
Educação municipal ganha nova
ferramenta: o Portal Pedagógico

PARCERIA ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA É FUNDAMENTAL NO PROCESSO

Enquanto aguardam a volta das aulas presenciais, que serão intercaladas com períodos de aulas remotas, os alunos da rede municipal já 
podem conhecer e utilizar o Portal Pedagógico de Umuarama, uma plataforma digital para o acompanhamento do processo de ensino e 
aprendizagem voltado à Educação Infantil, ao Ensino Fundamental, à Educação de Jovens e Adultos e à Educação Especial. l 8
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Depois que um 
comerciante foi 
agredido com 
golpes de foice por 
familiar de homem 
acusado de tráfico, a 
população, revoltada, 
depredou a casa e 
o carro do agressor 
no Conjunto 28 
de Outubro. 
l 9

DER realiza
licitação para

terceiras faixas
da PR-323

l 2

APP adia greve
para 1º de março
na retomada das
aulas presenciais

l 4

Violência
ALEX MIRANDA

Extraordinária
Em sessão extraordinária ontem, vereadores deram 
aval à instalação da sede de um pelotão do BPFron 
em Umuarama. Foi aprovado por unanimidade o 

projeto que autoriza a abertura de crédito adicional 
de R$ 57.600 no orçamento de 2021 para aluguel, 

internet e material de consumo. l 3

Condenado

Réu de 
assassinato em 

Alto Piquiri pega
12 anos de cadeia  

l 5

PR completa um
mês de vacinação
com mais de 308

mil doses aplicadas
l 9
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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

17/1 a 17/2 0,5000 0,1159 0,0000
18/1 a 18/2 0,5000 0,1159 0,0000
19/1 a 19/2 0,5000 0,1159 0,0000
20/1 a 20/2 0,5000 0,1159 0,0000
21/1 a 21/2 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -1,08% 29,27 
Vale ON +1,09% 97,40 
ItauUnibanco PN -0,71% 27,91 
Cielo ON -2,45% 3,59 
Carrefour ON +2,33% 20,60 
Minerva ON -4,37% 9,63 

IBOVESPA: -0,96% 119.198 pontos

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

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,5% 5,4400 5,4410 -0,6%

PTAX  (BC) +0,2% 5,4232 5,4238 -1,0%

PARALELO +0,4% 5,1800 5,6900 -1,0%

TURISMO +0,4% 5,1800 5,6700 -1,0%

EURO +0,5% 6,5458 6,5482 -1,6%

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 18/02

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 18/02 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 1.375,00 -8,75 -0,8%
FARELO mar/21 425,90 -5,80 -5,5%
MILHO mar/21 550,25 -2,75 4,6%
TRIGO mar/21 662,50 18,50 -1,5%

SOJA 152,62 0,0% -2,8% 152,00
MILHO 73,29 1,1% -2,2% 73,00
TRIGO 76,78 0,0% 6,4% 76,00
BOI GORDO 285,58 0,4% 5,9% 290,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 18/02 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 18/02 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 18/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

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

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

DER realiza nova licitação das
terceiras faixas da rodovia PR-323

O Departamento de Estradas 
de Rodagem do Paraná (DER/PR) 
abriu nesta quarta-feira (17) os 
envelopes com documentos de 
habilitação das empresas que 
disputam a execução das novas 
terceiras faixas da PR-323, na 
região Noroeste.

Cinco envelopes foram aber-
tos, das participantes que apre-
sentaram anteriormente as me-
lhores propostas comerciais, 
variando de R$ 59,3 milhões 
a R$ 64,9 milhões. Agora, o 
DER/PR iniciará a análise des-
tes documentos.

Os critérios para declarar o 
vencedor da licitação serão o 
menor preço e a documentação 
que atenda todos os requisitos 
previstos no edital. O resultado 
será publicado em Diário Oficial 
e no portal Compras Paraná.

OBRA
A obra integra o novo Progra-

ma de Revitalização da Seguran-
ça Viária do DER/PR, que prevê 
soluções como a implantação 
de terceira faixa para ultrapas-
sagens, alargamento de faixa, 
reabilitação do pavimento com 
soluções de reciclagem e pa-
vimentação, eliminação de de-
graus com desnível maior que 

Corredor do progresso
A PR-323 é um dos principais corredores de transporte de cargas no Para-

ná, ligando a região Noroeste ao Oeste e ao Norte. Atualmente está em fase de 
conclusão a duplicação da rodovia entre Paiçandu e Doutor Camargo, em uma 

extensão de 20,7 quilômetros, 10 deles já liberados para tráfego. O investi-
mento é de R$ 73,4 milhões. Além disso, a PR-323 é objeto de duas licitações 
de duplicação, uma de R$ 81 milhões no trecho entre Umuarama e a PR-468, 
que inclui duas novas interseções em desnível, sendo uma delas no Trevo do 
Gauchão, e outra de R$ 55 milhões para continuar a duplicação da rodovia de 

Doutor Camargo até o quilômetro 180,5, próximo à ponte sobre o Rio Ivaí.

cinco centímetros, reforço da 
sinalização horizontal e vertical 
e implantação de mais disposi-
tivos de segurança.

Devem ser atendidos 20 
segmentos da PR-323, no tre-
cho entre Doutor Camargo e 

Iporã, com um prazo de execu-
ção de 360 dias, após emissão 
da ordem de serviço.

Iniciativas semelhantes 
estão sendo licitadas na PRC-
280, no Sudoeste, e na PR-
092, na região Norte.

CINCO envelopes foram abertos, das participantes que apresentaram as melhores propos-
tas comerciais, variando de R$ 59,3 milhões a R$ 64,9 milhões

A
E

N

O Instituto Água e Terra (IAT) 
finaliza os trâmites legais para 
repasse de um barco e um motor 
de popa ao 3º Pelotão da 4ª Cia 
do Batalhão de Polícia Ambiental 
– Força Verde (BPAmb). Os equi-
pamentos serão entregues nos 
próximos dias e garantem um re-
forço nas ações de fiscalização da 
pesca predatória na Usina Hidrelé-
trica Mauá, nos Campos Gerais.

O barco e o motor estão atu-

almente no Escritório Regional 
do IAT de Ponta Grossa (ERPGO) 
e são frutos de doação da Re-
ceita Federal. “Em apenas 60 
dias, garantimos o melhor des-
tino desses equipamentos. Eles 
vão ajudar os profissionais que 
fazem a fiscalização de irregu-
laridades na região”, afirmou o 
chefe regional Ivan Loureiro.

No dia 13, a Usina Hidrelé-
trica Mauá, no município de Te-

lêmaco Borba, foi alvo de uma 
Operação que resultou na apre-
ensão de 2.500 metros de re-
des e 500 metros de espinheis.

Quem for flagrado realizan-
do a pesca predatória de forma 
irregular pode sofrer sansões 
previstas no Decreto Federal nº. 
6.514/08.  O documento prevê 
advertência, multas, apreensão 
e destruição de materiais, entre 
outras medidas.

IAT destina equipamentos
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Palavras cruzadas

Você vai querer mostrar todo o seu potencial no 
emprego. Mas deve ter cuidado para não bater de 
frente com quem está acima de você. No amor, 
há forte a tendência de se envolver numa paixão 
proibida e a atração será irresistível. Na vida a 
dois, a Lua vai estimular o diálogo. 

Seu desejo de se dar bem será um bom estí-
mulo para a sua carreira. Só não crie expec-
tativas altas demais, pois nem todos estarão 
à sua disposição e alguns podem mesmo 
decepcionar. Para quem já encontrou a sua 
cara-metade lutem juntos pelo que querem. 

Você vai sentir uma vontade ainda maior 
de se destacar no emprego. Mas procure 
fazer isso com prudência para não provocar 
rivalidades com os colegas. No amor pode 
pintar um romance com alguém de outra 
cidade ou com colega.

Sexta com criatividade, simpatia e alegria, 
porém é bom ter cuidado com fofocas. Cui-
dado com os gastos à noite, especialmente 
com diversão. No romance e na paquera, os 
astros indicam uma boa fase. Na paixão, con-
trole sua possessividade e fuja de discussões.

Tudo indica que você terá mais cumpli-
cidade com os parentes e pode até trocar 
algumas confidências com os mais chega-
dos. É melhor não contar com a sorte: a 
grana virá do trabalho. No amor cobranças 
podem atrapalhar a união. Vença o ciúme e 
foque apenas no romantismo. 

Se estiver tralhando em casa, vai precisar de 
mais disciplina e concentração para cum-
prir as tarefas. Se você vive uma relação 
proibida ou quer manter um romance em 
segredo, tenha cuidado. Na união, dúvidas 
precisam ser esclarecidas e o diálogo é o 
melhor caminho. 

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 19 de fevereiro são pessoas sólidas e capazes de lidar com o 
estresse da vida diária. Se interessam por viagens, aventuras e romances, gostam 
de inovar com seus esforços. Sua motivação para o sucesso é saudável e vital. 
Devem tomar cuidado para não se tornarem insensíveis por superarem resistências 
e barreiras. São bons companheiros de equipe possuem capacidade de liderança 
embora raramente desejem assumir o comando.

Horóscopo nascido em 19 de fevereiro

Você vai esbanjar criatividade e terá ótimas 
sugestões para resolver qualquer problema. 
Cuide bem do seu dinheiro e não abuse da 
sorte. A vida pessoal recebe boas vibrações. 
Seu charme vai atrair como ímã e pode pintar 
um novo amor. 

Pode conseguir bons aliados para reali-
zar seus projetos. Procure se afastar de 
ambientes barulhentos para focar melhor 
em suas atividades. No amor deve investir 
nesse romance porque a relação será bem 
intensa. Na vida a dois: companheirismo, 
desejos e intimidade.

É melhor não fechar negócios ou empréstimos 
com amigos, pois há grande chance de se arre-
pender. No amor, quem está livre vai sentir uma 
vontade maior de encontrar alguém para chamar 
de seu, mas você pode sentir insegurança sobre 
se envolver ou não. 

Há boas chances de conquistar uma promo-
ção, um aumento ou algum reconhecimento 
dos chefes. Cuidado com fofocas ou mesmo 
com a revelação de algum segredo. No amor, 
se você quer manter um romance em segredo, 
é bom redobrar a discrição.

Sextou e o dia é perfeito para quem deseja mudar 
de casa, iniciar uma reforma doméstica. No tra-
balho ou em casa, arrume os armários, veja seus 
guardados e elimine o que não usa mais. No 
amor, use e abuse do seu charme para atrair e 
envolver quem deseja. 

Pode ganhar uma boa grana com seu trabalho, 
mas quem tem negócios ou sociedade com 
parentes pode enfrentar algum conflito por isso 
procure melhorar o diálogo e esclarecer bem as 
coisas. No amor, o desejo de viver uma relação 
estável deve aumentar.

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
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esperadas
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Crustáceo
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Advérbio
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Neodímio
(símbolo)

Dois
órgãos do
sistema
respira-

tório

Nelson Motta, 
letrista da MPB
Descendente de 
quarta geração

Trabalho árduo

51, em romanos

3/for — sir. 4/alas. 5/combo. 6/amboré. 11/cancioneiro — pioneirismo. 13/card principal.
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figura

simbólica
dos EUA

(?) 
de foles:
corna-
musas

Marca do
trabalho 

dos irmãos
Lumière

Pequeno peixe en-
contrado em fundos
rochosos marinhos

Leste (abrev.)

Semelhan-
tes

Ergue;
levanta

Torce de
novo

Continente
do Japão

Local de
filmagens
Formar;
preparar

Vítima do
caloteiro
Corrida 

de motos

(?) Parker,
cineasta
dos EUA
Germe

Prende
com corda

Lista com as lutas
mais

esperadas
do UFC

Crustáceo
marinho
Advérbio
de lugar

Neodímio
(símbolo)

Dois
órgãos do
sistema
respira-

tório

Nelson Motta, 
letrista da MPB
Descendente de 
quarta geração

Trabalho árduo

51, em romanos

3/for — sir. 4/alas. 5/combo. 6/amboré. 11/cancioneiro — pioneirismo. 13/card principal.
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F R A G M E N T A R
M I R R

A T H N S
S I C R O A T A
C A R Ã O M A R

I

G O R R O C A S O

Período de
promoções
em super-
mercados

Elemento
mecânico
de rodas
dentadas

Poema
lírico com
estrofes

simétricas
Empresa 
perten-
cente ao
Governo

(?)-
sagrada,
planta
laxante

Órgão diri-
gido por
Tedros

Adhanom

Pronome 
possessivo
masculino

Prática 
de Madre
Teresa de 
Calcutá

Upper (?)
Side, bair-
ro de Nova

Iorque

A moda
que se

inspira no
passado

Tão
grandes
(fem.)

Em (?):
em

posição
erguida

Animal
como o
dogo

argentino

(?) de
leite:

função de
mucamas

Nascido
no país de

capital
Zagreb

(?) 
Alexandre,

modelo
brasileira

Cada in-
vestigação

de um
detetive

Chapéu
do Saci
(Folc.)

Resina
aromática

Dar um
(?): re-

preender

Fruto da
videira

Quebrar;
dividir

Supressão
de termo
na frase

Marsupial 
da Oceania

Ondas
Médias
(abrev.)

Expressão
de ânimo
Ferramen-
ta agrícola

Excitação
(fig.)

Sofrer
prejuízo

Busca
Sucesso
de Rita

Lee

Nesse (?): ao longo de
Marca arquitetônica
do prédio da Fiocruz,

no Rio de Janeiro

Molho que acom-
panha churrascos 
Unidade de ângulo 

no transferidor

Possível efeito do
calor intenso (pl.)
Reduto eleitoral 
de Collor (sigla)

3/oms. 4/mari. 5/mirra — riste. 6/elipse. 7/frenesi.
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Últimos detalhes
administrativos para
instalação do BPFron

Ocorreu na manhã de on-
tem (quinta-feira, 18), ses-
são extraordinária destinada 
à apreciação de uma propo-
sição. Trata-se do projeto 
de lei nº 011/2021, que 
autoriza a abertura de Cré-
dito Adicional Especial, no 
valor de R$ 57.600,00 ao 
orçamento do Município re-
lativo ao ano de 2021.

A proposta tem como au-
tor o Poder Executivo Munici-
pal e, de acordo com mensa-
gem remetida pelo Prefeito 
Celso Pozzobom à presidên-
cia da Câmara, a destina-
ção do crédito suplementar 
é voltada à efetivação do 
Convênio a ser celebrado 
entre o Município de Umu-
arama e o Estado do Para-
ná (Secretaria de Estado de 
Segurança Pública).

Tais recursos viriam a 
atender o preconizado na Lei 
Municipal nº 4.452 de 7 de 
dezembro de 2020, a qual 
prevê a instalação e o funcio-
namento da sede do 2º Pelo-
tão da 2ª Companhia do Ba-
talhão de Polícia de Fronteira 
da Polícia Militar do Estado 
do Paraná em Umuarama.  

Petrobras anuncia nova 
alta na gasolina e no diesel 

A Petrobras anunciou na 
manhã de ontem (quinta-
-feira, 18) mais um aumen-
to dos preços médios de 
venda às distribuidoras da 
gasolina e do diesel, que 
irão vigorar a partir de hoje 
(sexta-feira, 19), segundo 
comunicado da estatal.

O preço médio de venda 
de gasolina nas refinarias da 
Petrobras passará a ser de 
R$ 2,48 por litro, refletindo 
aumento médio de R$ 0,23 
por litro. Já o preço médio 
de venda de diesel passará 
a ser de R$ 2,58 por litro, 
refletindo aumento médio de 
R$ 0,34 por litro.

É a quarta alta do ano 
nos preços da gasolina, e a 
terceira no valor do litro do 
diesel. Em dezembro último, 
o litro da gasolina custava 

Cooperação técnica
O convênio estabelece a cooperação técnica e operacional entre 

as partes, vindo a colaborar com a atividade de polícia ostensiva e 
preservação da ordem pública, especialmente em relação ao com-
bate das atividades de organizações criminosas com atuação nas 

áreas de fronteira da circunscrição de Umuarama e de toda região 
Noroeste do Estado do Paraná.

Caixa 2
O prefeito de Itajaí (SC), Volnei Morastoni (MDB), foi 
denunciado ontem (quinta-feira, 18) por caixa 2 em sua 
campanha à reeleição. Morastoni ficou conhecido no ano 
passado por sugerir aplicação retal de ozônio como forma 
de combater a covid-19. De acordo com a denúncia do 
Ministério Público, o prefeito teria recebido R$ 4,5 milhões 
de forma ilícita durante a sua campanha eleitoral. Os valores 
teriam sido repassados por meio de empresas que mantêm 
contratos com a prefeitura de Itajaí. 

Fiador
Flávio Bolsonaro participou da reunião de Arthur Lira com 
Jair Bolsonaro ontem (quinta-feira, 18) pela manhã, no 
Palácio do Planalto. O filho 01 é o padrinho político de 
Daniel Silveira e prometeu ao presidente da Câmara dos 
Deputados puxar as rédeas do parlamentar para evitar 
que ele volte a atacar o Supremo Tribunal Federal (STF). A 
promessa de que Silveira permanecerá calado foi repassada 
a Luiz Fux na reunião com Lira e Rodrigo Pacheco que 
aconteceu durante a tarde de ontem. Essa seria a garantia 
para que o deputado seja libertado, após análise do caso 
pelo plenário da Câmara.

Sem visita íntima
Preso na carceragem da Polícia Federal após ameaçar 
ministros do STF, o deputado federal Daniel Silveira 
(PSL-RJ) apresentou, em fevereiro, um projeto de lei 
para proibir que detentos tenham direto à visita íntima. 
“O cumprimento da pena deve ser integral e com a devida 
severidade que puna os bens jurídicos agredidos pelo 
criminoso. A excessiva preocupação com a atividade sexual 
de condenados, menores infratores e mesmo de presos 
provisórios chegou a um ponto inaceitável”, defendeu o 
parlamentar no Projeto de Lei. Ele ainda complementou. “A 
sociedade não pode manter-se refém do crime organizado 
nem da leniência das autoridades penitenciárias na 
manutenção da lei e da ordem nas penitenciárias”.

Manobras do Centrão
Integrantes do Centrão trabalhavam ontem (18) pela 
suspensão de mandato do deputado federal Daniel Silveira 
(PSL-RJ), que foi preso após ameaçar ministros do STF. O 
parlamentar vem perdendo apoio de aliados do presidente 
da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Atualmente, tramita uma 
representação por quebra de decoro parlamentar contra 
Silveira, impetrada por Lira. Ainda na quinta, o 1º vice-
presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PP-AM), defendeu 
que Silveira fique pelo menos seis meses afastado do cargo.

Dois partidos
Surge a informação de 
que dois partidos políticos 
estão atrás do ex-juiz 
federal e ex-ministro da 
Justiça e Segurança Pública 
Sergio Moro. Querem 
tê-lo como candidato a 
presidente da República 
para as próximas eleições, 
em 2022. Um dos partidos 
à espreita é o Podemos. 
A presidente nacional 
da sigla, Renata Abreu, 
informou em entrevista 
recente que “o povo sabe 
que ele, sozinho, tem 
reafirmado seu papel de 
herói nacional. Mesmo 
diante de mensagens 
hackeadas, obtidas de 
forma ilegal”.

Vertentes da 
sociedade
Renata lembra que: “O 
conteúdo das mensagens 
revela a cautela e a 
seriedade que fez dele, 
no auge da operação, 
um orgulho de todos os 
brasileiros”. O vice nacional 
do PSL, Junior Bozzella, 
afirmou que “o PSL é um 
partido moderado e de 
centro-direita. Buscando 
construir pontes com 
ele. Moro é um nome 
consistente do ponto de 
vista eleitoral. Aglutina os 
lavajatistas, antipetistas e 
aqueles que pregam a ética 
na política. Ou seja: as três 
vertentes da sociedade que 
o Bolsonaro abdicou”.

em média R$ 1,84. Já o do 
diesel saía a R$ 2,02. Com 
os novos reajustes, o litro da 
gasolina nas refinarias acu-

O recurso a ser destinado à 
empreitada se dará por meio 
de cancelamento de despe-
sa da Secretaria Municipal 
de Defesa Social referente 
à previsão orçamentária de 
sua reserva de contingência.

Submetido à apreciação, 
o projeto foi aprovado por 
unanimidade em primeira 

discussão e votação. Na 
mesma sessão foi aprova-
do requerimento solicitando 
que a segunda votação da 
matéria acontecesse se-
quencialmente à primeira. 
Assim como no primeiro tur-
no, o projeto foi aprovado 
por unanimidade em sua se-
gunda discussão.

mula alta de 34,78% desde 
o início do ano. Por sua vez, 
o diesel subiu 27,72% no 
mesmo período.

COM o reajuste, o litro da gasolina nas refinarias acumula alta de 34,78% desde o início 
do ano e o subiu 27,72%

ALEX MIRANDA

O único projeto aprovado por unanimidade aguarda apenas que o prefeito sancione a lei 
para que oficialmente a Cia do BPFron passe a funcionar na cidade

ASSESSORIA
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Greve dos professores
deverá atingir apenas
atividades presenciais

Em assembleia-geral re-
alizada na noite da última 
quarta-feira (17), a APP-Sin-
dicato aprovou o adiamento 
da greve dos professores e 
funcionários para o dia 1° 
de março ou quando forem 
retomadas as aulas presen-
ciais. A paralisação será 
somente das atividades 
presenciais, mantendo as 
aulas online. A assembleia 
aconteceu em plataforma 
vir tual, com a participação 
de mais de mil educadores 
de escolas do Paraná.

Uma greve estava con-
vocada para começar ainda 
ontem (quinta-feira, 18), po-
rém, após pressão da cate-
goria, de prefeitos e outras 
lideranças, o governo do Es-
tado do Paraná decidiu adiar 
o retorno presencial das au-
las para primeiro de março. 
Diante disso, a direção do 
sindicato organizou uma as-
sembleia da categoria para 
definir sobre o tema.

A assembleia aprovou 
proposta elaborada em reu-
nião do Conselho do sindi-
cato ocorrida na véspera, 
com a participação de repre-
sentantes dos 29 núcleos 
regionais do sindicato. Após 

Sanepar alerta que fraudes 
podem gerar prisão e multa

Reuniões
Nos dias 20 e 27, os educadores vão participar de atividades 

com os pais nas escolas, para sensibilizá-los para o cuidado com a 
vida. No primeiro dia de março, a APP-Sindicato deve publicar um 

dossiê com as condições reais das escolas e número de contamina-
ções de profissionais de educação com o novo CoronaVírus.
Na avaliação de especialistas consultados pelo sindicato, não há 

protocolos suficientes para conter o contágio entre estudantes e 
profissionais. O sindicato também recebeu inúmeras denúncias de 

falta de condições sanitárias das escolas estaduais. “Falta álcool gel, 
falta máscaras e até água em algumas escolas”, salientou o presi-

dente da APP-Sindicato Hermes Leão.

a aprovação da nova data, a 
direção da APP apresentou 
um calendário de lutas para 
manter a base mobilizada 
até o início da greve.

O calendário prevê visitas 
às escolas a partir de 18 de 

fevereiro, para averiguar as 
condições sanitárias, de pes-
soal e tecnológicas das esco-
las. Um e-mail foi criado para 
receber denúncias de situa-
ções de irregularidades nas es-
colas (denuncia@app.com.br).

A Sanepar alerta que frau-
des e irregularidades em li-
gações de água podem gerar 
prisão e multa. As fraudes nas 
ligações e hidrômetros são con-
sideradas crime de furto quali-
ficado, passível de penalidade.

A água é considerada patri-
mônio público e eventual arti-
fício usado para alterar o con-
sumo nos hidrômetros poderá 
ser considerado furto qualifi-
cado pelo emprego de fraude 
(art. 155, § 4º, II, do Código 
Penal). E a pena prevista para 
furto é de reclusão de um a 
quatro anos, além de multa.

Em caso de fraude, a Sa-
nepar poderá registrar até 
um Boletim de Ocorrência 
nas delegacias para que o 
responsável responda pelo 
crime junto às autoridades 
policiais. Além disso, há pu-

ARTIFÍCIO usado para alterar o consumo nos hidrômetros poderá ser considerado furto 
qualificado pelo emprego de fraude

DIVULGAÇÃO

nição pecuniária, ou seja, é 
cobrada multa para cada in-
fração. A multa aplicada pela 
Sanepar pode chegar a 12 
vezes o valor da fatura men-
sal do cliente.

O cliente tem prazo de 24 

horas para regularizar as pen-
dências junto à Companhia, 
conforme Regulamento de Ser-
viços prestados pela Sanepar, 
Decreto Estadual 3926/88, 
artigos 38 e 39, sob o risco de 
ficar sem o abastecimento.

APÓS a aprovação da nova data, a direção da APP apresentou um calendário de lutas para 
manter a base mobilizada até o início da greve

ASSESSORIA

89 anos da OAB
A OAB Paraná 
completou 89 anos. 
Fundada em 1932 
por João Pamphilo 
D’Assumpção, a 
seccional tem marcante 
atuação em defesa dos 
direitos fundamentais, 
da democracia e 
das liberdades. “A 
advocacia paranaense sempre mostrou qualidade, tenacidade, 
união e compromisso com as grandes causas relacionadas à 
nossa Constituição Federal: legalidade, igualdade, combate à 
corrupção e democracia. Essas são bandeiras que a advocacia 
paranaense sempre desfraldou e defendeu de forma exemplar”, 
afirma o presidente da OAB Paraná, Cássio Telles.

Estudo inédito
Um estudo inédito investiga as 
características genéticas do novo 
coronavírus relacionadas às 
diferentes manifestações clínicas 
em pacientes infectados, assim 
como os fatores de resistência 
e suscetibilidade à covid-19. A 
pesquisa tem como objetivo 
contribuir para a compreensão 
dos mecanismos genéticos que 
regulam essa infecção viral, 
auxiliando nas decisões médicas 
e nas condutas terapêuticas 
mais apropriadas para os 
pacientes com a doença. O 
projeto reúne mais de 200 
pesquisadores de instituições 
de ensino e pesquisa, públicas e 
privadas do Paraná.

60 mil projetos
O BRDE (Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo 
Sul) atingiu a marca de R$ 58,7 
bilhões em projetos financiados 
no Paraná e 60 mil projetos 
em toda a história do banco. 
“Esse é um marco para o 
banco. Chegar a 60 mil projetos 
financiados é a prova de como 
o BRDE tem apoiado empresas 
paranaenses a inovar, gerar 
empregos e fomentar a economia 
paranaense”, afirma o vice-
presidente e diretor de Operações 
do BRDE, Wilson Bley.

Chapa de consenso
Os prefeitos reeleitos de 
Jesuítas, Junior Weiller, e de 
Santa Cecília do Pavão, Edimar 
Aparecido Pereira dos Santos, 
protocolaram, em Curitiba, 
a chapa de consenso para a 
renovação dos 75 integrantes 
do Conselho Diretor, do 
Conselho Fiscal e dos Comitês 
Permanentes da AMP (Associação 
dos Municípios do Paraná) no 

biênio 2021/2023. A eleição será 
promovida no dia 9 de março.

Justiça 4.0
O CNJ (Conselho Nacional de 
Justiça) lança na próxima quarta-
feira (24) o Programa Justiça 
4.0. Um dos principais objetivos 
do programa é aprimorar as 
soluções tecnológicas utilizadas 
pelo Poder Judiciário e, assim, 
qualificar o atendimento prestado 
à sociedade, dando respostas 
judiciais tempestivas e efetivas. 
O evento será realizado na sede 
do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte, em Natal, com 
transmissão ao vivo no YouTube.

Tributos vencidos
A Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional publicou uma portaria 
que estabelece as condições 
para transação por adesão para 
tributos federais vencidos no 
período de março a dezembro de 
2020 e não pagos em razão dos 
impactos econômicos decorrentes 
da pandemia da covid-19. Essa 
modalidade estará disponível 
para adesão somente a partir 
de 1º de março.

Filme antigo
O presidente nacional do PDT, 
Carlos Lupi, garantiu que o partido 
apoiará o candidato que disputar 
o segundo turno da eleição 
presidencial de 2022 contra Jair 
Bolsonaro. Para Lupi, que reforça 
a opção por Ciro Gomes, o PT 
aposta na repetição de 2018 ao 
“lançar” o nome de Fernando 
Haddad, mas permanecer à 
espera do ex-presidente Lula. 
“Isso é filme antigo. A gente já 
viu esse filme na eleição passada. 
Lula se apresenta, fica de stand by 
e depois o Haddad se transforma 
em candidato”, disse.

OAB PARANÁ
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colunaAcusado de assassinato 
em Alto Piquiri é 
condenado a 12 anos

Menos de um ano depois 
do assassinato de um 
homem de 36 anos, o acu-
sado, de 19 anos, foi sub-
metido a julgamento público 
ontem (quinta-feira, 18). O 
crime aconteceu no municí-
pio de Alto Piquiri (42 quilô-
metros de Umuarama).

O julgamento começou às 
9h e seguiu até às 18h, com 
a condenação do acusado em 
12 anos de reclusão. 

De acordo com o inqué-
rito policial relatado pela 
Polícia Civil ao Ministério 
Público, Oliveira foi morto à 
tiros na noite de 8 de março 
do ano passado. O acusado, 
João Felipe Alves, de 19, 
foi preso e apontado pelos 
investigadores como sendo 
o autor dos disparos que 
tiraram a vida da vítima 

De acordo com a Polícia 
Civil Alves foi capturado no dia 
17 de abril de 2020, depois 
que foi localizado em um 
esconderijo em Umuarama.

Em depoimento, ele rela-
tou que não tinha participa-
ção do crime, embora os poli-
ciais conseguiram imagens 
que o apontaram como sendo 
o autor assassinato. 

A execução teria acon-
tecido depois de uma briga 
generalizada que começou 
no interior de uma tabaca-
ria naquele município. Antes 
disso, a vítima também teria 

Saúde de Umuarama recupera
4.500 pessoas do coronavírus

Exatas 4.500 pessoas já 
se recuperaram da covid-19 
em Umuarama, após testa-
rem positivo para a doença, 
cumprirem o isolamento 
domiciliar ou realizarem 
tratamento hospitalar, do 
total de 7.265 umuaramen-
ses positivados até ontem 
(quinta-feira, 18), quando 
48 novos casos foram con-
firmados. Os novos positi-
vados são 24 homens, 23 
mulheres e uma criança.

Infelizmente, 84 pacien-
tes não resistiram à doença 
e morreram. A cidade tem 
hoje 2.671 casos de pessoas 

positivadas em isolamento 
domiciliar, 2.198 pessoas 
com suspeita de infecção 
pelo coronavírus e 21 hos-
pitalizadas (10 em unidades 
de terapia intensiva e 11 em 
enfermarias).

O total de notificações de 
síndromes gripais, desde o 
início da pandemia em março 
do ano passado, é de 19.232 
das quais 9.769 foram des-
cartadas para covid-19.

Nos hospitais Uopeccan 
e Cemil, que contam com 
alas Covid para pacientes 
de Umuarama e região, 17 
dos 20 leitos de UTI (85%) 

estavam ocupados até 
ontem (quinta-feira), bem 
como 27 dos 30 leitos de 
enfermaria (90%) contavam 
com pacientes.

Apesar do início da vaci-
nação contra o coronavírus, 
a alta taxa de ocupação 
hospitalar reforça a neces-
sidade de manter as medi-
das preventivas para evitar 
a propagação da doença, 
como uso de máscara, eti-
queta respiratória, distancia-
mento social, evitar aglome-
ração e higienizar constante 
as mãos com água e sabão 
ou álcool gel 70%.

discutido com algumas pes-
soas em uma residência.

Oliveira foi encontrado 
mor to dentro do próprio 
carro, durante a madrugada. 
Segundo os investigadores, a 
briga tria sido a motivação da 
execução. Foi verificado ainda 
nas diligências que autor e 
vítima não se conheciam, 
antes do em que aconteceu 
o assassinato.

OITIVAS
O delegado que presidiu 

o inquérito à época, Adaíl-
ton Ribeiro, revelou que 
ao longo da investigação 
foram ouvidas ao menos 

dez testemunhas. “Apesar 
de ele negar a par ticipação 
no crime, as testemunhas 
e imagens corroboram o 
fato de que ele é o autor”, 
destacou em entrevistas 
concedidas após a conclu-
são do inquérito. 

Havia a informação de 
que um comparsa teria 
agido em conjunto com Alves 
e os investigadores de Alto 
Piquiri realizaram diligências 
a fim de identifica-lo.

Ele é quem teria levado o 
atirador até o local em que 
aconteceu a briga.

O julgamento de Alves 
seguiu durante a noite.

ASSASSINO condenado retornou à cadeia de Umuarama, onde permaneceu recolhido 
aguardando pelo julgamento em Alto Piquiri

TV CAIUÁ

No script
Outros dois estão na mira 
da Justiça. O ex-ministro 
Marcelo Álvaro e o secretário 
de Cultura do Governo, o ator 
Mario Frias. Ambos devem se 
candidatar a deputado. 

Estatuto 
O secretário de Cultura 
prometeu um chamamento 
para gestão da Cinemateca 
mês que vem, mas começou 
a fazer gestão própria, o que 
é proibido pelo termo de 
doação pública do arquivo.

Coisa tá boa aqui...
O Paraguai está prestes a 
ganhar dois helicópteros 
modelo Bell 412, da Polícia 
Federal do Brasil, para ajudar 
a patrulhar a fronteira. O 
Senado incluiu o PL 331/20 da 
doação na pauta de semana 
que vem.

Como assim?
Quem vai pagar a viagem é o 
contribuinte. Cerca de R$ 103 
mil em custos ao Governo. 
Fica a pergunta: por que a PF 
não utiliza os dois aparelhos 
para patrulhar a fronteira?

Carnaval em baixa
O trade turístico sofreu no 
feriadão de Carnaval no 
Brasil inteiro, sem igual em 
comparação a anos anteriores, 
por causa da pandemia do 
coronavírus. A cidade do Rio 
de Janeiro foi a mais afetada, 
com o cancelamento da festa 
na Sapucaí e de blocos nas 
ruas. Em 2020, a ocupação nos 
hotéis cariocas ficou em 93%. 
Este ano não ultrapassou os 
50%, segundo dados oficiais 
da Associação Brasileira da 
Indústria Hoteleira.

Terra da Garoa
Em São Paulo, houve forte 
impacto negativo também 
na hotelaria. A ocupação no 

Tela em off
O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub se lançou a 
candidato ao Governo de São Paulo, direto de Washington, 
Estados Unidos, onde atua como diretor do Banco Mundial. 

Mas pode ser abatido pela Justiça. Ele responde a inquérito no 
Supremo Tribunal Federal e também pode virar réu na ação 

pública na Justiça Federal que envolve a Cinemateca. Weintraub 
é acusado pelo Ministério Público Federal de ser o principal 

responsável pelo caos no órgão ao cancelar o contrato com a 
Fundação Roquette Pinto, e pode responder por improbidade 
administrativa. A Cinemateca está fechada há quase um ano, 

prejudicando ainda mais o setor cultural.

verão vem sendo de 40%. Na 
capital, o segundo semestre 
de 2020 foi um desastre, com 
média de ocupação em 20%. 

Ceará e Bahia
No Estado do Ceará, as 
hospedagens de Carnaval 
chegavam a 70%, mas, neste ano, 
atingiram apenas 40%, conforme 
a Abih. Em Salvador e em várias 
cidades baianas, a ocupação 
média foi de 50% - e estimam 
70% a média durante o verão.

Frevo na rua!
O prefeito João Campos, do 
Recife, já demonstra profunda 
diferença no tratamento à 
cultura da cidade em relação 
a seu antecessor, Geraldo 
Júlio, ambos do PSB. O atual 
alcaide já sancionou projeto 
de lei que vai assegurar R$ 4 
milhões para 160 agremiações 
e 900 atrações artísticas, entre 
cantores, bandas e orquestras. 

Sem burocracia
O Auxílio Emergencial do 
Carnaval é uma parceria 
com empresas privadas. 
Geraldo Júlio, pelo contrário, 
deixava os profissionais numa 
verdadeira via-crucis para 
receberem seus cachês.

Ratinho no ar
O apresentador de TV e 
empresário de comunicação 
Carlos Massa, o Ratinho, foi às 
compras. Ele está montando 
uma rede de rádios no Brasil, 
e tem comprado emissoras 
principalmente no litoral 
norte paulista e na capital do 
Rio de Janeiro. 

Nos bastidores...
... A presidente do SBT e filha 
do Silvio Santos não gosta do 
contrato da emissora com 
o apresentador, pelo qual 
dividem metade dos lucros do 
programa. Mas Ratinho não 
está preocupado. 
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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

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 para ingresso agora em 2021, 
todas com inscrições abertas. Os cursos 
possuem em seu corpo docente 
especialistas, mestres, doutores e 
pós-doutores.

Ciências Penais

Direito Administrativo e Municipal: com tópicos 
especiais em licitações, compliance e eleitoral

Direito Civil: famílias e sucessões

Direito e Processo do Trabalho

Direito e Processo Militar

Direito Empresarial Tributário

Direito Previdenciário

Master em Docência Jurídica

MBA em Perícia, Auditoria e Gestão Tributária

Meios Alternativos de Resolução de Conflitos, com 
Ênfase na Formação de Mediadores e Árbitros

CONFIRA AS OPÇÕES DISPONÍVEIS 

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:

Recuperação das fissuras em
galerias da Parigot termina hoje

A Prefeitura de Umuarama 
deve concluir nesta sexta-fei-
ra, 19, a recuperação de fis-
suras em tubulações na Ave-
nida Parigot de Souza, ao lado 
do antigo Poliesportivo. Após 
sondagens da equipe da Se-
cretaria Municipal de Obras, 
Planejamento Urbano, Pro-
jetos Técnicos e Habitação, 
o secretário Isamu Oshima 
determinou a realização do 
serviço antes que a rede 
chegasse a se romper, o que 
poderia proporcionar trans-
tornos ao tráfego e um es-
trago muito maior.

De acordo com o secre-
tário, as fissuras aparecem 
devido à movimentação na-
tural da terra, após longos 
períodos de chuva. “Aque-
la tubulação está a grande 
profundidade, cerca de 8 
metros abaixo do pavimen-
to em alguns pontos. Como 
são conectadas a grandes 
caixas de concreto, com o 

tempo é normal haver pe-
quenos deslocamentos. Por 
isso realizamos sondagens 
e monitoramento constante, 
para resolver os danos antes 
que ganhem maiores propor-
ções”, disse Isamu.

O secretário lembrou que 
em janeiro foram mais de 
500 mm de chuvas acumu-
ladas e fevereiro também 
vem tendo um volume signi-
ficativo de precipitações. “É 
muita água correndo pela tu-
bulação, mesmo assim não 
tivemos grandes problemas 
e a população pode notar 
que os alagamentos tam-
bém diminuíram bastante. 
Isso é resultado dos investi-
mentos que o prefeito Celso 
Pozzobom tem feito no refor-
ço, manutenção e ampliação 
das galerias pluviais em toda 
a cidade”, destacou.

O diretor de Obras da 
Prefeitura, engenheiro Rena-
to Caobianco, explicou que 

aquele ponto da Avenida Pa-
rigot de Souza – entre a Rua 
Ibiaí e a Avenida Rondônia – 
existem duas grandes caixas 
de ligação com 4m e 8m de 
profundidade, que recebem 
várias redes de galerias e 
são conectadas por uma tu-
bulação. Foi nessa conexão 
que surgiram as fissuras, 
entre os tubos e a parede de 
concreto. O serviço compre-
endeu a limpeza e concreta-
gem das fraturas, reforçada 
por uma armação de ferro.

O meio-fio já foi alinhado e a calçada 
será novamente concretada, além da 
recuperação do asfalto no entorno da 
boca da caixa, onde houve o afunda-
mento do solo

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Nota eletrônica do 
produtos
Desde o mês passado, operações 
interestaduais e de exportação 
requerem, por parte dos 
produtores rurais, a emissão da 
Nota Fiscal Eletrônica (NFP-e). 
A medida é obrigatória para 
faturamento anual superior a R$ 
200 mil. A Aciu disponibiliza todo 
o suporte para os interessados. 
Consulte a entidade para 
informações pormenorizadas - 
(44) 3621-6700.

Propulsor Empresarial
Empresários de Umuarama e 
região terão a oportunidade, 
nos dias 5 e 6 de março, 
de ampliar horizontes com 
o treinamento Propulsor 
Empresarial, imersão na qual 
aprenderão a identificar e 
desenvolver competências 
nos colaboradores para que o 
crescimento da equipe seja a 
mola propulsora da evolução do 
empreendimento.

Diferenciais
Os ministrantes Maicon Roberto 
e Fabiano Zanzin enfatizam 
não se tratar de uma palestra 
motivacional. O conteúdo 
deve necessariamente surtir 
o efeito de um networking 
embasado em ferramentas 
poderosas, concebidas para que 
os empreendedores alcancem 
diferenciais que fazem toda a 
diferença. A Aciu é parceira da 
iniciativa. Inscrições - https://
propulsorempresarial.com.br/

Golpe do boleto falso
Os golpistas não dão trégua. 
Associados denunciam o 
recebimento de boletos falsos 
do Banco do Brasil, enviados 
pelo Correio, que podem acabar 
passando despercebidos e 
pagos. Documentos similares 
também têm sido mandados 
por email. A diversidade 
estelionatária faz com que 
algumas medidas de segurança 
sejam imprescindíveis.

Repertório
Se receber o boleto pela internet, 
verifique se o documento foi 
enviado por um email oficial. Em 
caso de desconfiança, ligue para 
a companhia. No instante do 
pagamento, verifique se a conta 
que vai receber o pagamento é 
empresarial ou pessoal. Se for 

Dia Internacional da Mulher
Expectativa geral. A duas semanas do Dia Internacional da 

Mulher, o Conselho da Mulher Empresária e Executiva da Aciu 
anuncia uma homenagem muito especial. Detalhes nos próximos 

dias. As integrantes consideram a data super relevante. Logo, 
definitivamente não poderia passar em branco.

pessoal, não efetue 
o pagamento.

Atenção máxima
Importante manter atualizado o 
antivírus do computador e baixar 
os boletos de pagamento apenas 
de um site oficial. Recebeu pelo 
correio e desconfiou? Entre no 
site oficial da concessionária e 
confira por lá. São vários truques 
para atrair a vítima, que vão 
desde a manipulação do código 
de barras do documento até a 
criação de páginas falsas que 
oferecem o download da fatura 
forjada. Todo cuidado pode ainda 
não ser suficiente.

Agentes de endemias
O processo seletivo simplificado 
(PSS) para contratação de 
agentes de controle de endemias 
da prefeitura de Umuarama 
encerra inscrições nesta sexta 
(19). São 21 vagas (uma exclusiva 
para pessoa com deficiência) e 
salário de R$ 1.550,00 por 40h 
de trabalho semanais. O único 
requisito é ensino fundamental 
completo. A taxa de inscrição é 
R$ 30. Edital e mais informações 
no link https://concursos.
alfaumuarama.edu.br.

Negociação
Estará disponível, a partir de 1º de 
março, o conjunto de condições 
por adesão para transações 
envolvendo tributos federais 
vencidos no período de março a 
dezembro de 2020 e não pagos em 
razão dos impactos econômicos 
decorrentes da pandemia da 
Covid-19. A negociação também 
abrange os débitos apurados 
na forma do Simples Nacional 
vencidos no período de março a 
dezembro do ano passado. No 
caso de pessoa física, poderá ser 
negociado o débito de Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Física 
(IRPF) relativo ao exercício de 2020.

Como negociar
O procedimento de adesão possui 
três etapas, sendo todas feitas 
por meio do portal Regularize, na 
opção Negociar Dívida > Acesso 
ao Sistema de Negociações. 
Após a adesão, o contribuinte 
deverá pagar o documento 
de arrecadação da primeira 
prestação para que a transação 
seja efetivada. Caso não haja o 
pagamento da primeira prestação 
até a data de vencimento, o 
acordo é cancelado.

Educação Municipal 
ganha nova ferramenta: 
o Portal Pedagógico

Enquanto aguardam a 
volta das aulas presenciais, 
que serão intercaladas com 
períodos de aulas remotas, 
os alunos da rede municipal 
de Ensino já podem conhe-
cer e utilizar o Por tal Peda-
gógico de Umuarama edu.
umuarama.pr.gov.br, uma 
plataforma digital para o 
acompanhamento do pro-
cesso de ensino e aprendi-
zagem voltado à Educação 
Infantil, Ensino Fundamental 
(séries iniciais), Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) e 
Educação Especial.

Durante o período de 
ensino remoto, ocasionado 
pela pandemia da Covid-19, 
o portal surgiu com a inten-
ção de aproximar a família e 
demais membros da comu-
nidade ao processo educa-
cional das crianças da rede 
municipal, graças a uma par-
ceria idealizada entre a Secre-
taria Municipal de Educação, 
o NTI (Núcleo de Tecnologia 
de Informação da Prefeitura), 
a Secretaria Municipal de 
Comunicação e o diretor da 
Escola Municipal Evangélica, 
Vinícius Cerezuela.

Cada setor da Secretaria 
de Educação definiu suas 
ações para disponibilizar 
na plataforma, desde o car-
dápio da merenda escolar 
até as rotas do transporte, 
projetos, calendário escolar, 
protocolos sanitários e ações 
pedagógicas. “Toda a comuni-
dade poderá ter acesso aos 
conteúdos, componentes 

Lançamento
O lançamento da plataforma foi feito pela secretária Mau-

riza Lima e pelo prefeito Celso Pozzobom, durante a abertura 
oficial do ano letivo de 2021, no último dia 10, para mais de 600 
professores e servidores do setor. “A pandemia nos levou a um 

novo modelo educacional e algumas experiências e ferramentas 
utilizadas neste período devem ser incorporadas à nossa rotina, 

mesmo após o coronavírus”, disse a secretária.
Esse foi um dos temas da Semana Pedagógica, que trouxe 

formação profissional e pessoal, treinamento sobre os protoco-
los de saúde para a volta às aulas presenciais – alternadas com 

aulas online – e reforço de mídias que se tornaram fundamentais 
neste novo momento.

O prefeito Celso Pozzobom lembrou que em 2020 os professores 
tiveram um papel desafiador, de incorporar o ensino no ambiente 

virtual. “O Portal Pedagógico nasceu dessa realidade para se tornar 
um ambiente permanente, onde os alunos e a comunidade deverão 

se habituar em buscar conhecimentos e participar da vida escolar 
dos nossos pequenos munícipes”, completou o prefeito.

curriculares e atividades que 
foram trabalhados em 2020 
e as atividades e conteúdos 
que teremos em 2021”, 
explica a secretária munici-
pal de Educação, Mauriza de 
Lima Menegasso.

De acordo com a secretá-
ria, a parceria entre família e 
escola é fundamental nesse 
processo. “O portal permitirá 
que os pais ou responsável 
tenha acesso a tudo o que 
produzimos e estamos ensi-
nando para os seus filhos na 
rede. Além disso, poderão 
consultar os modelos de ati-
vidades e obter indicações de 
jogos educativos adequados 
a cada faixa etária de acordo 
com a BNCC (Base Nacional 
Comum Curricular)”, disse 
Mauriza Lima.

Outra característica do 
Portal Pedagógico de Umua-
rama é a praticidade. “Com 

um clique a comunidade 
poderá acessar a aba da 
turma do estudante e terá 
acesso a todas as ativida-
des para que ele receberá 
durante as aulas presen-
ciais e o escalonamento. Já 
estão disponíveis o Bloco I 
de atividades e quinzenal-
mente às novas atividades 
serão atualizadas”, acres-
centou a coordenadora geral 
da Secretaria de Educação, 
Elisângela Reis.

No portal também podem 
ser consultados os protoco-
los jurídico, sanitário e peda-
gógico utilizados no planeja-
mento estratégico da volta 
às aulas presenciais, aguar-
dadas para 1º de março no 
ensino fundamental e EJA, 
ainda etapas e modalida-
des de ensino, informações 
diversas e até indicações de 
outros sites educacionais.

O prefeito Celso Pozzobom e a secretária 
municipal Mauriza, entregaram na manhã 
de ontem (18), dois importantes materiais, 
resultado de produções intelectuais dos profis-
sionais que atuam na rede municipal de ensino. 
Para os centros municipais de educação infantil 
(CMEIs) foi entregue o “Guia Interações e 
Brincadeiras”, voltado para os pais e respon-
sáveis dos alunos na faixa de 0 a 3 anos. Já 
as escolas receberam o livro “Umuaraminha e 
o Pequeno Príncipe na Capital da Amizade”, 
escrito pela professora da rede Maria Cristina 
Madeira e ilustrado pelo cartunista Marcos 
Vaz.  O guia, elaborado pela equipe da 
Educação Infantil da Secretaria de Educação 
do município em parceria com a Secretaria 
Municipal de Comunicação, tem como 
objetivo fortalecer o vínculo entre a criança, a 
família e os centros de educação infantil. 

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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INSCREVA-SE JÁ! 0800 601 4031
Acesse pos.unipar.br e conheça os cursos ofertados

VOCÊ PRONTO PARA AS 
OPORTUNIDADES QUE VIRÃO

2021

PR completa um mês de vacinação
com mais de 308 mil doses aplicadas

Em um mês de vacinação 
contra a covid-19, o Paraná 
somou 308.972 mil doses 
aplicadas, sendo 271.275 
da primeira dose e 37.697 
da segunda. Até o final da 
manhã desta quinta-feira (18), 
271.275 paranaenses haviam 
sido vacinados. Se usado o 
cálculo de média por 31 dias, 
o Estado registra cerca de 
9,96 mil aplicações/dia.

A primeira dose da vacina 
foi aplicada em 18 de janeiro, 
às 22h48. A enfermeira Luci-
mar Josiane de Oliveira, de 44 
anos, que atua no Complexo 
Hospital do Trabalhador, em 
Curitiba, foi a primeira pessoa 
a ser vacinada no Paraná. O 
Complexo do HT é uma das uni-
dades de referência no Estado 
para o tratamento da covid-19. 
Na mesma noite, outros sete 
profissionais que trabalham no 
CHT receberam a dose.

Em ação inédita no País, em 
menos de 27 horas as doses 
já estavam registradas pelo 
Governo do Estado e haviam 
chegado às 22 Regionais de 
Saúde. “A operação teve todo 
o apoio do Estado, com foco em 
agilizar a chegada da vacina a 

Comerciante é agredido com golpes
de pá e foice no bairro 28 de Outubro

Um comerciante de 50 
anos de idade foi agredido no 
final da noite de quarta-feira 
(17) com golpes de foice e pá 
de construção. O autor das 
agressões, seu vizinho de 22 
anos, foi preso em flagrante 
e acusado de tentativa de 
homicídio.

Segundo a Polícia Militar, 
tudo começou por volta das 
19h50, depois que uma das 
equipes fazia patrulhamento 
de rotina pela rua Alfredo Ber-
nardes, no Conjunto 18 de 
Outubro e se deparou com 
uma negociação de drogas 
em frente a uma residência. 
O acusado de traficar entor-
pecentes, de 54 anos, foi 
abordado e com ele foram 
encontradas pedras de crack 
e porções de maconha. Junto 
com o usuário comprador, foi 
levado à delegacia e preso 
pelo crime de tráfico.

No final da noite, a PM 
foi comunicada a respeito 
de uma agressão e que a 
vítima estaria sendo aten-
dida na Unidade de Pronto 
Atendimento 24 horas. Lá, 

todos os municípios”, afirmou o 
governador Carlos Massa Ratinho 
Junior. O Governo disponibilizou 
inclusive a sua frota de quatro 
aeronaves nesta força-tarefa de 
entrega das primeiras doses.

No final de semana que 
antecedeu o recebimento da 
primeira remessa do MS, a 
Sesa fez a entrega de insumos 
para todas as 22 Regionais de 
Saúde. Foram dois milhões de 
unidades (seringas agulhadas, 
máscaras, aventais e luvas 
nos 399 municípios).

A primeira remessa, com 
265.600 unidades da Coro-
navac, chegou em 18 de 
janeiro e, no dia 19, 132.779 
doses foram enviadas para as 
Regionais.

Nesta etapa começaram 
a ser vacinados os idosos 
de Instituições, indígenas, 
portadores de deficiências e 
trabalhadores da saúde.

No dia 23 de janeiro, o PR 
recebeu a segunda remessa, 
com 86.500 doses da Astra-
zeneca. Depois recebeu mais 
dois envios de doses da Coro-
navac (29 de janeiro, com 
39.600 doses e 07 de feve-
reiro, 147.200 unidades).

O Estado recebeu até agora 
539.900 doses de vacinas 
contra a Covid-19, sendo que 
91.790 estão em estoque no 
Cemepar (Centro de Medica-
mentos do Paraná) e estão 
sendo enviadas para as Regio-
nais de Saúde para comple-
mento das etapas de vacina-
ção em andamento.

o comerciante relatou que o 
vizinho, enteado do homem 
preso por tráfico, no início 
daquela noite, seria o agressor. 
Os PMs retornaram ao endereço 
na rua Alfredo Bernardes e deti-
veram o jovem acusado.

Moradores das imedia-
ções ficaram sabendo das 
agressões sofridas pelo 
comerciante e que a ale-
gação do jovem agressor 
é de que o comerciante é 
quem teria denunciado o 
padrasto por tráfico.

Morador nos fundos de 

sua mercearia, a vítima rela-
tou que não tinha conheci-
mento deste fato e que nem 
estava sabendo do aconte-
cido, pois estava dormindo 
quando foi procurado em seu 
estabelecimento pelo jovem 
agressor.

Em seguida populares 
começaram a depredar a 
casa do traficante e seu 
carro, um Ford Versailles.

A vítima, depois de medi-
cada, voltou pra casa com 
ferimentos graves no queixo 
e em um dos braços.

COMERCIANTE sofreu profundos cortes no queixo e em um dos braços, depois que foi 
atacado pelo agressor que usou uma foice, uma faca e uma pá

ALEX MIRANDA

ESTADO recebeu 539.900 doses e 91.790 em 
estoque no Cemepar estão prontas para serem 
enviadas às Regionais de Saúde

AEN
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EQUINOX LT 18/19
BRANCO, 
COMPLETO, 
AUT, COURO
 
R$ 119.900,00

ONIX PLUS 1.0 PREMIER  20/20 
PRATA,  COMPLETO, AUT, COURO  R$ 79.900,00

TRACKER PREMIER TURBO 18/18 
PRETO,  COMPLETO, AUT, COURO, TS   R$ 82.900,00

Verdão pode terminar 2020 com
R$ 200 milhões em premiações

O Palmeiras vai fechar a 
temporada 2020 com títulos 
marcantes e recompensas 
valiosas para os cofres do 
clube. Mesmo sem o calen-
dário terminar e com torneios 
ainda em andamento, o time 
alviverde poderá ter somado 
ao fim das competições mais 
de R$ 200 milhões em pre-
miações pelos títulos e pelas 
boas campanhas. O valor vai 
aumentar se a equipe for 
campeã da Copa do Brasil 
e terminar o Campeonato 
Brasileiro na melhor posição 
possível dentro do cenário 
atual, o terceiro posto. Ape-
sar dos números expressi-
vos, o clube avalia que esses 
recursos não são totalmente 
suficientes para resolver os 
problemas financeiros, mas 
sim para atenuar um cenário 
de muitas perdas por causa 
da pandemia. Par te das 
premiações da temporada 
2020 entraram no exercício 

contábil do ano passado e 
outra parcela só será regis-
trada no balanço deste ano. 
Por tanto, ainda é provável 
que nas futuras demonstra-
ções financeiras, o Palmeiras 
apresente déficit. Outro fator 
importante é que os valores 
das premiações pagas pelos 
torneios não estão livres de 
impostos. Por isso, entre a 
transferência bancária feita 
e o recebimento por par te 
do clube, haverá taxas e 
descontos. O Palmeiras 
prevê que terá um 2021 
complicado, com jogos sem 
torcida e a possível execução 
de dívidas antigas.

Somente até agora, o Pal-
meiras já recebeu R$ 152 
milhões de prêmios nessa 
temporada. Maior parte desse 
valor veio pelo título da Copa 
Liber tadores. A Conmebol 
paga recompensas escalo-
nadas de acordo com cada 
uma das fases avançadas e 

MAIOR parte veio com o título 
da Libertadores. A Conmebol paga 
pelas fases avançadas e coube ao 

campeão receber a fatia maior que 
foi de R$ 108 milhões

DIVULGAÇÃO

coube ao campeão receber a 
fatia maior: R$ 108 milhões. O 
mesmo sistema de premiações 
fase por fase vigora na Copa do 
Brasil. O Palmeiras decide a 
competição contra o Grêmio e já 
recebeu R$ 13 milhões apenas 
até as semifinais.

Walter pode deixar o Corinthians para defender o Cuiabá, que 
estreia na Série A do Brasileirão 2021. Reserva imediato de Cássio, 
o goleiro tem contrato com o clube paulista até o fim desse ano e vai 
completar 34 anos de idade em novembro. 
A intenção inicial do Cuiabá era contar com Walter por empréstimo 
até dezembro, mas a oferta não animou o goleiro. Walter prefere 
sofrer até uma pequena redução no salário em troca de estabilidade, 
que nesse caso seria um contrato de três anos. 
As negociações ainda estão em andamento, mas em estágio avançado, 
próximas de serem concluídas. A tendência é de que um acordo seja 
selado em breve e que, portanto, Walter deixe o Corinthians. 
Além de Cássio, o clube do Parque São Jorge conta com Matheus 
Donelli, de apenas 19 anos, Guilherme Pezão, de 20 anos, e Caí-
que França, de 25 anos e que voltou nessa semana do Oeste, onde 
disputou a última Série B por empréstimo. 
Walter chegou ao Corinthians em 2013 e, mesmo como reserva na 
maior parte do tempo, já fez 91 jogos pelo clube.

DIVULGAÇÃO
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Desde a antiguidade, a arruda é utili-
zada com fins medicinais. Mas a sua fama 
vem mesmo da sua grande força de prote-
ção contra o mau-olhado e as más vibra-
ções. Seja qual for a sua necessidade, 
confie nessas simpatias com arruda e 
alcance o que deseja!

Afastar inveja da união: pegue três 
galhos de arruda, três de guiné e três de 
alecrim. Torre-os em uma panela até levan-
tar um pouco de fumaça, com cuidado para 
não causar um incêndio. Espere a panela 
esfriar e passe-a três vezes em volta do seu 
corpo sem encostar e com muito cuidado 
para não se queimar. Reze um Pai-Nosso 
e uma Ave-Maria. Jogue as sobras no lixo 
e lave a panela antes de reutilizá-la. Lave 

bem as mãos após o contato com a arruda 
e a guiné, pois são plantas tóxicas.

Dinheiro render: apanhe do pé um 
galhinho de arruda e um de alecrim. 
Guarde na carteira ou na bolsa e, quando 
secarem, jogue-os em um jardim florido. 
Lave bem as mãos após o contato com a 
arruda, pois ela é tóxica. Repita a simpa-
tia quando quiser.

Ter mais energia no sexo: amarre um 
ramo de alecrim, um de jasmim e um de 
arruda com uma fita vermelha. Coloque 
embaixo do seu colchão com cuidado para 
que ninguém veja. Quando estiver com o 
seu amor, imagine que terão muita dispo-
sição para o sexo. Jogue tudo no lixo após 
uma semana. Lave bem as mãos após o 

contato com a arruda, pois ela é tóxica.
Contra os males de saúde: junte uma 

folha de arruda, uma de guiné, uma de 
louro, um cravo-da-índia, um grão de café, 
uma pedra de sal grosso e um dente de alho 
e coloque-os dentro de um saquinho feito 
com tecido vermelho e linha da mesma cor. 
Feche-o e carregue em sua carteira ou deixe 
em um local onde ninguém mexa. Lave bem 
as mãos após o contato com a arruda e a 
guiné, pois são tóxicas.

Espantar o azar: coloque três ramos 
de arruda debaixo do seu colchão. 
Durante quinze dias, sente na cama e 
tome um copo de água antes de dormir. 
Passados esses dias, enterre os ramos de 
arruda em um vaso ou jardim de sua casa. 

Use o copo como de costume após lavar. 
Lave bem as mãos após o contato com a 
arruda, pois ela é tóxica.

Patuá para abrir caminhos: colo-
que um pequeno galho de arruda em 
um pedaço de papel. Feche e carregue-o 
com você. 

Vaso com arruda: em um vasinho 
forrado com pedras pequenas, faça uma 
camada de areia. Em seguida, coloque uma 
mistura de terra comum, areia e húmus de 
minhoca e plante uma muda de arruda. 
Espalhe mais um pouco de terra e regue. 
Ele tem o poder de limpar e purificar os 
ambientes, trazendo proteção para o local.

Fonte: João Bidu

Arruda: aprenda a fazer simpatias para limpar a energia e abrir caminhos

Palavras cruzadas

Você vai querer mostrar todo o seu potencial no 
emprego. Mas deve ter cuidado para não bater de 
frente com quem está acima de você. No amor, 
há forte a tendência de se envolver numa paixão 
proibida e a atração será irresistível. Na vida a 
dois, a Lua vai estimular o diálogo. 

Seu desejo de se dar bem será um bom estí-
mulo para a sua carreira. Só não crie expec-
tativas altas demais, pois nem todos estarão 
à sua disposição e alguns podem mesmo 
decepcionar. Para quem já encontrou a sua 
cara-metade lutem juntos pelo que querem. 

Você vai sentir uma vontade ainda maior 
de se destacar no emprego. Mas procure 
fazer isso com prudência para não provocar 
rivalidades com os colegas. No amor pode 
pintar um romance com alguém de outra 
cidade ou com colega.

Sexta com criatividade, simpatia e alegria, 
porém é bom ter cuidado com fofocas. Cui-
dado com os gastos à noite, especialmente 
com diversão. No romance e na paquera, os 
astros indicam uma boa fase. Na paixão, con-
trole sua possessividade e fuja de discussões.

Tudo indica que você terá mais cumpli-
cidade com os parentes e pode até trocar 
algumas confidências com os mais chega-
dos. É melhor não contar com a sorte: a 
grana virá do trabalho. No amor cobranças 
podem atrapalhar a união. Vença o ciúme e 
foque apenas no romantismo. 

Se estiver tralhando em casa, vai precisar de 
mais disciplina e concentração para cum-
prir as tarefas. Se você vive uma relação 
proibida ou quer manter um romance em 
segredo, tenha cuidado. Na união, dúvidas 
precisam ser esclarecidas e o diálogo é o 
melhor caminho. 

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 19 de fevereiro são pessoas sólidas e capazes de lidar com o 
estresse da vida diária. Se interessam por viagens, aventuras e romances, gostam 
de inovar com seus esforços. Sua motivação para o sucesso é saudável e vital. 
Devem tomar cuidado para não se tornarem insensíveis por superarem resistências 
e barreiras. São bons companheiros de equipe possuem capacidade de liderança 
embora raramente desejem assumir o comando.

Horóscopo nascido em 19 de fevereiro

Você vai esbanjar criatividade e terá ótimas 
sugestões para resolver qualquer problema. 
Cuide bem do seu dinheiro e não abuse da 
sorte. A vida pessoal recebe boas vibrações. 
Seu charme vai atrair como ímã e pode pintar 
um novo amor. 

Pode conseguir bons aliados para reali-
zar seus projetos. Procure se afastar de 
ambientes barulhentos para focar melhor 
em suas atividades. No amor deve investir 
nesse romance porque a relação será bem 
intensa. Na vida a dois: companheirismo, 
desejos e intimidade.

É melhor não fechar negócios ou empréstimos 
com amigos, pois há grande chance de se arre-
pender. No amor, quem está livre vai sentir uma 
vontade maior de encontrar alguém para chamar 
de seu, mas você pode sentir insegurança sobre 
se envolver ou não. 

Há boas chances de conquistar uma promo-
ção, um aumento ou algum reconhecimento 
dos chefes. Cuidado com fofocas ou mesmo 
com a revelação de algum segredo. No amor, 
se você quer manter um romance em segredo, 
é bom redobrar a discrição.

Sextou e o dia é perfeito para quem deseja mudar 
de casa, iniciar uma reforma doméstica. No tra-
balho ou em casa, arrume os armários, veja seus 
guardados e elimine o que não usa mais. No 
amor, use e abuse do seu charme para atrair e 
envolver quem deseja. 

Pode ganhar uma boa grana com seu trabalho, 
mas quem tem negócios ou sociedade com 
parentes pode enfrentar algum conflito por isso 
procure melhorar o diálogo e esclarecer bem as 
coisas. No amor, o desejo de viver uma relação 
estável deve aumentar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 43

ICMAC
CARAMBOLA

CAMINHONM
RASORETORCE
DRAAAFINS

PRASETOA
TRAQUEIAELARINGE

IILVAGEM
NDALANID
COMBOEIRE

CIRIOATOTO

PCREDORI
BARRACOSAM

LABORNSLI
LIGAITAS

PIONEIRISMO

Fruto cuja
fatia tem
forma de
estrela

Meio de
transporte
indígena

Coleção
de poemas
de apelo
popular 

É encur-
tado pelo

atalho

Conteúdo
de livros
de auto-

ajuda

O soldado
sem gra-
duação
(Mil.)
Diego

Rivera,
pintor

mexicano

"(?)
Começar",
sucesso 

de Marina

Para, em
inglês

Receio
durante o 
tratamento
dentário 

Um dos
legumes

da
maionese

Instância
psíquica
profunda
(Psican.)

Tipo de
promoção 
alimentícia

2 em 1

República
das Ilhas
Britânicas

Deus, para
os hebreus

(Bíblia)

(?) I, 
rei da

Germânia 

(?) de
Nazaré,

festa
belenense

Criação da
Império
Serrano

(pl.)

Título
nobre de
Anthony
Hopkins

Constru-
ção típica
de favelas
cariocas

George
Eliot, ro-
mancista
inglesa

Tio (?),
figura

simbólica
dos EUA

(?) 
de foles:
corna-
musas

Marca do
trabalho 

dos irmãos
Lumière

Pequeno peixe en-
contrado em fundos
rochosos marinhos

Leste (abrev.)

Semelhan-
tes

Ergue;
levanta

Torce de
novo

Continente
do Japão

Local de
filmagens
Formar;
preparar

Vítima do
caloteiro
Corrida 

de motos

(?) Parker,
cineasta
dos EUA
Germe

Prende
com corda

Lista com as lutas
mais

esperadas
do UFC

Crustáceo
marinho
Advérbio
de lugar

Neodímio
(símbolo)

Dois
órgãos do
sistema
respira-

tório

Nelson Motta, 
letrista da MPB
Descendente de 
quarta geração

Trabalho árduo

51, em romanos

3/for — sir. 4/alas. 5/combo. 6/amboré. 11/cancioneiro — pioneirismo. 13/card principal.
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I V
I D

E N G
R E N A G E M

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

A R I D A D
E

E L I P S E E I A
O M C

A T A O N
M F R E N E S I

C O A L A C A V
U V A R I S T E

F R A G M E N T A R
M I R R

A T H N S
S I C R O A T A
C A R Ã O M A R

I

G O R R O C A S O

Período de
promoções
em super-
mercados

Elemento
mecânico
de rodas
dentadas

Poema
lírico com
estrofes

simétricas
Empresa 
perten-
cente ao
Governo

(?)-
sagrada,
planta
laxante

Órgão diri-
gido por
Tedros

Adhanom

Pronome 
possessivo
masculino

Prática 
de Madre
Teresa de 
Calcutá

Upper (?)
Side, bair-
ro de Nova

Iorque

A moda
que se

inspira no
passado

Tão
grandes
(fem.)

Em (?):
em

posição
erguida

Animal
como o
dogo

argentino

(?) de
leite:

função de
mucamas

Nascido
no país de

capital
Zagreb

(?) 
Alexandre,

modelo
brasileira

Cada in-
vestigação

de um
detetive

Chapéu
do Saci
(Folc.)

Resina
aromática

Dar um
(?): re-

preender

Fruto da
videira

Quebrar;
dividir

Supressão
de termo
na frase

Marsupial 
da Oceania

Ondas
Médias
(abrev.)

Expressão
de ânimo
Ferramen-
ta agrícola

Excitação
(fig.)

Sofrer
prejuízo

Busca
Sucesso
de Rita

Lee

Nesse (?): ao longo de
Marca arquitetônica
do prédio da Fiocruz,

no Rio de Janeiro

Molho que acom-
panha churrascos 
Unidade de ângulo 

no transferidor

Possível efeito do
calor intenso (pl.)
Reduto eleitoral 
de Collor (sigla)

3/oms. 4/mari. 5/mirra — riste. 6/elipse. 7/frenesi.
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Zélia Casoni
FL

EX
IB

IL
ID

A
D

E
“ As palavras são 

importantes, mas o que 
vale é o exemplo”  

(Esopo)

COCORICÓ -  Umuarama terá Festa do Frango na Telha neste fim de semana e os pratos serão 
retirados na modalidade “drive-thru” na Casa da Amizade. A entrega será feita no domingo (21), 
das 11h às 14h. O convite custa  R$ 80, e o prato serve até quatro pessoas.

CEREJA
A coluna destaca parabéns 

aos  leitores do Jornal Tribu-
na Hoje News que comemo-
ram aniversário. Nesta sexta 

(19)  vivas para Antonio 
Aparecido Farinha Alves ,  

Lourival Raimundo Dos San-
tos , Adriana Gomes Araújo, 
Lourival Raimundo dos San-
tos. No sábado (20) vivas 
para Edmilson Yano Ishii, 
Alessandro Resende, André 
Varella Bianeck e Susumu 

Sakai. No domingo  (21) vi-
vas para Edson Brum, Eduar-
do Frederico Parente Zukovski 
,  Vania Marisa Perussi , He-
loise Borasca, Domingos Eze-
quias Romagna, Hugo Cabral 
Victorino e Renata Libanio 
Lima.  Na segunda (22) pa-
rabéns para Maisa Aparecida 
Santini, Mário Junior Tristão 
Barbosa e Maristela Ruaro. 

Da coluna: felicidades!

Bolt EUV  que é a grande novidade na linha 2022

Novo Chevrolet Bolt ganha mudanças  
e estreia inédita versão SUV!

 Há 5 anos a  GM lançou o Chevrolet Bolt, primeiro carro elétrico de produção em série, e  o 
modelo agora passa por sua primeira reestilização, acompanhando o ousado plano da em-

presa de  vender apenas modelos sem emissões até 2035.A grande novidade é que, além da 
versão atualizada do hatch, a marca revelou uma inédita versão SUV, batizada de “EUV” (sigla 
em inglês para veículo elétrico utilitário). O modelo traz uma dianteira com linhas bem mais 
modernas e futuristas que a anterior, sem grade superior e com logotipo em preto, tanto no 
SUV, quanto no hatch. Além disso, ganhou novos faróis de led com molduras pretas e verti-

cais, e luzes diurnas com formato bumerangue, unindo o conjunto superior com os 
fachos principais logo abaixo. Na traseira, as lanternas também com leds são me-
nos redondas e mais horizontais, e continuam sendo ligadas por uma barra preta 

em black piano. Segundo a GM, foi feita uma reformulação intensa no painel, com 
a adoção de um novo quadro de instrumentos digital e multimídia. A grande novi-
dade entre os equipamentos está na estreia do Super Cruise, nome dado pela GM à 
suíte para condução semi autônoma que permitirá à dupla rodar por mais de 321 
mil quilômetros de estradas nos Estados Unidos sem a intervenção do motorista. 
De acordo com a GM, o Chevrolet Bolt EUV é 16 cm maior no comprimento e 7,6 
cm superior no entre-eixos em relação ao Bolt. Os modelos entram em produção 

no segundo trimestre nos Estados Unidos e no Canadá. 

 Uvel, o melhor lugar para comprar o seu carro!

DIVULGAÇÃO
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