor é agir discretamente, sem reve-
lar seus planos aos chefes ou colegas. Na 
paquera, pode pintar um clima com alguém 
do trabalho ou com alguém influente e será 
melhor manter o romance em segredo. 

Se você anda infeliz com a profissão, pode 
sentir uma vontade ainda maior de dar outro 
rumo para a sua carreira. Faça planos com 
seu par e lutem juntos para realizar os pro-
jetos e sonhos que unem o casal.

Terá muitas vantagens se puder somar for-
ças com os colegas para executar o ser-
viço, cumprir metas e alcançar objetivos 
em comum. Quem busca um novo amor 
vai querer alguém que também esteja a 
fim de algo sério. 

O céu promete um dia leve, alegre Terá pra-
zer em trocar ideias com os colegas no tra-
balho ou fazer contato com amigos e paren-
tes.  No amor as paqueras só devem rolar 
por telefone ou internet. Na união: sintonia.

É importante fazer as contas direitinho 
para não estourar o orçamento. No amor 
vai analisar o que realmente espera de 
uma relação. Quem já tem um par, valo-
rize. Programas caseiros serão uma boa 
pedida para o casal nesta sexta.

Lado mais sensível e emocional e pode des-
pertar em você um desejo maior de reto-
mar o contato com as pessoas queridas. No 
amor, quem está livre pode se surpreender 
com o contato de alguém, um convite ou 
uma declaração de amor. 

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

Influente e tem o dom de persuasão. Consegue reconciliar famílias, promover 
a paz entre amigos ou demonstra liderança para resolver disputas em orga-
nizações e empresas. Assimila pontos de vista e concluem a melhor decisão 
a ser tomada, mas sua teimosia e recusa em mudar o rumo que definiram 
podem criar dificuldades. 

Horóscopo nascido em 12 de fevereiro

Dia bem tranquilo e descontraído. Terá boas 
ideias para compartilhar com os colegas e tor-
nar o serviço mais estimulante. No amor vai ser 
fácil atrair admiradores Na vida a dois aposte 
no seu lado mais romântico e carinhoso.

No emprego a dica é se aproximar de 
colegas mais experientes e aprender tudo 
que puder com eles. No amor, há chance 
de romance com pessoa de outra cidade. 
Com o parceiro, fase de boa sintonia e 
cumplicidade.

Cuidado com a impaciência. Não dependa dos 
colegas para cumprir seus afazeres. Se o cora-
ção está livre é bem provável que queira dar 
um tempo e curtir essa liberdade e dificilmente 
vai assumir um compromisso 

No trabalho, cuide só do que for prioridade 
esse concentre para cumprir logo as tarefas. 
Nas finanças, vejo que você pode ter gastos 
inesperados. No amor, você pode querer man-
ter um namoro em segredo. 

Imprevistos e transtornos como vazamentos 
ou curto-circuito vão exigir reparo rápido e 
gastos inesperados em casa. A proximidade 
com colega pode despertar atração e render 
uma nova paquera. Se nada os impede, por 
que não? 

Você também pode explorar o que aprendeu 
em empregos anteriores para se destacar no 
emprego atual. No amor vai  deixar as paqueras 
de lado e passar mais tempo no seu cantinho. 
Se você já tem um par aproveite a companhia.

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

CRESCENTE
19/02 - 15h49

CHEIA
27/2 - 05h19

Sexta 12/2/2021

MINGUANTE
5/03 - 22h32

NOVA
11/02- 06h08

Paranaguá
max 30
min 21

max 26
min 19

Cascavel
max 23
min 13

Foz do Iguaçu
max 27
min 17

max 26
min 18

Curitiba
max 24
min 18

FASES 
DA LUA

Sol
Sábado 13/2/2021

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Domingo 14/2/2021
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3/ars. 4/safe. 5/átila — suede. 12/rondonópolis.
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Cantor pop
de "Kiss
from a
Rose"

Elemento 
comburen-

te do ar
(símbolo)

Só é per-
mitido so-
bre o A, no
português

Documento
que permi-
te a saída
do país

Tecido de
uniformes

profis-
sionais

Capítal da
república
báltica da
Letônia

Preposição
que indica
ausência

Período 
entre maio
e setem-
bro (BR)

Perda da
pigmenta-

ção da
pele

A zebra,
em relação

ao leão
(Ecol.)

Estudiosas
da relação

Deus-
Homem

Atulhar;
obstruir

(?) Piovani,
atriz

brasileira

O teor de
cafeína na

bebida 
energética

(?) drive,
memória
portátil

(Inform.)

Unidade
de medida

térmica

(?) Paz,
capital ad-
ministrativa
da Bolívia

Aceitar
(pop.)

Criatura
estudada

pelo
ufólogo

Saudação
de cultos
afro-bra-
sileiros

Luta;
combate

Produtos
para pintar
os cabelos

Bário
(símbolo)

"Rei (?)",
peça

Autores
(abrev.)

Estrutura
feminina
da flor
(Bot.)

(?) seca: parada por
falta de combustível
Não devem ser elimi-
nadas em lixo comum

A economia brasilei-
ra, até 1888 (Hist.)
Efeito de infecção
bacteriana (Med.)

Domicílio
familiar
Afunda 

(na lama)

Tecla de
micros
Ódio

intenso

Local de 
fabricação
de tijolos

Ápice
Paz, em
inglês

Coletivo 
de "alhos"

Aspecto
positivo
Bairro
carioca

A (?): 
ao acaso
Mar, em
inglês

Divisão da
tangerina
Veículo
espacial

Esticado

Piloto de
corridas,
em inglês

Estado da
Festa da

Uva (sigla)

Fonte (?): material de
pesquisa

como a bi-
bliografia

3/sea. 4/riga. 5/peace — racer. 7/certame — gineceu. 8/estiagem — vitiligo
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Decisão da Mesa
Diretora libera
público no plenário

Apesar de ainda não ter 
assinado o Ato da Mesa 
Diretora, o presidente da 
Câmara Municipal de Umu-
arama, vereador Fernando 
Galmassi, liberou a entrada 
de público para o acompa-
nhamento das sessões ordi-
nárias no plenário Germano 
Norberto Rudner.

A primeira sessão ordiná-
ria do ano, após o recesso 
parlamentar 2020/2021, 
será realizada na próxima 
segunda-feira (15), e come-
ça às 19h30.

De acordo com a procura-
doria jurídica do Poder Legis-

Ednei do Esporte quer retomada
das atividades em Umuarama

O vereador Ednei do Es-
porte protocolou no início da 
semana, um ofício junto ao 
gabinete do prefeito Celso Po-
zzobom pedindo autorização 
para a retomada das atividades 
de treinamento desportivo em 
Umuarama, suspensas desde 
o ano passado em virtude da 
pandemia do coronavírus.

De acordo com o decre-
to “tal pedido se justifica 
diante da necessidade do 
retorno de nosso município 
no cenário esportivo estadu-
al e nacional, uma vez que 
entidades de organização do 
desporto já publicaram seus 
calendários oficiais de com-
petições e demais eventos”.

Ainda segundo o ofício o 
“retorno das aulas presen-
ciais, automaticamente as au-
las de Educação Física serão 

Paraná é favorável
A maioria dos integrantes da bancada do Paraná na Câmara 
dos Deputados votou a favor da autonomia do Banco 
Central. Foram 23 votos a favor e apenas quatro contra (três 
deputados não votaram). O projeto de lei que dá autonomia 
ao Banco Central, e que tramitava há 30 anos no Congresso 
Nacional, foi aprovado por 339 votos contra 114. O texto 
agora segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro. 
Votaram a favor Christiane Yared, Leandre, Pedro Lupion, 
Rubens Bueno, Sargento Fahur, Sérgio Souza, Toninho 
Wandscheer, Boca Aberta, Aline Sleutjes, Diego Garcia, 
Felipe Francischini, Fernando Giacobo, Hermes Parcianello, 
Luciano Ducci, Luisa Canziani, Luizão Goulart, Paulo Martins, 
Reinhold Stephanes Junior, Vermelho, Aroldo Martins, 
Ricardo Barros e Roman. Os votos contra foram de Enio 
Verri, Gleisi Hoffmann, Gustavo Fruet e Aliel Machado. Não 
votaram Felipe Barros, Luis Nishimori e Schavinato.

lativo, o presidente tomou a 
decisão baseado em um de-
creto municipal que autoriza 
o administrador da Câmara a 
realizar ações desta natureza.

Diemerson Castilho, pro-
curador jurídico do Legislati-
vo explicou que o Ato deverá 
ser publicado em diário oficial 
ainda nesta semana e reforça 
que dentro do plano de contin-
genciamento, deverá liberar a 
entrada de apenas 30 por cen-
to da capacidade de público 
do plenário, que não chega a 
200 assentos, incluindo vere-
adores, assessores e funcio-
nários que atuam diretamen-

te nestas reuniões. “Estará 
liberada a presença de 50 
pessoas dentro do plenário, 
entre população, agentes po-
líticos e servidores”, salienta. 
Castilho reforça ainda que 
a entrada do público deverá 
ser por ordem de chegada e 
todos deverão estar usando 
máscaras, terão a tempera-
tura corporal aferida e terão à 
disposição álcool em gel para 
higienização das mãos. A im-
prensa terá acesso irrestrito, 
desde que os profissionais 
sigam as normas de higiene 
determinadas pela Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS).

aplicadas nos estabelecimen-
tos de ensino, proporcionan-
do aos alunos contato direto 
com as diversas modalidades 
esportivas praticadas, não 
sendo mais ou nem menos 
importante que a retomada 
das atividades de treinamento 
esportivo nas repartições pú-
blicas e instituições privadas 
de Umuarama”.

Além disso, outra questão 
levantada pelo parlamentar, 
é a econômica. “A preocupa-
ção também é principalmen-
te com os profissionais que 
estão sem atender seus alu-
nos, sem receber, há quase 
um ano”, lamentou.

Um deles é o treinador Ro-
drigo Caliari. O professor tem 
uma escolinha de futsal para 
meninos e está sem trabalhar 
desde março de 2020. “As 

coisas estão muito difíceis e 
ficamos sem saber o que fa-
zer. Nesse período não tem 
como a gente cobrar sem 
aulas e muitas pessoas tam-
bém perderam a renda e o 
emprego”, explica. (colabora-
ção – OBemdito)

ASSENTOS no plenário da Câmara voltarão a ser ocupados pelo público, mesmo de maneira restrita e por ordem de chegada

ALEX MIRANDA

EDNEI lembra que treinadores estão há 
quase um ano sem trabalhar e aguardam 
flexibilização após autorização para reto-
mada das aulas
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Sítio de Atibaia
O TRF-4, com sede em Porto 
Alegre, enviou ao STJ, o 
processo do ex-presidente 
Lula (PT) sobre o Sítio de 
Atibaia. A ação resultou na 
segunda condenação do 
ex-presidente. O processo, 
que teve sua movimentação 
na quarta (10) no sistema 
eletrônico do tribunal, já era 
para ter sido enviado à corte 
superior há cerca de dois 
meses. O ex-presidente foi 
condenado pelos crimes 
de corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro. Em 
6 de fevereiro de 2019, 
Lula foi condenado em 
primeira instância a 12 
anos e 11 meses de prisão 
por corrupção passiva 
e lavagem de dinheiro. 
Em 27 de novembro de 
2019, o TRF-4 confirmou a 
condenação e aumentou a 
pena para 17 anos, 1 mês e 
10 dias de prisão.

Cabeça do PTB
O empresário Edenilso Rossi Arnaldi, das áreas da 
construção civil e da agropecuária, será o novo presidente 
do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) no Paraná. O ex-
deputado federal Roberto Jeferson estará em Curitiba 
nas próximas semanas para conduzir pessoalmente o 
processo de eleição do empresário. Rossi terá como missão 
estruturar o PTB para as eleições de 2022. O Partido está 
alinhado 100% ao presidente Jair Bolsonaro. Edenilso é 
natural de Paranavaí e tem 58 anos. Em 2018, foi candidato 
a deputado federal pelo PMN em coligação com o PTB.

Folga de Carnaval
Enquanto em Curitiba, a Associação Comercial do 
Paraná (ACP) consulta lojistas da Rua 15 e constata que 
81% manterá seus estabelecimentos abertos durante o 
Carnaval e apenas 2% fechará as portas (17% se disseram 
indefinidos), aqui em Umuarama, Orlando Santos, 
presidente da Aciu (Associação Comercial, Industrial e 
Agrícola), reforça que os lojistas que trabalharam em horário 
estendido às vésperas do Natal darão folga aos funcionários 
na terça (16), como previsto em Convenção Coletiva. 
Na reunião, a folga foi avalizada por representantes dos 
sindicatos patronal e laboral.

Defesa
A defesa de Lula recorreu 
ao STF, em dezembro 
de 2019, para anular a 
decisão do TRF-4 que 
aumentou sua pena no 
caso. Os recursos ainda 
não foram analisados. De 
acordo com a condenação 
da 1ª Instância, recebeu 
vantagens indevidas das 
empreiteiras Odebrecht e 
OAS por meio da reforma 
do sítio em Atibaia que o 
ex-presidente costumava 
frequentar com a família. A 
obra teria custado mais de 
R$ 1 milhão, e o dinheiro 
teria sido descontado de 
propinas devidas pelas 
empresas em troca de 
favorecimento ilícito em 
contratos com a Petrobras, 
segundo a denúncia do 
Ministério Público Federal, 
que foi acolhida pela juíza 
substituta Gabriela Hardt, da 
13ª Vara Federal de Curitiba.
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Projeto integra
estacionamentos 
ao Sinesp Cidadão

A Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) deve pautar nos 
próximos dias um Projeto de Lei 
de autoria do deputado estadu-
al Delegado Fernando Martins 
(PSL) que pretende integrar os 
estacionamentos particulares 
do Estado ao Sistema de Infor-
mação de Segurança Pública 
(Sinesp Cidadão) do Ministério 
Público (MP).

O PL 396/2019, que tam-
bém é assinado pelo deputado 
Emerson Bacil (PSL), aguarda 
parecer da Comissão de Cons-
tituição e Justiça para então ser 
liberado para ir a plenário.

Segundo o deputado, o 
Projeto estabelece que es-
tacionamentos particulares 
com fluxo maior que cem 
veículos por dia devem estar 
conectados a um Sistema 
que permite que qualquer 
cidadão verifique a situação 
atual de um veículo que es-
teja estacionado no local, fa-
cilitando a recuperação, em 
caso de roubo ou furto.

Com isso o cidadão poderá 
checar e comunicar à Polícia 
Militar a possível presença de 
veículos roubados ou furtados 
no pátio dos estacionamen-
tos. A constatação ocorre me-

Tramitação
Após cumprir grande parte do rito estabelecido para ser enviado 

ao plenário do Legislativo, o Projeto recebeu uma emenda e re-
torno para a CCJ. Antes já havia sido analisado pelas Comissões de 
Indústria, Comércio, Emprego e Renda e também pela Comissão de 
Segurança Pública. A expectativa é que após analisada a emenda, o 
projeto seja pautado já nas próximas sessões para ser discutido e, 
se aprovado, enviado ao governo do Estado para ser sancionado.

Fazenda fará prestação 
de contas do PR na Alep

Durante a sessão plenária 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) na última quar-
ta-feira (10), o presidente Ade-
mar Traiano (PSDB), anunciou 
a realização da audiência de 
prestação de contas do Go-
verno do Estado para o dia 
23 de fevereiro às 14h30. O 
relatório do desempenho do 
Executivo apresentado será 
referente ao 3º quadrimestre 
de 2020, ou seja, do período 
de setembro a dezembro, e o 
consolidado do ano passado.

A audiência em que o 
secretário de Estado da Fa-
zenda (SEFA), Renê Garcia 
Júnior, expõe os dados do 
Governo relativos ao cum-
primento das metas fiscais 
do terceiro quadrimestre do 

RENÊ Garcia Júnior também vai expor dados do Governo relativos ao cumprimento das 
metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano
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ano será realizada de for-
ma híbrida, com a presença 
dos deputados em plenário 
e também de modo remoto, 
tendo a sua transmissão 
ao vivo realizada através da 
TV Assembleia (canal aber-
to 10.2 e 16 pela Claro/
Net), além do site e redes 

sociais do Legislativo.
A divulgação dos da-

dos em sessão pública 
da Fazenda cumpre o que 
está disposto no artigo 
9º, parágrafo 4º, da Lei 
Complementar Federal nº 
101/2000 – Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF).

diante consulta à ferramenta 
do Ministério da Justiça.

“Se aprovada, a norma será 
mais uma ferramenta de com-
bate aos roubos de veículos e 
ao crime organizado no Estado. 
Acredito que pequenas medi-
das de segurança podem fazer 
a diferença para a população”, 
afirma o parlamentar.

SINESP
O Sinesp Cidadão é um 

portal de aplicativos móveis 
do complexo Sinesp. Criado 
para aproximar o cidadão da 
segurança pública, o siste-
ma também é utilizado na 
operacionalização de proce-
dimentos policiais.

Segundo o texto da pro-
posição, a integração se 
torna condição obrigatória 
para concessão de alvará 
de funcionamento para os 
estabelecimentos.

SISTEMA é um portal de aplicativos móveis do complexo Sinesp que foi criado para apro-
ximar o cidadão da segurança pública

ALEX MIRANDA

Prestação de contas
O presidente Ademar Traiano 
(PSDB) anunciou a realização da 
audiência de prestação de contas 
do governo do Estado para o 
dia 23 de fevereiro. O relatório 
do desempenho do Executivo 
apresentado será referente a 
setembro até dezembro, e o 
consolidado do ano passado. A 
audiência terá a participação do 
secretário de Estado da Fazenda 
(Sefa), Renê Garcia Júnior, quem apresentará os dados do 
governo relativos ao cumprimento das metas fiscais.

Novo integrante
O Colégio de Procuradores do 
Ministério Público do Paraná 
recebeu Adauto Salvador Reis 
Facco como novo integrante. 
A solenidade de posse foi 
realizada na sala de reuniões do 
gabinete da Procuradoria-Geral 
de Justiça, em Curitiba. “Sua 
chegada traz grande alegria 
e será a renovação esperada 
no Colégio de Procuradores, 
que agora se engrandece”, 
enfatizou Arion Rolim Pereira, 
Representando o Colégio de 
Procuradores de Justiça.

Jovem Aprendiz
As indústrias, em parceria 
com o Senai, devem contratar 
62.818 aprendizes em 22 
estados do Brasil nesses 
primeiros meses do ano. O 
candidato precisa ter entre 14 
e 24 anos, estar matriculado 
a partir do 9º ano do ensino 
fundamental/Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) ou já ter 
concluído o ensino médio.

Sistemas de garantias
O Brasil deve seguir o exemplo 
das grandes economias do 
mundo e implementar em breve 
um sistema de garantias para 
estimular a internacionalização 
de suas empresas, sobretudo 
as de pequeno e médio 
porte. A medida contribuiria 
para dar isonomia às 
multinacionais brasileiras na 
disputa de mercados com seus 
concorrentes no exterior. O 
Brasil é o único país do Brics 
sem sistema de garantia aos 
investimentos no exterior.

Pós-covid
Um estudo inédito realizado 
pelo Incor (Instituto do Coração 
do Hospital das Clínicas), da USP, 
aponta que 80% dos pacientes 
recuperados de covid-19 

apresentaram disfunções 
cognitivas, como perda de 
memória, dificuldade de 
concentração, problemas com 
compreensão ou entendimento 
e dificuldades com o julgamento 
e raciocínio. Segundo médicos 
que participaram do estudo, as 
consequências da doença no 
cérebro podem ser tratadas se o 
diagnóstico for precoce.

Capital estrangeiro
A Câmara dos Deputados 
concluiu a votação de um 
projeto do governo federal 
que estabelece novas regras 
para o mercado de câmbio e 
para a circulação de capital 
estrangeiro no País. Na prática, 
o texto abre caminho para a 
abertura, por pessoas físicas 
e empresas, de contas em 
moeda estrangeira no País. O 
texto segue para o Senado.

Discurso de ódio
O Instagram vai desativar 
as contas de usuários que 
enviarem mensagens diretas 
contendo discurso de ódio. Além 
disso, a rede social deve também 
deletar perfis feitos para driblar 
a nova medida e contas criadas 
exclusivamente para o envio 
desse tipo de conteúdo.  

Imposto emergencial 
A criação de um “imposto 
emergencial e temporário” 
começou a ser estudada 
para arrecadar recursos para 
a concessão de uma nova 
rodada do auxílio emergencial 
com o agravamento da 
pandemia.  A expectativa é 
ter um esboço do modelo de 
uma nova rodada do auxílio 
na primeira semana após o 
carnaval e a ideia do “imposto 
emergencial e temporário” foi 
incluída na discussão entre as 
diversas propostas.

ASSESSORIA
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colunaLiberada a primeira
parte da duplicação
da rodovia PR-323

O governador Ratinho Jr 
entregou ontem (11) a primeira 
parte das obras de duplicação 
da PR-323, no Noroeste do 
Estado. Foi liberado para o tráfego 
um trecho de cerca de 10 quilô-
metros, de Paiçandu ao distrito 
de Água Boa, metade dos 20,7 
quilômetros da intervenção em 
andamento na pista, que segue 
até a cidade Doutor Camargo.

O Governo do Estado investe 
cerca de R$ 80 milhões na obra, 
uma das mais emblemáticas 
do Paraná. De acordo com o 
Departamento de Estradas de 
Rodagem do Paraná (DER/PR), 
pelo trecho trafegam aproxima-
damente 16 mil veículos por 
dia, dos quais pelo menos 40% 
são pesados. A movimentação 
intensa por pistas simples tor-
nou a PR-323 um trecho peri-
goso, com muitos acidentes 
fatais ao longo dos anos.

“A PR-323 é uma rodovia 
muito importante e que já deve-
ria ter sido duplicada há muito 
tempo para ampliar a sua capa-
cidade de trafegabilidade e tra-
zer mais segurança aos moto-
ristas e moradores. Desde 
que assumimos o governo, 
nos comprometemos a melho-
rar essa estrada”, explicou o 
governador. “Liberamos agora 
os primeiros 10 quilômetros 
dessa obra e em cerca de um 
mês completamos o trecho até 
Doutor Camargo, além de come-
çar outras frentes de obras nos 

Concessão
A PR-323 também está entre as vias que o Estado inseriu no 

novo Programa de Concessões de Rodovias do PR, que deve ir a 
leilão na Bolsa de Valores ainda neste ano. O projeto, que está 

sendo elaborado pela Empresa de Planejamento e Logística (EPL), 
ligada ao Ministério da Infraestrutura, prevê a concessão de 3.327 
quilômetros de estradas federais e estaduais em todas as regiões.

Com investimentos na ordem de R$ 42 bilhões, estão planejadas 
duplicações de 1.700 quilômetros de rodovias, implantação de 253 

quilômetros de faixas adicionais nos trechos já duplicados e de 104 qui-
lômetros de terceiras faixas para apoio ao trânsito. Também devem ser 
construídos 10 contornos para facilitar a integração entre as rodovias, 

além de outras melhorias, como sinal de wi-fi nas estradas.

próximos meses”, afirmou.
A PR-323 é a principal liga-

ção entre as regiões Norte e 
Noroeste e passa por várias 
cidades do Estado. A rodovia 
suporta toda movimentação 
proveniente do polo têxtil e o 
escoamento da safra de impor-
tantes regiões produtoras para-
naenses, além de proporcionar 
ligação com o Mato Grosso do 
Sul e países do Mercosul.

“Estamos ampliando a capa-
cidade da rodovia e garantindo 
mais segurança. Esta era uma 
rodovia da morte, infelizmente 
muitas pessoas perderam suas 
vidas nos acidentes que acon-
teciam quase diariamente. A 
ideia é avançar para melhorar o 
tráfego para os caminhoneiros e 
todos que utilizam essa via, além 
de trazer mais desenvolvimento 
a essa região importante para a 
economia do Paraná”, ressaltou.

O pacote de investimentos 
no trecho contempla, além da 

duplicação, a construção de 
dois viadutos, o primeiro em Pai-
çandu e outro entre Água Boa e 
Doutor Camargo, uma trincheira, 
além de vias marginais em Pai-
çandu e também em Água Boa.

FLUXO INTENSO
A PR-323 é estadual, mas 

tem o fluxo e características de 
uma rodovia federal. Um dos 
principais gargalos logísticos da 
via, o Trevo Gauchão, em Umua-
rama, também passará por 
intervenções. O entroncamento 
será transformado em um 
grande viaduto de duas alças 
a partir de 2021, com investi-
mentos de R$ 81,8 milhões que 
contemplam também a duplica-
ção dos 4,4 quilômetros que 
separam o Gauchão do acesso 
à Mariluz, no entroncamento 
com a PR-468, vias marginais 
com acessos à rodovia principal, 
além da interseção em desnível 
no trevo de Mariluz.

GOVERNADOR entregou duplicação da PR-323 entre Doutor Camargo e Paiçandu. Investimento do Estado em toda a obra foi de R$ 78,7 milhões

GERALDO BUBNIAK/AEN 

Portaria
“No dia 30 de dezembro de 
2020, conforme a portaria 
GM/MS número 3.896, a 
pasta permitiu que estados 
continuassem a executar R$ 
864 milhões em recursos não 
gastos com o enfrentamento 
à pandemia em 2020 no ano 
fiscal de 2021”, diz a pasta.

Ações 
O STF (Supremo Tribunal 
Federal) já recebeu duas ações 
- dos governos do Maranhão 
e de São Paulo - para que 
o governo federal retome 
o financiamento e reabilite 
os leitos de UTI em todo o 
País. Partidos de oposição 
também acionaram a PGR 
(Procuradoria-Geral da 
República) com pedido de 
providências. 

Créditos 
O Ministério da Saúde já fez 
duas solicitações de recursos 
adicionais ao Ministério da 
Economia para financiar os 
leitos, mas sem resposta. 
“Uma vez obtidos os créditos 
extraordinários, os repasses 
serão feitos com a maior 
brevidade possível, atendendo 
a critérios objetivos, pelo 
governo federal a estados, DF 
e municípios”, posiciona. 

Operação 
A operação do governo 
para tentar enterrar a CPI 
da Covid-19 não surtiu 
efeito. Os 30 senadores que 
apoiam a criação da comissão 
mantêm as assinaturas no 
requerimento que está há dias 
sobre a mesa do presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), aliado do Planalto.

Omissões 
Além da Rede 
Sustentabilidade, partido 
que sugeriu a criação da 
CPI, o requerimento reúne 
assinaturas de senadores 
do PT, do MDB, do PSDB, 
do Podemos, do PDT, do 
Cidadania, do PSL e do PSD. 

Divergência  
O Ministério da Saúde afirma à Coluna que não houve nem há 

nenhum ato administrativo de “desabilitação” de leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva para covid-19. A informação diverge de 

levantamento feito pela entidade de secretários de Saúde (Conass), 
o qual mostra que, em dezembro de 2020, dos 20.770 leitos então 
em uso, 12.003 encontravam-se habilitados, ou seja, financiados 

pelo Ministério da Saúde. Em janeiro, o número de leitos caiu para 
7.717 e, neste mês, para apenas 3.187. Segundo o MS, os leitos 

adicionais criados e custeados em virtude do Estado de Calamidade 
Pública tinham vigência limitada ao ano fiscal de 2020.

Se instalada por Pacheco, a 
comissão irá apurar as ações 
e as omissões do governo 
federal na pandemia. 

Liderança 
O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
começou a pagar a fatura dos 
votos que recebeu para ser 
eleito com folga. Articulou 
pessoalmente a aprovação do 
projeto que cria a liderança da 
oposição na Casa. Pacheco foi 
apoiado, entre outros, pelas 
bancadas do PT e do PDT. 

Picanha 
Na representação 
apresentada à Procuradoria-
Geral da República, deputados 
do PSB questionam “o grau 
de sofisticação empregado” 
nas compras de cortes nobres 
e específicos de carnes pelas 
Forças Armadas. Isso porque 
o levantamento do partido 
revela que órgãos da Defesa 
são grandes consumidores de 
picanha acima do preço. 

Urgência 
O STF (Supremo Tribunal 
Federal) julga hoje o pedido 
de urgência nas ações do 
Estado para ajudar a população 
quilombola no enfrentamento 
à covid-19, protocolado pela 
Conaq (Coordenação Nacional 
de Articulação de Quilombos). 
Entre 11 de abril de 2020 - 
quando foi registrada a primeira 
morte - e 2 de fevereiro de 
2021, o coronavírus vitimou 
195 quilombolas. 

Cloroquina 
A Fiocruz nega que tenha 
produzido cloroquina para 
pacientes com covid-19 
com uso de recursos da 
Medida Provisória 940/2020. 
O Instituto de Tecnologia 
em Fármacos, segundo 
a Fundação, produz o 
medicamento apenas para 
atendimento ao Programa 
de Prevenção e Controle da 
Malária, a partir de solicitações 
do Ministério da Saúde (MS). 
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Confira o que abre e fecha 
no Carnaval em Umuarama

O Carnaval será atípico 
neste ano, com a suspensão 
da tradicional comemoração, 
assim como ocorreu com ou-
tras festividades nos últimos 
meses, por causa da pande-
mia de covid-19.

Em Umuarama, por meio 
do decreto 033/2021, o 
prefeito Celso Pozzobom 
revogou o decreto que con-
cedia ponto facultativo na 
prefeitura e órgãos muni-
cipais nos dias 15 e 16 
de fevereiro. Com a mu-
dança, nesses dias have-
rá expediente normal nas 
repar tições da administra-
ção direta e indireta.

Segundo o Sindilojis-
tas, a par tir do que rege 
a mais recente convenção 
coletiva de trabalho, o co-
mércio varejista de Umu-
arama e de outras vinte 
cidades da região não 
terá expediente na próxi-

ENCONTRO contou com a participação do Secretário Junior Ceranto, Rômulo 
Rauen (Casa do Empreendedor) e do consultor Adriano Pereira (Sebrae)

ASSESSORIA

ma terça-feira (16).
Às voltas com a cam-

panha Liquida Verão, os 
estabelecimentos filiados 
à Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola (Aciu) 
abrirão em horário especial 
no próximo sábado (13), 
das 9h às 17h.

BANCOS
Muitos estados e mu-

nicípios revogaram seus 
pontos facultativos e can-
celaram suas festas e 
desfiles de carnaval. Ape-
sar disso, a Federação 
Brasileira de Bancos (Fe-
brabab) informa que, de 
acordo com resolução do 
Banco Central, o calendá-
rio de feriados bancários 
está mantido e nos dias 
15 e 16 (segunda e terça) 
não haverá atendimento 
ao público nas agências. 
Na quar ta de cinzas (17) 

o início do expediente será 
às 12h, com encerramen-
to em horário normal.

O governo estadual tam-
bém cancelou o ponto fa-
cultativo do Carnaval deste 
ano para todo o Poder Exe-
cutivo, sob a justificativa 
de desestimular viagens e 
eventos que possam cau-
sar aglomeração, comuns 
durante o período. Os su-
permercados vão abrir suas 
lojas normalmente.

Umuarama registrou mais 
38 novos casos de covid-19 
ontem (quinta-feira, 11). São 
18 homens, 17 mulheres e 
três crianças. A cidade soma 
agora 7.058 pessoas com 
diagnóstico positivo para a 
doença, das quais 4.391 
se recuperaram.

O boletim informa ainda 
que 81 pessoas morreram e 

Saúde registra ocupação em 100%  
dos leitos de UTI Covid na cidade

2.576 estão em isolamento 
domiciliar. Ainda 13 pacien-
tes estão internados em Uni-
dades de Terapia Intensiva 
(UTIs Covid) e outras 12 per-
manecem ocupando leitos 
de enfermarias em hospitais 
de Cianorte, Maringá e Sa-
randi, além de Umuarama.

Outros 2.131 umuara-
menses estão isolados 

com suspeita de infecção 
pelo coronavírus, seis de-
les hospitalizados.

As síndromes gripais re-
gistradas desde o início da 
pandemia somam 18.775, 
porém 51% desse total 
(9.566 suspeitas) foram 
descartados.

Nos hospitais da cidade, 
a ocupação de leitos cre-
denciados de UTI e enfer-
maria para pacientes com 
covid-19 – de Umuarama 
e região – segue em alta: 
100% dos leitos de UTI e 
83,3% das enfermarias es-
tavam ocupados até o final 
da tarde da quinta-feira.

Reunião temática aborda políticas
de fomento para a economia local

O secretário municipal de 
Indústria e Comércio, Junior 
Ceranto, visitou a Associação 
Comercial, Industrial e Agríco-
la (Aciu). O ex-vereador, Rômu-
lo Rauen (Casa do Empreen-
dedor) e o consultor Adriano 
Pereira (Sebrae) participaram 
de uma reunião temática com 
o presidente da entidade, Or-
lando Luiz Santos.

“Mais que uma agenda 
de cortesia, o encontro foi im-
portante para delinear pontos 
comuns de atuação. Notamos 
muita disposição por parte de 
todos no sentido de reforçar 
uma parceria que historica-
mente rende bons resulta-
dos”, avalia Santos.

O Conselho de Desenvol-
vimento de Umuarama (CDU) 
e o Programa de Desenvolvi-
mento Econômico de Umua-
rama (Prodeu) foram alguns 
dos temas abordados.

O presidente da Aciu 
apresentou dados de diver-
sos empreendimentos pro-
missores, embasados no 
município, catalogados pela 

entidade nos últimos me-
ses. As informações podem 
subsidiar o planejamento da 
pasta recentemente assumi-
da por Ceranto.

MOTIVADO
Edvaldo Ceranto Junior, 

tem 28 anos, é neto do ex-
-prefeito Alexandre Ceranto, 
formado em Administração 
pela Unipar e não disputou a 
reeleição ao Legislativo. Para 
coordenar estratégias e ações 
de fomento, a pasta da Indús-
tria e Comércio conta com pre-
visão orçamentária de R$ 2,8 
milhões em 2021.

“Ele está muito motivado 
e contará com o respaldo 
de parceiros que sempre 
primam pela articulação em 
comum, como o Sebrae, a 
Casa do Empreendedor e a 
Aciu. Todos estão dispos-
tos a ‘arregaçar as man-
gas’ e atuar em prol de 
conquistas e avanços para 
a economia de Umuarama 
e região”, complementa Or-
lando Luiz Santos.

O boletim mostra 81 mortes e as demais estão em isolamento domiciliar 2.576) e internadas 
(13 em unidades de terapia intensiva

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

2021

PÓS-GRADUAÇÃO
Você pronto para as 
oportunidades que virão
São mais de cem opções de cursos 
de pós-graduação ofertados pela 
Unipar

Para quem deseja se especializar a Universi-
dade Paranaense é o lugar. Para 2021, estão 
abertas as inscrições para as turmas de 
pós-graduação lato sensu.

Em Umuarama, são disponibilizadas mais de 
30 opções de cursos que contemplam todas 
as áreas do conhecimento. O corpo docente 
é formado por especialistas, mestres, dou-
tores e pós-doutores. 

Análises Clínicas e Toxicológicas 

Constelações Familiares 

Dermoestética 

Endodontia

Estética Avançada: Procedimentos Invasivos Não 
Cirúrgicos

Farmácia Clínica e Farmácia Hospitalar com ênfase em 
Prescrição Farmacêutica

Farmacoterapêutica Clínica e Aplicada

Fisiologia do Exercício e Reabilitação 
Cardiovascular 

Implantodontia

Microbiologia e Controle de Qualidade Microbiológico

Neurociência Aplicada a Saúde e Aprendizagem

Plantas Medicinais e Fitoterápicos

Psicologia Histórico Cultural

Recursos Estéticos Não Cirúrgicos

CONFIRA AS OPÇÕES DISPONÍVEIS NA 
ÁREA DA SAÚDE:

No site [pos.unipar.br] você realiza a sua inscrição 
e pode conferir todas as opções de cursos 
disponíveis. 

POS.UNIPAR.BR         0800 601 4031
Mais informações:

Escolas Municipais recebem kits com
smartphones e projetores Datashow

O prefeito Celso Pozzobom, 
a secretária da Educação, 
Mauriza Gonçalves de Lima 
Menegasso e vereadores en-
tregaram simbolicamente, na 
manhã desta quinta-feira, 11, 
kits de smartphones e proje-
tores que atenderão todas as 
escolas municipais de Umua-
rama. Os equipamentos serão 
repassados aos diretores dos 
estabelecimentos de ensino e 
ajudarão a melhorar a comuni-
cação diária entre professores, 
equipe pedagógica e pais dos 
alunos, em tempos de turmas 
divididas entre aulas remotas 
e presenciais por conta da pan-
demia de coronavírus.

A entrega ocorreu no Anfi-
teatro Haruyo Setogutte, com 
a presença dos vereadores 
Fernando Galmassi (presiden-
te da Câmara), Cristiane Gi-
menes da Silva (vice-presiden-
te), Cléber Marcos Nogueira 
(primeiro secretário), Ronaldo 
Cruz Cardoso (segundo secre-
tário), Newton Soares do Nas-
cimento, Ednei Custódio da 

Silva, Antonio Aparecido dos 
Santos e Mateus Barreto de 
Oliveira, além da coordenado-
ra geral da Secretaria de Edu-
cação, Elisângela Reis, e da 
coordenadora administrativa 
Thaísa Soares.

“A tecnologia é uma fer-
ramenta importante para a 
educação, pois proporciona 
aulas mais atrativas e visuais 
para desenvolver os nossos 
alunos. Com os projetores, o 
professor poderá utilizar mais 
o notebook para enriquecer 
os conteúdos, aumentando a 
diversidade de conhecimento 
e prendendo mais a atenção 
dos estudantes”, disse a se-
cretária Mauriza Lima. Já os 
celulares facilitarão a comuni-
cação da escola com a família, 
por meio do grupo de WhatsA-
pp, para repassar informações 
e acompanhar a rotina das tur-
mas no ensino remoto.

Para o prefeito, aos poucos 
a rotina começa a ser retoma-
da nas escolas. “Estamos su-
perando esse momento difícil 

na área de saúde com muito 
cuidado, seguindo protocolos rí-
gidos para que a volta às aulas 
presenciais ocorra com toda a 
segurança, a partir do dia 1º de 
março. Professores e funcio-
nários estão recebendo treina-
mento sobre os procedimentos 
e cuidados que serão tomados 
e as famílias também serão 
orientadas”, disse Pozzobom.

E a tecnologia é um impor-
tante auxílio para a transição, 
neste momento. “Agora, mais 
do que nunca, as escolas preci-
sam estar em sintonia com as 
famílias dos alunos. Por isso 
agradecemos aos vereadores 
da gestão passada, que nos 
permitiram aderir ao Finisa (fi-
nanciamento da Caixa Econô-
mica Federal) que tantos obras 
e investimentos nos possibili-
tou – inclusive a compra dos 
20 projetores, com o investi-
mento de R$ 75.317,20 – e 
contamos com o apoio da 
atual legislatura para continu-
am investindo alto em Educa-
ção”, completou o prefeito.

Recursos próprios
Os 60 smartphones foram adquiridos por pouco mais de R$ 73 

mil, em recursos da própria Secretaria da Educação, informou a 
professora Elisângela Reis, que nesta semana assumiu a coordena-
ção geral da Secretaria de Educação. “Também tivemos melhorias 
nas redes de dados das escolas e a atualização de alguns compu-
tadores”, acrescentou. Os diretores não foram convidados para a 
entrega dos equipamentos por estarem participando da Semana 

Pedagógica, em videoconferências com os professores, ajustando os 
detalhes finais para o início do ano letivo 2021.

OS equipamentos serão repassados aos diretores e ajudarão a melhorar a comunicação 
diária entre professores e pais dos alunos

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Liquida Verão
Com descontos imperdíveis, e com mais um sábado de expediente em 

horário especial (das 9h às 17h), segue a primeira grande campanha 
do comércio umuaramense no ano, a Liquida Verão. Nossos associados 

devotam máxima atenção aos protocolos preventivos evocados pela 
pandemia do novo coronavírus. Não deixe de aproveitar a tradicional 

diversidade aliada às super promoções.

Palestra para empresários
O instituto Idebrasil, em parceria 
com a Aciu, realizará no próximo 
dia 23 (terça), às 8h, 10h15, 
16h e 19h30 o ‘Encontro Donos 
de Negócios - Lucro 5 em 1 - A 
Grande Palestra’. O evento, 
exclusivo para empresários, 
ocorrerá no hotel Caiuá (avenida 
Presidente Castelo Branco). A 
participação é gratuita, mas os 
organizadores solicitam a doação 
de um quilo de alimento não 
perecível, que será repassado 
para entidades beneficentes.

Especialista
O conteúdo será ministrado 
por Elton Petterle, empresário 
e especialista em gestão de 
micro e pequenas empresas.  
Pettterle é pesquisador e preside 
o Idebrasil. Ele explica que o foco 
é fazer com que as empresas 
recuperem as perdas decorrentes 
de um período conturbado 
para a economia em geral, a 
partir de uma metodologia 
exclusiva, capaz de simplificar o 
controle financeiro e melhorar os 
resultados. Inscrições - https://
bit.ly/3qdpGtQ.

Cresol
Em reunião na Aciu, diretores da 
Cresol atualizaram o cronograma 
de implantação da primeira 
agência do Sistema de Crédito 
Solidário no município. Será 
efetivada no segundo semestre, 
mas já a partir desta segunda 
(15) entra em ação o escritório de 
negócios, que ocupa uma sala no 
térreo do edifício Canadá (centro)

Construção em alta
Uma boa notícia com a divulgação 
do primeiro relatório de projetos 
aprovados para edificações em 
Umuarama. Foram autorizados 
13.421,86 m² de obras, incluindo 
prédios comerciais e residenciais, 
ampliações e construções de 
moradias. Segundo a prefeitura, 
o índice é um dos melhores dos 
últimos anos para o primeiro mês 
do ano, ficando acima dos volumes 
de projetos aprovados para janeiro 
de 2015 a 2018.

Pedágio híbrido
Segue em discussão o projeto de 
concessão de rodovias no estado. 
O novo modelo deve substituir 
o atual no final do ano, após o 
vencimento dos contratos do Anel 

de Integração. Na semana passada, 
o projeto foi apresentado aos 
deputados estaduais e ao setor 
produtivo do estado. O Ministério 
da Infraestrutura reforça que as 
prioridades são a realização de 
investimentos, a redução tarifária e 
a rápida ampliação da capacidade 
com a expansão de faixas em todo 
o território paranaense.

Recesso bancário
Em razão da pandemia de 
Covid-19, muitos estados e 
munícipios revogaram seus 
pontos facultativos e cancelaram 
suas festas e desfiles de carnaval. 
Apesar disso, a Federação 
Brasileira de Bancos (Febrabab) 
informa que, de acordo resolução 
do Banco Central, o calendário de 
feriados bancários está mantido 
e nos dias 15 e 16/2 - segunda e 
terça - não haverá atendimento ao 
público nas agências. Na quarta de 
cinzas (17) o início do expediente 
será às 12h, com encerramento em 
horário normal.

Materiais escolares
Com o retorno do calendário 
escolar e a previsão da 
retomada das aulas presenciais 
por instituições de ensino do 
estado, prevista para o dia 18 
de fevereiro, o Sesc reforça 
a importância da Campanha 
Sesc de Material Escolar. Na 
terceira edição, a ação arrecada 
itens a serem repassados para 
crianças e adolescentes em 
vulnerabilidade social.

Vários pontos
A campanha vai até 31 de março. 
Podem ser doados  itens básicos 
como caderno, estojo, lápis, 
mochila, giz de cera, canetinha, 
borracha, cola e caneta, além de 
livros literários infanto juvenis 
novos ou usados em bom estado. 
As doações podem ser feitas em 
todas as unidades do Sesc e do 
Senac, além de cartórios e parceiros 
como sindicatos, associações, 
Rotarys, escolas particulares e 
empresas diversas. A Aciu (térreo do 
edifício Centro Comercial) é um dos 
pontos de arrecadação.

“O sucesso é a soma de todos 
aqueles pequenos esforços 
diários” - Robert Collier

Excelente Semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

Prefeitura abre PSS 
para contratar agentes 
de combate a endemias

Para reforçar o combate à 
dengue e outras endemias, 
a Prefeitura de Umuarama 
abriu processo seletivo sim-
plificado (PSS) para contrata-
ção de Agentes de Controle e 
Combate a Endemias (ACE) 
com 21 vagas (sendo 20 
de ampla concorrência e 
uma exclusiva para pessoa 
com deficiência) e salário 
de R$ 1.550,00 por 40h de 
trabalho semanais.

O provimento de vagas 
por meio do PSS é temporá-
rio e objetiva a substituição 
de afastamentos, licenças 
diversas, aposentadorias e 
demissões de agentes efeti-
vos, sob regime administra-
tivo especial, com prazo de 
contrato de um ano a contar 
da data de homologação do 
certame, podendo ser prorro-
gado por igual período a cri-
tério do Executivo Municipal.

A convocação para as 
vagas, informadas no Edital 
de Abertura 05/2021, será 
de acordo com a necessidade 
e a conveniência do municí-
pio, dentro do prazo de vali-
dade do processo seletivo. 
O único requisito exigido 
dos candidatos é Ensino 

C.Vale oferece 679 vagas de
emprego na região de Umuarama

As Agências do Trabalha-
dor de 15 municípios estão 
atuando na colocação de 
trabalhadores em 679 vagas 
ofer tadas pela C.Vale-Coo-
perativa Agroindustrial, em 
Palotina (Oeste) e região. 
A captação de vagas junto 
às empresas, através das 
Agências do Trabalhador, é 
uma ação proativa imple-
mentada na Secretaria de 
Justiça, Família e Trabalho. 
“Nos aproximamos cada 
vez mais das empresas 
para acelerar a colocação 
dos paranaenses no mer-
cado de trabalho”, afirma 
o secretário Ney Leprevost.

As vagas estão sendo 
oferecidas nas Agências 
do Trabalhador de Alto 
Piquiri, Altônia, Assis Cha-
teaubriand, Cafezal do Sul, 
Formosa do Oeste, Guaíra, 

Fundamental completo (até 
a 8ª série ou 9º ano, no novo 
sistema educacional). A taxa 
de inscrição é de R$ 30,00. 
Os interessados devem se 
inscrever de 13 a 19 de feve-
reiro e a prova está marcada 
para 28 deste mês.

O contratado poderá tra-
balhar na sede do município 
de Umuarama e em qualquer 
um dos distritos (Serra dos 
Dourados, Lovat, Santa Eliza, 
Roberto Silveira e Nova Jeru-
salém). São requisitos bási-
cos para o ingresso no qua-
dro de servidores, mesmo 
em regime administrativo 
especial: ser brasileiro, nos 
termos da Constituição, ter 
18 anos completos ou mais, 
estar em pleno exercício dos 
direitos políticos; ser julgado 
“apto” física e mentalmente 
para o exercício do cargo, 
em inspeção médica deter-
minada pela Prefeitura.

Deve ainda possuir a esco-
laridade exigida e demais 
requisitos para o exercício 
do cargo; declarar o exercício 
ou não de cargo, emprego ou 
função pública nos órgãos e 
entidades da Administração 
Pública Estadual, Federal ou 

Municipal, para fins de verifi-
cação do acúmulo de cargos; 
estar em dia com as obriga-
ções eleitorais e militares; 
não ter sofrido sanção impe-
ditiva do exercício de cargo 
público; ter sido aprovado 
e classificado no concurso 
público; apresentar Certidão 
Negativa de Antecedentes 
Criminais; e não ter sido 
demitido ou dispensado de 
cargo ou função pública por 
justa causa.

Entre as atribuições, o 
contratado deverá executar o 
plano de combate aos veto-
res (dengue, leishmaniose, 
chagas, esquistossomose, 
etc), orientar sobre dedetiza-
ção, limpeza e exames, pes-
quisar domicílios de áreas 
endêmicas, identificar e eli-
minar focos ou criadouros 
de Aedes aegypti e Aedes 
albopictus em imóveis; rea-
lizar levantamento, investi-
gação ou monitoramento do 
mosquito-palha conforme 
classificação epidemiológica 
para leishmaniose.

O edital e mais informa-
ções sobre o processo pode 
ser obtido no link concursos.
alfaumuarama.edu.br.

Iporã, Maripá, Nova Santa 
Rosa, Palotina, Perobal, 
Pérola, São Jorge do Patro-
cínio, Terra Roxa e Toledo.

Do total de 679 vagas, 
351 são para auxiliar de 
p rodução av íco la  com 
a média salarial de R$ 
1.470,43 e mais vale ali-
mentação no valor de R$ 
457,26 e benef íc ios e 
premiações. As demais 
opor tunidades são para 
os segmentos de aten-
dente de lojas e mercados, 
bombeiro civil, vendedor, 
supervisor de manutenção, 
agrônomo, medicina veteri-
nária, técnico agropecuário, 
supervisor administrativo, 
auxiliar de manutenção pre-
dial, operador de máquinas 
fixas, assistente e analista 
administrativo entre outros.

A C.Vale atua na produção 

de soja, milho, trigo, man-
dioca, leite, frango, peixe e 
suínos, no Paraná, Santa 
Catarina, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Rio Grande do 
Sul e Paraguai. Só em terri-
tório paranaense são 81 uni-
dades. “A maior parte das 
vagas que estamos gerando 
se deve ao processo de 
agroindustrialização, mas 
temos opor tunidades tam-
bém em outros segmentos. 
Em tempos de pandemia e 
dificuldades econômicas, 
são  boas a l te r na t i vas 
para quem busca coloca-
ção”, diz o presidente da 
cooperativa, Alfredo Lang.

Os interessados podem 
entrar em contato com as 
Agências locais de onde resi-
dem, ou mediante o agenda-
mento prévio pelo site justiça.
pr.gov.br/trabalho.
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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

Consolidada no ensino do Direito, 
a Universidade Paranaense – Unipar 
também é referência nos cursos 
de pós-graduação. Na Unidade 
de Umuarama há um leque de 
oportunidades, sendo seis opções 
para ingresso agora em 2021. Uma 
delas é em Direito e Processo Militar.

Destinada aos profissionais 
graduados em Direito, Psicologia, 
profissionais da área e afins, a 
especialização visa propiciar aos 
profissionais conhecimentos 
específicos para atuação de alto nível 
na área do Direito Militar, cujo campo 
é muito amplo, seja na Administração 
Militar e nos quartéis, seja junto ao 
Poder Judiciário, Militar e Comum.

O corpo docente é formado por 
pós-doutor, doutores, mestres e 
especialistas. As aulas acontecerão 
em regime quinzenal, sempre aos 
sábados. O curso tem carga horária 
de 360 horas e quem deseja https://
pos.unipar.br/especializacao/direito-
e-processo-militar/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 é para 
pagamentos efetuados até o 
vencimento e para turmas com 
número de vagas superior a 15 
alunos.

As aulas, na Unidade de Umuarama, começam no mês 
de abril

Inscrições abertas para pós-graduação em 
Direito e Processo Militar

Procuradoria-Geral do município 
aumentou a produtividade em 2020

Um balanço dos trabalhos 
realizados pela Secretaria 
Municipal da Procuradoria-Ge-
ral, entre janeiro a dezembro 
de 2020, revela maior efi-
ciência e aumento da produ-
tividade, comparado com o 
desempenho do ano anterior. 
A avaliação é da Secretária 
da Procuradoria-Geral, Dra. 
Carolina Cicote Moreira, com 
base em números que com-
provam os resultados.

Na atuação extrajudicial, 
no período analisado, foram 
proferidos 2.314 pareceres 
jurídicos, houve a produção 
de 25 projetos de Lei Ordiná-
ria e 12 projetos de Lei Com-
plementar. Foram expedidos 
571 ofícios e 4.621 comu-
nicações internas. A equipe 
também minutou 353 decre-
tos municipais.

Com relação à análise de 
processos de licitação, foram 
precedidos de parecer para 
posterior assinatura 1.860 
processos, além de inúmeras 
minutas de edital e de con-
trato terem sido conferidas.

No campo judicial, o 
acer vo total é de 9.294 
processos ativos, 2.241 

Cruzeiro do Oeste inicia nesta sexta
vacinação em idosos com 89 anos

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SESA), na última 
quar ta-feira (10), enviou 
a todos os Municípios um 
comunicado sobre a ordem 
a ser seguida para vacinação 
do grupo de idosos.

O informativo ordena que 
o saldo remanescente de 
doses destinado ao grupo 
de idosos de 90 anos ou 
mais, deve ser utilizado para 
iniciar a vacinação para os 
idosos acamados a par tir 
de 89 anos de idade. Inexis-
tindo esta população, inicia-
-se a vacinação em idosos 
com 89 anos completos e 
assim sucessivamente em 
ordem decrescente. Prio-
rizando idosos com maior 
vulnerabilidade, acamados 
por faixa etária.

No Município de Cru-
zeiro do Oeste, já foram 
vacinadas até o momento 
66 pessoas com 90 anos 
ou mais, havendo 4 doses 
reservadas para idosos com 
90 anos ou mais que ainda 

suspensos e 1.125 em 
arquivo provisório. Sobre 
as peças elaboradas, as 
áreas atendidas foram as 
mais diversas: pessoal 
(903), saúde (702), residual 
(1.261), execução fiscal 
(5.939) e Procon (489) são 
algumas que tiveram desta-
que. “Destaco ainda que, no 
período em análise, foram 
ajuizadas 2.122 execuções 
fiscais visando ao recebi-
mento dos créditos de con-
tribuintes inadimplentes”, 
acrescentou Dra. Carolina.

Os números se tornam 
ainda mais expressivos se 
for considerado que desde 
março os procuradores e 
assessores jurídicos, assim 
como os demais servidores, 
trabalharam com limitações 
estruturais devido à pande-
mia e a necessidade de dis-
tanciamento e a adoção de 
outras medidas de prevenção 
da transmissão da covid-19.

“Ao avaliar os números 
positivos alcançados em 
período de pandemia, per-
cebo que eles resultam de 
muito esforço, doação, resi-
liência e aprendizado da 

equipe. É uma demonstração 
do compromisso dos servido-
res que atuam na Procurado-
ria-Geral com a sua função 
jurídico-constitucional de 
defesa da Fazenda Pública 
e, por conseguinte, de toda 
a população de Umuarama 
que dependem das políticas 
que o município desenvolve”, 
completou a procuradora.

OS números são mais expressivos considerando que desde março os servidores trabalharam com limitações estruturais devido à pandemia

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

serão vacinados na próxima 
segunda-feira (15), devido 
ao quadro clínico.

Há ainda 84 doses rema-
nescentes da vacina que via-
bilizarão o início da imuniza-
ção nos idosos com 89 anos 
já nesta sexta-feira (12).

A Secretaria de Saúde de 
Cruzeiro do Oeste, através do 

setor de imunização, reforça 
que não há necessidade de a 
população efetivar um cadas-
tro ou registrar o nome em 
uma fila de espera, já que o 
setor de imunização já dispõe 
de todos os dados pertinen-
tes e, em caráter preventivo, 
a vacinação está sendo rea-
lizada nas casas.

HÁ ainda 84 doses remanescentes da vacina que viabilizarão o início da imunização nos 
idosos com 89 anos

ASSESSORIA



10 LOCAL  Sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021

FORD KA
1.0 SE 

     16/17   VERMELO COMPLETO   R$ 38.900,00

TRACKER 
PREMIER TURBO

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

ONIX PLUS
1.0 PREMIER

20/20   PRATA   COMPLETO, AUT.     R$ 79.900,00
                       COURO  

  
EQUINOX 
LT

18/19  BRANCO  COMPLETO, AUT.   R$ 119.900,00
                        COURO 

  
EQUINOX 
PREMIER

18/18  BRANCO  COMPLETO, AUT.   R$ 137.900,00
                        COURO, TS 

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
COSTA & MARQUES COMPU-
TADORES LTDA, inscrita sob 
nº CNPJ 07.092.710/0001-
38, estabelecido na Avenida 
Brasil,3671, CEP 87.501-
000, cidade de Umuarama 
Estado do Paraná, comunica 
para os devidos fins o extra-
vio de seu alvará municipal nº 
25.458. Com esta publicação 
o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.

Prisma carregado de contrabando
pega fogo após capotar na PR-323

Dois homens foram pre-
sos e dois veículos foram 
apreendidos, um deles incen-
diou, após uma perseguição 
pela rodovia PR-323 entre 
Umuarama e o distrito de 
Lovat. A ação desenvolvida 
pela Polícia Militar aconte-
ceu no início da madrugada 
de ontem (quinta-feira, 11).

Segundo os policiais, 
uma equipe do grupo Rotam 
se deslocava para o muni-
cípio de Perobal quando se 
deparou com um veículo GM 
Cobalt seguido por um GM 
Prisma, ambos em atitudes 
suspeitas e em alta veloci-
dade, no sentido contrário.

Uma perseguição foi 
iniciada até que o Cobalt 
foi abordado. Na averigua-
ção, foi constatado que o 
carro havia sido tomado de 
assalto em dezembro do 
ano passado em Chapecó/
SC. No interior estavam 70 
caixas de cigarros contra-
bandeadas do Paraguai.

A  e q u i p e  p o l i c i a l 
pediu apoio para outras 

viaturas para que abordas-
sem o Prisma do outro lado 
da cidade, seguindo em 
direção à Cruzeiro do Oeste. 
Uma nova perseguição foi 
realizada, até que o moto-
rista do Prisma perdeu o 
controle da direção tentando 
acessar a Estrada Juvenal, 
que dá acesso aos pes-
queiros e capotou, vindo a 
se incendiar em seguida. O 
contrabandista saiu ileso e 
foi preso, bem como o com-
parsa que estava no Cobalt.

No to ta l ,  aprox ima -
damente 150 caixas de 
cigarros paraguaios foram 
apreendidas, além dos car-
ros, que foram levados, 
junto com os dois homens 
presos, à Delegacia de Polí-
cia Federal em Guaíra.

PRISMA pegou fogo depois de capotar à beira da rodovia PR-323, cheio de cigarros contrabandeados do Paraguai

DIVULGAÇÃO

Moto adulterada
Policiais ambientais de 
Umuarama apreenderam 
petrechos de pesca e 
uma moto com sinais de 
adulteração na região 
de Alto Piquiri, durante 
patrulhamentos em Alto 
Paraíso, Alto Piquiri e São Jorge 
do Patrocínio. Perto da balsa 
que liga Alto Piquiri a Formosa 
do Oeste, viram dois homens 
pescando em local proibido. Ao 
perceberem a aproximação da 
viatura, os suspeitos fugiram 
e abandonaram varas com 
molinetes. Depois, no rio 
Paracaí, em Alto Paraíso, os 
policiais encontraram a CG 
125 adulterada.
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Palavras cruzadas

O melhor é agir discretamente, sem reve-
lar seus planos aos chefes ou colegas. Na 
paquera, pode pintar um clima com alguém 
do trabalho ou com alguém influente e será 
melhor manter o romance em segredo. 

Se você anda infeliz com a profissão, pode 
sentir uma vontade ainda maior de dar outro 
rumo para a sua carreira. Faça planos com 
seu par e lutem juntos para realizar os pro-
jetos e sonhos que unem o casal.

Terá muitas vantagens se puder somar for-
ças com os colegas para executar o ser-
viço, cumprir metas e alcançar objetivos 
em comum. Quem busca um novo amor 
vai querer alguém que também esteja a 
fim de algo sério. 

O céu promete um dia leve, alegre Terá pra-
zer em trocar ideias com os colegas no tra-
balho ou fazer contato com amigos e paren-
tes.  No amor as paqueras só devem rolar 
por telefone ou internet. Na união: sintonia.

É importante fazer as contas direitinho 
para não estourar o orçamento. No amor 
vai analisar o que realmente espera de 
uma relação. Quem já tem um par, valo-
rize. Programas caseiros serão uma boa 
pedida para o casal nesta sexta.

Lado mais sensível e emocional e pode des-
pertar em você um desejo maior de reto-
mar o contato com as pessoas queridas. No 
amor, quem está livre pode se surpreender 
com o contato de alguém, um convite ou 
uma declaração de amor. 

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

Influente e tem o dom de persuasão. Consegue reconciliar famílias, promover 
a paz entre amigos ou demonstra liderança para resolver disputas em orga-
nizações e empresas. Assimila pontos de vista e concluem a melhor decisão 
a ser tomada, mas sua teimosia e recusa em mudar o rumo que definiram 
podem criar dificuldades. 

Horóscopo nascido em 12 de fevereiro

Dia bem tranquilo e descontraído. Terá boas 
ideias para compartilhar com os colegas e tor-
nar o serviço mais estimulante. No amor vai ser 
fácil atrair admiradores Na vida a dois aposte 
no seu lado mais romântico e carinhoso.

No emprego a dica é se aproximar de 
colegas mais experientes e aprender tudo 
que puder com eles. No amor, há chance 
de romance com pessoa de outra cidade. 
Com o parceiro, fase de boa sintonia e 
cumplicidade.

Cuidado com a impaciência. Não dependa dos 
colegas para cumprir seus afazeres. Se o cora-
ção está livre é bem provável que queira dar 
um tempo e curtir essa liberdade e dificilmente 
vai assumir um compromisso 

No trabalho, cuide só do que for prioridade 
esse concentre para cumprir logo as tarefas. 
Nas finanças, vejo que você pode ter gastos 
inesperados. No amor, você pode querer man-
ter um namoro em segredo. 

Imprevistos e transtornos como vazamentos 
ou curto-circuito vão exigir reparo rápido e 
gastos inesperados em casa. A proximidade 
com colega pode despertar atração e render 
uma nova paquera. Se nada os impede, por 
que não? 

Você também pode explorar o que aprendeu 
em empregos anteriores para se destacar no 
emprego atual. No amor vai  deixar as paqueras 
de lado e passar mais tempo no seu cantinho. 
Se você já tem um par aproveite a companhia.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 38

CSC
COIOTEE

CHAC
AL

ESTREIATCU
TEARSNHB
UMAF

EALOE
MAPROBLEM

A

HERDEIROII
ESTOUROARS

EETSAFAR
I

XCIDDISC
O

FOTOCOPIAD
TAVOLARAB

O

VILAORATR
CRRTITIA

RONDONOPOLI
S

SUEDEORAL

O método
para cura
de uma
doença

"Vidas (?)",
obra de

Graciliano
Ramos

Anísio
Teixeira,
educador

baiano

Raiz 
comestível
da família 
do repolho

Julga as
contas da 
Presidên-
cia (sigla)

Questão
mate-
mática

Tornar
mordaz 
(a lin-

guagem)

Barulho
produzido
a partir de
explosão

"Coragem,
o Cão (?)",
desenho
animado

Rei huno
alcunhado
"O Flagelo
de Deus"

Rede
anônima

da internet
(sigla)

Polo
industrial 

mato-
grossense

A olho (?):
à vista de-
sarmada

Tecido de
poliéster
resistente
à fricção

O contágio
do herpes
simples

A mesa do
rei Artur

(Lit.)
Povoado

Editores
(abrev.)

Xerox

O primeiro
show de

um artista

Beneficiá-
rio do tes-
tamento

Máquina
da 

Revolução
Industrial

Odiosa

Carbono
(símbolo)

Dois
canídeos

Sufixo de
"rinite"

O Flamengo, 
em 2018 (fut.)
(?) de Macacu, 

cidade fluminense

Intenção 
dolosa

Categoria
da dança

Babosa

Açude
cearense

Estanho
(símbolo)

Machucar

Arte, em
latim

Somei; a-
crescentei

El (?):
combateu
os mouros
Análogo

Passeio
no Quênia
Intenção

criminosa
LP ou CD
Momento
final da
gravidez

Nesta
ocasião
Rodovia
(abrev.)

Cauda

Erva de
saladas

Fazem 
preces

Atrativo da Polinésia
para os brasileiros

Tia (fam.)

Não é?
(pop.)

3/ars. 4/safe. 5/átila — suede. 12/rondonópolis.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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P E
P A S S A P O R T E

G I N E C E U S E M
L E A R S B R P
H L A R R A C E

R

A A V I T I L I G
O

E S T I A G E M A D
T E O

L O G A S P R O
B A I O L

A R I A
A E S C P E A C

E

T I N T U R A S N
C E R T A M E A L T

O

G R A U E S M
O U G

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

E

Cantor pop
de "Kiss
from a
Rose"

Elemento 
comburen-

te do ar
(símbolo)

Só é per-
mitido so-
bre o A, no
português

Documento
que permi-
te a saída
do país

Tecido de
uniformes

profis-
sionais

Capítal da
república
báltica da
Letônia

Preposição
que indica
ausência

Período 
entre maio
e setem-
bro (BR)

Perda da
pigmenta-

ção da
pele

A zebra,
em relação

ao leão
(Ecol.)

Estudiosas
da relação

Deus-
Homem

Atulhar;
obstruir

(?) Piovani,
atriz

brasileira

O teor de
cafeína na

bebida 
energética

(?) drive,
memória
portátil

(Inform.)

Unidade
de medida

térmica

(?) Paz,
capital ad-
ministrativa
da Bolívia

Aceitar
(pop.)

Criatura
estudada

pelo
ufólogo

Saudação
de cultos
afro-bra-
sileiros

Luta;
combate

Produtos
para pintar
os cabelos

Bário
(símbolo)

"Rei (?)",
peça

Autores
(abrev.)

Estrutura
feminina
da flor
(Bot.)

(?) seca: parada por
falta de combustível
Não devem ser elimi-
nadas em lixo comum

A economia brasilei-
ra, até 1888 (Hist.)
Efeito de infecção
bacteriana (Med.)

Domicílio
familiar
Afunda 

(na lama)

Tecla de
micros
Ódio

intenso

Local de 
fabricação
de tijolos

Ápice
Paz, em
inglês

Coletivo 
de "alhos"

Aspecto
positivo
Bairro

carioca

A (?): 
ao acaso
Mar, em
inglês

Divisão da
tangerina
Veículo
espacial

Esticado

Piloto de
corridas,
em inglês

Estado da
Festa da

Uva (sigla)

Fonte (?): material de
pesquisa

como a bi-
bliografia

3/sea. 4/riga. 5/peace — racer. 7/certame — gineceu. 8/estiagem — vitiligo

Ervas poderosas para banhos de descarrego e energização
Existem algumas opções de ervas 

que você pode usar para um banho 
de descarrego, podendo até combinar 
duas ou mais delas, de acordo com 
as suas necessidades ou intensidade 
da situação que estiver passando.

MANJERICÃO - é poderoso para 
limpar as energias negativas e tam-
bém fornece uma camada extra de 
proteção, permitindo que você saia 
do seu banho limpa e protegida con-
tra novos ataques energéticos.

ESPADA DE SÃO JORGE – é 
uma das plantas mais eficazes para 

limpeza espiritual.Cor te a folha 
em 7 pedaços para ativar suas 
propriedades, permit indo que 
afaste o mau olhado e proteja 
contra energias densas.

ARRUDA - Também usada para 
benzimento a arruda é uma erva 
poderosa para afastar inveja, ener-
gias negativas e abrir caminhos. O 
excesso de banhos com arruda pode 
drenar suas energias, então cuidado!

GUINÉ - utilizada para atrair amor, 
prosperidade e saúde, é uma erva 
extremamente eficaz em banhos de 

descarrego. Suas propriedades revi-
talizam e abrem caminhos.

LAVANDA/ALFAZEMA- é uma erva 
de efeito leve, capaz de acalmar e 
aliviar ansiedades, a erva abre cami-
nhos e remove obstáculos especial-
mente voltados ao amor ou saúde.

SÁLVIA- pode ser considerado um 
dos mais poderosos dessa categoria. 
Capaz de limpar, proteger e fortale-
cer a intuição, a erva blinda contra 
feitiços e fortalece a saúde daquele 
que a utiliza.

ALECRIM- Um dos banhos mais 

versáteis, o alecrim atrai muita ener-
gia positiva, além de amor, prospe-
ridade e proteção. Além de limpar o 
corpo contra mau olhado e inveja, a 
erva abre caminhos e proporciona 
boas vibrações.

HORTELÃ - Responsável por ali-
nhar os chakras e recuperar energias, 
o banho de hortelã é muito recomen-
dado para assuntos envolvendo o 
coração e a vida profissional. Com 
esse banho, você poderá afastar 
medos e preocupações, além de pro-
blemas financeiros.
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“Amo como ama o amor. Não conheço ne-

nhuma outra razão para amar senão amar. 
Que queres que te diga, além de que te 

amo, se o que quero dizer-te é que te amo? 
( Fernando Pessoa )

CEREJA (1)
A coluna destaca parabéns aos  leitores do Jornal Tribuna Hoje News que comemoram aniversário. Nesta sexta (12)  vivas 
para Débora Furlan, Regina Lima, Angela Tavares,  Dirlene Maria de Oliveira e  Sonia  Borasca. No sábado (13) vivas para 
Edmara Freitas, Nilce Eva Carniel Gagliardo, Juad El Halabi, Ester Augusta Da Silva e Fernanda Aline Pedroso de Morais.

CEREJA (2)
No domingo  (14) tem vivas 
para Frederico Stecca Cioni . 

Na segunda (15) parabéns para 
Suely zanatto, Carol Rosa, Tel-
ma  Moro, Santilha Maria dos 
Santos, Valcir Bocatto , Leila 

Lamas, Cristina Polônio de Ho-
landa, Eldeny Teixeira Costa e 
Paulo César Lemes. Da coluna: 

felicidades!

NOVIDADES 
Chevrolet! 

 A Chevrolet está ampliando seu portfólio global de veículos elétricos. A próxi-
ma novidade será o Bolt EUV, um utilitário esportivo compacto urbano. O modelo 
será revelado ao mundo no próximo dia 14 de fevereiro, nos Estados Unidos. No 

Brasil, a empresa iniciou sua oferta de veículos elétricos com o Bolt EV, e o cros-
sover da Chevrolet logo se transformou no carro 100% elétrico mais vendido de 

sua categoria e um dos mais emplacados do segmento pelo país.

“A GM tem o compromisso de liderar a eletrificação no Brasil e região. Desde que 
apresentamos o Bolt EV no Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro de 2018, 

temos observado um crescente interesse do consumidor pelos carros elétricos. O 
sucesso do Bolt EV nos encoraja a continuar investindo em novidades no segmento. 

Temos planos de aumentar nossa oferta nos próximos anos”, diz Carlos Zarlenga, 
presidente da GM América do Sul.

UVEL, o melhor lugar para comprar o seu carro!
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