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Ação de combate a maus-tratos
de animais recolheu 17 cães

EM UM ENDEREÇO FORAM ENCONTRADOS OITO FILHOTES 

Policiais ambientais de Umuarama, investigadores, fiscais da Secretaria de Meio Ambiente e funcionários da Saau desencadearam 
uma ação para identificar animais domésticos vítimas de maus-tratos. A operação foi realizada depois que chegaram denúncias a 
todos esses órgãos apontando as residências onde os proprietários estariam maltratando seus animais. l 8

Terminando

EM VIRTUDE DO 
FERIADO DE CARNAVAL, 

O TRIBUNA HOJENEWS 

NÃO CIRCULARÁ NESTA 

QUARTA-FEIRA.

Motoristas que cruzam 
a ponte sobre o 
ribeirão Pinhalzinho, 
no Jardim São 
Cristóvão, devem ficar 
atentos. A travessia 
está sendo feita em 
meia pista depois que 
o aterro cedeu em 
virtude das chuvas. 
Obras começam 
nesta quarta.          l 9

Ponte 
caída

Ano legislativo
começa com

acesso ao público
l 3

Corpos podem
ter sido escondidos

em refrigerador
l 8

Se não houver atraso por questões climáticas, a 
prefeitura espera concluir ainda nesta semana a 

ampliação da drenagem pluvial em implantação na 
Avenida Presidente Castelo Branco. A parte mais 

volumosa do trabalho já foi concluída, com a instalação 
de 400 metros de galeria dupla com tubos de 1,20 

metro de diâmetro. l 7
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Sobe para 62 o
total de casos
confirmados  

l 6

Timão e Verdão
se enfrentam
entre finais

l 10
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Câmara inicia o ano legislativo
com acesso liberado ao público

Encerrado o prazo referente 
ao recesso parlamentar, regi-
mentalmente previsto, aconte-
ceu ontem (segunda-feira, 15), 
a primeira sessão ordinária de 
2021 no plenário Germano 
Norbeto Rudner – Câmara Mu-
nicipal de Umuarama. O reinício 
dos trabalhos legislativos tam-
bém foram marcados pela reto-
mada da liberação do acesso 
público às sessões.

Ato designado pela Mesa 
Diretora do Poder Legislati-
vo Municipal, estipulou pro-
cedimentos que devem ser 
adotados pelos munícipes 
quiseram acompanharam a 
primeira sessão e as demais 
que eventualmente aconte-
cerão no decorrer de 2021.

Uma das mais importan-
tes determinações, é refe-
rente à limitação de ocu-
pação em apenas 30% da 
capacidade de público do 
plenário, incluindo vereado-
res e servidores.

Pelos cálculos, a lota-
ção prevista é de no máxi-
mo 60 pessoas.

O uso de máscara tam-
bém continua sendo obrigató-
rio e estará disponível álcool 
em gel aos visitantes, assim 
como será aferida de tempe-
ratura, tanto de servidores e 

Pauta foi resumida à criação
das comissões permanentes

STF julga necessidade de licitação
de linha de ônibus interestadual

Está na pauta do plená-
rio do STF o julgamento, na 
quinta-feira (18), de duas 
ações que definirão se é ne-
cessária a prévia licitação 
para a outorga de serviços 
de transporte coletivo de 
passageiros desvinculados 
da exploração de infraestru-
tura. O resultado pode mo-
dificar o funcionamento do 
transporte de passageiros 
no Brasil e definir o futuro da 
Buser, uma startup que vem 
operando neste setor.

Uma Ação Direta de In-
constitucionalidade (ADIn) foi 
movida pela Associação Na-
cional de Transporte Rodovi-
ário de Passageiros (Anatrip) 
contra uma lei do tempo de 
Dilma Roussef. Na lei, o go-

RESULTADOS NÃO DIVULGADOS ATÉ O FECHAMENTO DA EDIÇÃO
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verno passa a autorizar “ser-
viços de transporte terrestre 
coletivo interestadual e in-
ternacional de passageiros 
desvinculados da exploração 
da infraestrutura sejam ou-
torgadas por meio de simples 
autorização, e, portanto, sem 
necessidade de procedimento 
licitatório prévio”.

Para a Anatrip, a medida 
é inconstitucional ao trazer 
novos modelos regulatórios 
à corte. Permitir estas no-
vas operações acabou “lan-
çando todos os usuários e 
empresários do setor em um 
cenário de completa insegu-
rança jurídica, com elevado 
risco de lesão a direitos fun-
damentais”, segundo docu-
mento enviado ao STF.

A associação aponta que 
há a lei 10.233, de 2001 e 
que dava à então recém-criada 
Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestes (ANTT) o poder 
de propor ao Ministério dos 
Transportes, nos casos de 
concessão e permissão, os 
planos de outorgas – desde 
que instruídos por estudos es-
pecíficos de viabilidade técnica 
e econômica, para exploração 
da infraestrutura e a prestação 
de serviços de transporte ter-
restre. A lei de 2014 estaria fe-
rindo esta previsão, de acordo 
com a Anatrip.

Na mesma sessão, a cor-
te julgará outra ADIn, que 
versa sobre o mesmo tema. 
Ambas têm a relatoria do 
presidente do STF, Luiz Fux.

parlamentares, assim como 
dos cidadãos que adentrarem 
ao Edifício Antonio Milton Si-
queira. O controle do acesso 
público ao plenário será reali-
zado por ordem de chegada, 
por meio de lista, onde serão 
inseridos dados como nome e 
número do RG.

A imprensa também 
é contemplada no ato da 
mesa, que garante espaço 
reservado aos veículos de 
comunicação, contando que 
os profissionais a atuarem 
durante à sessão sigam aos 
protocolos de segurança, 
bem como se apresentem 
devidamente identificados.

Um grupo de WhatsApp 

gerido pela Chefia do Depar-
tamento de Comunicação 
Social, Tecnologia da Infor-
mação e Cerimonial estará 
disponível aos profissionais 
da imprensa na solicitação 
de demais informações.

Por outro lado, seguem 
suspensos eventos coleti-
vos não diretamente relacio-
nados às atividades legis-
lativas do Plenário, exceto 
licitações, audiências públi-
cas e das comissões. A nor-
ma é destinada à realização 
de sessões solenes, eventos 
de lideranças partidárias, de 
frentes parlamentares e ou-
tros programas organizados 
pelo Poder Legislativo.

 A primeira sessão ordi-
nária do ano legislativo de 
2021, foi realizada ontem 
(segunda-feira, 15) à noi-
te. Foram abertos discur-
sos de 10 minutos, para 
cada um dos 10 vereado-
res, com disponibilização 
do uso à Tribuna Livre, an-
tes da leitura da pauta da 
ordem do dia.

A única proposição apre-
sentada veio do Poder Le-
gislativo que determina, re-
gimentalmente, criação de 
comissões permanentes 
para a execução dos trami-

tes parlamentares.
Foram montadas com-

posições por parte dos ve-
readores, que participarão 
das análises dos projetos 
que eventualmente ve-
nham a ser apresentados 
no decorrer do ano.

As Comissão de Justiça 
e Redação; de Economia, 
Finanças e Fiscalização; de 
Serviços e Obras Públicas 
e de Educação, Cultura, 
Bem-Estar Social e Ecolo-
gia, tiveram seus membros 
escolhidos na primeira reu-
nião em plenário.

PLANO de contingenciamento foi criado na Câmara Municipal que passa a receber público 
desde ontem, após determinação da Mesa Diretora

ASSESSORIA
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Deputado quer retirar 
itens de material de
construção do ICMS

Como medida para esti-
mular o setor de construção 
no Paraná, o deputado esta-
dual Luiz Fernando Guerra 
(PSL) protocolou ontem (se-
gunda-feira, 15) na Assem-
bleia Legislativa do Paraná 
(Alep), requerimento solici-
tando à Secretaria Estadual 
da Fazenda, a retirada dos 
itens destes materiais do re-
gime de substituição tributá-
ria (ST) de ICMS do Paraná.

Na substituição tributária, 
quem fornece a mercadoria 
é obrigado por lei a recolher 
o imposto mesmo antes de 
receber, e quando se trata 
de operação interestadual 
a situação se agrava, pois 
deve recolher o ICMS-ST an-
tes de a mercadoria sair do 
estabelecimento (contribuin-
te sem inscrição de substitu-
to no Estado de destino da 
mercadoria). Já o adquirente 
da mercadoria (destinatário) 
deve pagar o imposto antes 
mesmo de “vender” (dar saí-
da do seu estabelecimento). 
Isto porque o fornecedor, ao 
emitir a Nota Fiscal, já desta-
ca o ICMS-ST no documento 
fiscal e cobra através de bo-
leto bancário.

“Com a ST o empresário 
tem que antecipar o paga-
mento do imposto e deixar 
a mercadoria estocada na 
prateleira. O atendimento 

Competitividade
O Paraná incluiu os materiais de construção, acabamen-

to, bricolagem ou adorno na ST através do Decreto 3.949, de 
27/2/2012. Por outro lado, o estado de Santa Catarina aprovou a 

exclusão da ST sobre estes mesmos itens em 2019.
Desta forma, os principais clientes do atacado e as micro-

empresas, estão se abastecendo no estado vizinho, ocasio-
nando sérias consequências na movimentação do estoque e 
prejuízos aos empresários paranaenses, comprometendo o 

fluxo de caixa de nossas empresas.
“Com a mudança, o imposto voltará a ser pago de forma 

fracionada e cada empresa será responsável por recolher sua 
parte do imposto quando realizar a venda dos produtos. O 

atendimento ao nosso requerimento parlamentar possibilita-
rá um novo fôlego e até ampliação da atuação comercial do 

ramo, além de maior tranquilidade para manter as contas em 
dia, retomar investimentos, e o mais importante, manter o 

quadro funcional ativo”, reforçou o parlamentar no documen-
to protocolado na Assembleia.

DEPUTADO espera que, com a medida, possa ocorrer aumento de vendas e também de arrecadação de tributos, com reflexo na geração 
de empregos

desta reivindicação por par-
te do governo estadual be-
neficiará diretamente os pe-
quenos negócios que ficarão 
desobrigados de antecipar o 
pagamento do ICMS sobre o 
produto, sem comprometer 
o capital de giro das empre-
sas”, disse o parlamentar.

Por conta do atual regime, 
o recolhimento do imposto 
é feito na fonte, garantindo 
receita prévia para o Estado, 
mas afetando significativa-
mente os donos de peque-
nos comércios nos bairros, 
que precisam pagar o impos-
to antes mesmo de vender 
o produto. Com a medida, a 
expectativa é de que possa 

ORLANDO KISSNER/ALEP

ocorrer aumento de vendas 
e também de arrecadação 
de tributos, com reflexo na 
geração de empregos.

“A mudança na cobran-
ça do ICMS, deixando de 
ser antecipada, garante 
mais competitividade a 
empresas paranaenses do 
segmento de material de 
construção, gerando conse-
quentemente mais empre-
go e renda através da cir-
culação local de recursos 
financeiros na economia, 
além de proporcionar uma 
concorrência em igualda-
de de condições, inclusive, 
com estados vizinhos”, res-
salta o deputado.

Superintendente de Parcerias
O empresário Agide Eduardo Perin Meneguette, 41 anos, 
filho do presidente da Federação da Agricultura do Paraná 
(Faep), Agide Meneguette, é o novo superintendente 
geral de Parcerias, símbolo SP-1. Ele assumiu o lugar de 
Pedro Paulo Guerreiro Carneiro. Agide Eduardo estudou 
nos Estados Unidos e é dono de empresa na área de 
serviços combinados de escritório e apoio administrativo. 
Consta que o vencimento do novo superintendente é 
de R$ 21.696,10 mensais. O decreto de nomeação foi 
assinado no último dia 10 pelo governador Ratinho Jr, 
pelo chefe da Casa Civil, Guto Silva, e pelo secretário do 
Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Marcio Nunes.
Ligada à Secretaria do Turismo, a  Superintendência Geral 
de Parcerias foi criada em março de 2020 com as atribuições 
de:  coordenar, monitorar, avaliar e supervisionar as, ações 
do Programa de Parcerias do Paraná.

Prioridades
Depois do anúncio do 
então juiz federal Sergio 
Moro de que deixaria 
a magistratura para ser 
ministro do governo de Jair 
Bolsonaro, procuradores 
da República indicaram à 
juíza substituta da 13ª Vara 
Federal, Gabriela Hardt, a 
importância de se realizar 
novas fases da operação. Em 
19 de dezembro de 2018, o 
procurador Deltan Dallagnol, 
então coordenador da 
força-tarefa, relatou em um 
grupo de mensagens com 
procuradores ter combinado 
com Gabriela que indicaria 
as prioridades da Lava 
Jato. “Há 500 processos 
com despacho pendentes 
e [Gabriela] não sabe o 
que olhar. Combinei de 
criarmos uma planilha 
Google e colocarmos o que 
é prioridade pra gente”, 
escreveu.

Huck e seis partidos
O apresentador de televisão Luciano Huck mantém 
conversas com seis partidos (PSDB, DEM, Cidadania, PSB, 
Podemos e PSB) em busca de uma possível candidatura 
à Presidência da República em 2022. A informação saiu 
do jornal O Globo, do Rio de Janeiro, na edição de ontem 
(segunda-feira, 15). “Ele até agora não indicou, entretanto, 
se de fato entrará na política e se adotará um perfil de 
centro-esquerda ou centro-direita”, segundo o jornal. Em 
2018, Huck também foi sondado para ser candidato a 
presidente, mas acabou não saindo, preferindo continuar 
apresentando programas na Rede Globo de Televisão.

Fora de perigo
O secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, teve alta 
hospitalar na manhã do último sábado (13), depois de 
ter passado oito dias de internamento no Hospital do 
Trabalhador, em Curitiba. Acometido pela covid-19, ele 
teve boa evolução clínica e permanece agora em repouso e 
isolamento domiciliar. Preto agradeceu à equipe do hospital, 
entre médicos, enfermeiros, técnicos, zeladoria e setor 
administrativo pela atenção e cuidado. Além de ter testado 
positivo para o novo coronavírus, no último dia 4, também 
sentiu sintomas como tosse e dor de garganta. Na noite do 
mesmo dia, o secretário foi internado.

“Praxe”
A declaração de Deltan está 
em um documento feito 
por perícia contratada pela 
defesa do ex-presidente 
Lula (PT) e protocolado 
na sexta (12) no STF. Os 
advogados tiveram acesso 
a supostas mensagens 
trocadas por procuradores 
após decisão do Tribunal. 
Os diálogos foram obtidos 
por hackers. O MPF-PR 
reiterou não reconhecer 
a autenticidade dos 
diálogos, mas afirmou 
que as mensagens não 
envolvem ilegalidade. Já 
a juíza Gabriela disse que 
receber procuradores e 
advogados de réus é uma 
“praxe”. Ela ainda afirmou 
nunca ter recebido planilha 
com prioridades do MPF e 
negou qualquer pressão da 
força-tarefa para avaliação 
de denúncias ou outras 
decisões.
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IBT quer atuais
concessionárias
fora do novo leilão

O Instituto Brasil Trans-
portes (IBT) não quer permi-
tir a participação das atuais 
concessionárias que atuam 
no Paraná no futuro leilão de 
estradas que cortam o Esta-
do. Capitaneada por Acir Me-
zzadri, a organização defende 
que “quem é réu confesso” 
não pode disputar uma nova 
concessão pública.

“Sejam empresas mães, 
filhotes ou até mesmo a par-
ticipação em consórcios, as 
atuais concessionárias não 
podem participar dos leilões 
porque confessaram crimes 
de corrupção ao assinar os 
acordos de leniência com o 
Ministério Público Federal”, 
disse Mezzadri.

O IBT promete denunciar 
a situação na Agência Nacio-
nal de Transporte Terrestre 
(ANTT), Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), Bolsa de 
Valores e pode recorrer à 
Justiça caso as empresas 
que administram as atuais 
praças de pedágio se apre-
sentem como concorrentes 
no processo que foi aberto 
pelo governo federal.

“Vamos fazer a denúncia 
em todos os órgãos regula-
dores possíveis para impedir 
que a roubalheira do pedágio 
continue por mais 30 anos. 

Fiscalização
A CVM é uma estatal vinculada ao Ministério da Economia, 

responsável por regular e fiscalizar o mercado de valores do país. 
No caso das novas concessões, a agência pode atuar caso receba 
uma denúncia de que uma determinada empresa, que tem ações 
na bolsa de valores, está fazendo alguma falcatrua que prejudique 

os acionistas, principalmente minoritários.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres pode receber de-

núncias para inabilitação de participantes da licitação. Se a  empre-
sa ou consórcio apresentar certidões negativas pode participar do 

leilão. A desclassificação prévia cabe à ANTT ou à Justiça, que pode 
também ser acionada pelo instituto.Os documentos são avaliados 

por uma Comissão de Outorga, que envolve vários órgãos, TCU (Tri-
bunal de Contas da União) e Bolsa de Valores, entre eles.

Isso que estão fazendo com 
o Paraná é inadmissível”, 
disse Mezzadri.  Segundo 
ele, além dos problemas 
já identificados nos contra-
tos do Paraná, companhias 
como Econorte, Ecovia, Ro-
dovia das Cataratas, Rodo-
norte e Caminhos do Paraná 
são constituídas por 21 em-
presas que exploram o pedá-
gio no Brasil inteiro. “É um 
cartel oligopolizado formado 
por grupos econômicos que 
se assenhoram do pedágio 
e praticaram a mais nefas-
ta usurpação do dinheiro do 
contribuinte, além de ferir os 
direitos de ir e de vir e do 
consumidor”, completa o di-
rigente do IBT

DENÚNCIA
O IBT vai denunciar as 

atuais concessionárias que 
exploram o pedágio no Pa-
raná na Comissão de Va-
lores Mobiliários (CVM), 
ANTT e Bolsa de Valores. A 
intenção é impedir a partici-
pação dos atuais controla-
dores das empresas na lici-
tação que o governo federal 
fará nas novas concessões 
das rodovias paranaenses.

O MPF firmou acordo 
de leniência com as con-
cessionárias Rodonor te, 
Ecovia e Ecocataratas por 
atos de corrupção e lava-
gem de dinheiro e as mul-
tas e punições alcançaram 
mais de R$ 1,2 bilhão. 
“Há um projeto de lei que 
proíbe a par ticipação des-
sas concessionárias em 
licitações com poder públi-
co por 10 anos”.

POR terem assinado contrato de leniência como o MPF, o Instituto defende que “quem é réu confesso” não pode disputar uma nova 
concessão pública

ALEX MIRANDA

Nova direção
O PDT de Londrina está sob nova direção: o servidor público 

Ricardo Moura assumiu a presidência da sigla. O vice-presidente 
é o ex-prefeito Barbosa Neto. “Uma nova cabeça, uma nova 

postura, nova roupagem. Agregando os movimentos e dando 
espaço para todos”, disse o ex-prefeito Barbosa Neto.

Agenda
O presidente Jair Bolsonaro 
estará novamente em Foz do 
Iguaçu. A agenda da quinta visita 
presidencial está marcada para o 
fim do mês - a princípio, será no 
dia 25 - para o lançamento do 
projeto de revitalização da linha 
de transmissão de Furnas que 
leva energia da usina de Itaipu 
para as regiões Sudeste e Centro 
Oeste, o investimento é de R$ 1 
bilhão, custeado pela Binacional.

Alta
O secretário de Saúde do 
Paraná, Beto Preto, recebeu 
alta hospitalar depois de ficar 
oito dias internado. Ele testou 
positivo para a covid-19 em 
4 de fevereiro após sentir 
sintomas como tosse e dor 
de garganta. O secretário 
foi internado no Hospital de 
Reabilitação, em Curitiba.

Momento de debate
O deputado estadual Hussein 
Bakri (PSD) afirmou que 
defende um modelo de 
concessão rodoviária que 
consiga unir “menor preço 
com obras”. Bakri destaca 
que “o momento é de 
debate” e, embora o Estado 
esteja trabalhando por um 
modelo justo, é o governo 
federal quem conduz a nova 
modelagem do Anel de 
Integração. Para a maioria dos 
parlamentares do Paraná, o 
leilão híbrido não gera tarifas 
baixas. Para o governo federal, 
é o modelo certo para garantir 
a execução de obras.

Regras eleitorais
O novo presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), prometeu, 
em troca de apoio na disputa 
pela Casa, entregar a relatoria 
de uma comissão que debaterá 
as regras das eleições de 2022 
à deputada Renata Abreu 
(SP), presidente do Podemos. 
Segundo aliados, Renata 
prefere substituir o voto 
proporcional pelo “distritão”, 
em que são eleitos os mais 
votados nos estados para o 
Congresso. “Vou construir uma 

proposta que seja apoiada pela 
maioria”, disse a parlamentar.

O encontro
Joe Biden e Jair Bolsonaro já 
têm data para o seu primeiro 
encontro (virtual). No dia 22 
de abril, em que se comemora 
o Dia da Terra, o governo dos 
EUA está organizando uma 
reunião de líderes mundiais. A 
Amazônia será o foco principal 
dos debates. Bolsonaro está na 
lista dos convidados de Biden. 
Nesse dia também se comemora 
o descobrimento do Brasil.

ICMS invariável
O presidente Jair Bolsonaro 
enviou ao Congresso um 
projeto que altera a cobrança 
do ICMS sobre combustíveis. 
Segundo a proposta, caberá 
ao Confaz (Conselho Nacional 
de Política Fazendária) definir 
as alíquotas do ICMS sobre 
combustíveis, que deverão 
“ser uniformes em todo o 
território nacional e poderão 
ser diferenciadas por produto”. 
A proposta, na prática, torna o 
ICMS invariável por causa do 
preço do combustível ou de 
mudanças do câmbio.

Exonerado
O presidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), decidiu exonerar 
do cargo o atual diretor-geral da 
Casa, Sérgio Sampaio. O nome 
do substituto ainda não foi 
divulgado. Servidor da Câmara 
há mais de 30 anos, Sampaio 
deve ser remanejado para 
outro posto.

À casa torna
Ex-ministro da Fazenda 
de Michel Temer e atual 
secretário de Fazenda e 
Planejamento de São Paulo, 
Henrique Meirelles trocou 
o MDB, partido pelo qual 
concorreu à Presidência da 
República em 2018, pelo PSD, 
sigla que ajudou a fundar 
em 2011. A chegada do ex-
ministro foi comemorada pelo 
presidente nacional da sigla, 
o ex-prefeito de São Paulo 
Gilberto Kassab.
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colunaAciu dá suporte aos
produtores interessados
em emitir NFP-e

Desde 1º de janeiro deste 
ano, os produtores rurais pre-
cisam emitir Nota Fiscal de 
Produtor Eletrônica (NFP-e) 
em todas as operações inte-
restaduais e de exportação. 
A medida é obrigatória para 
produtores que tiverem fatu-
ramento anual superior a R$ 
200 mil. A partir de 1º de 
janeiro de 2022 será válida 
para todos os produtores, 
independente do faturamento.

“A Aciu disponibiliza todo 
o supor te para os interes-
sados. Vale ressaltar que 

Governadores querem  inclusão do
ICMS dos combustíveis na reforma

Na pr imeira reunião 
remota do Fórum dos Gover-
nadores com o novo presi-
dente do Senado Federal, 
Rodrigo Pacheco (DEM-
-MG), os chefes dos execu-
tivos estaduais levaram, na 
última sexta-feira (12), uma 
lista de demandas.

Pacheco disse aos gover-
nadores que quer conver-
sar pessoalmente sobre a 
reforma tributária. Em res-
posta, foi antecipado ao 
senador um pedido para 
que alterações no ICMS não 
sejam tratadas separada-
mente da reforma tributária.

Pressionado pelos cami-
nhoneiros, o presidente Jair 
Bolsonaro prometeu enviar 
ao Congresso Nacional um 

PEDIDO feiro ao senador é de que alterações no ICMS não sejam tratadas separadamente 
da reforma tributária

DIVULGAÇÃO

projeto de lei com mudanças 
na cobrança do ICMS relacio-
nado a combustíveis.

Segundo o governador 
do Piauí, Wellington Dias, 
os governadores pediram 
ainda para que o Congresso 

avance no projeto sobre 
securit ização da dívida 
ativa, aprovado no Senado 
e à espera de votação na 
Câmara. Eles pleitearam 
ainda votação de projeto para 
criar um Fundo Imobiliário.

a medida atinge mais de 19 
mil produtores paranaenses 
nesse primeiro momento”, 
explica o presidente da Asso-
ciação Comercial, Industrial 
e Agrícola de Umuarama, 
Orlando Luiz Santos.

“Todo o processo é feito 
exclusivamente de forma 
online, o que dispensa o 
produtor de se deslocar até 
a prefeitura para buscar ou 
entregar os talões de notas, 
por exemplo. Outros benefí-
cios são a redução de erros 
de escrituração, o incentivo 

OBRIGATORIEDADE para faturamento igual ou superior a R$ 200 mil anuais vigora desde o mês passado

ASSESSORIA

ao uso de novas tecnologias 
e também a redução de gas-
tos públicos”, ressalta.

Todas as informações 
fornecidas pelos produtores 
rurais precisam necessaria-
mente passar pela homolo-
gação da Receita Estadual. 
É importante também man-
ter em dia o cadastro na 
prefeitura, pois a emissão 
da NFP-e está condicionada 
ao registro atualizado. Infor-
mações complementares 
podem ser obtidas pelo tele-
fone (44) 3621-6700.

Império sobre rodas 
A Itapemirim, maior empresa de ônibus de viagens 

interestaduais do País, entrou em rotas judiciais que 
colocaram em colisão a família do fundador Camilo Cola 
e o novo presidente do grupo, Sidnei Piva de Jesus - que 

adquiriu a empresa a preço simbólico num processo 
de recuperação judicial. O caso já chegou à Polícia de 

São Paulo, que investiga manipulação de contratos, não 
cumprimento de cláusulas, retiradas de altos valores 

dos caixas, desvio de finalidades do acordo e falsidade 
ideológica por parte de Piva, denunciado pelos herdeiros 

de Cola, que pretendem retomar a empresa. Piva já 
indicou que pretende retomar a companhia aérea da 

marca (que atuou no transporte de cargas com Boeings). 
Já a família do fundador avisa que é balela. 

Derrapagem 
Todos os novos 
administradores da 
Itapemirim estão na mira da 
Justiça e da Polícia, enquanto 
Piva processa os Cola por 
denunciação caluniosa. 
Procurada pela Coluna, a 
assessoria da Itapemirim não 
respondeu.

Fogo...
São do deputado federal Aécio 
Neves as digitais nos dedos do 
governador gaúcho Eduardo 
Leite como pré-candidato do 
PSDB ao Planalto. 

...no ninho
Aécio patrocina, muito 
discretamente, um 
movimento dentro do PSDB 
para neutralizar a ambição 
política do governador 
paulista João Dória Jr. Seu 
preposto nas articulações 
pró-Leite é o deputado 
federal Paulinho Abi-Ackel 
(PSDB-MG).

Trabalhou quieto
Novo líder do PT na 
Câmara, o deputado federal 
Reginaldo Lopes (MG) 
pode ser desconhecido das 
vitrines na imprensa, mas 
bem reconhecido no PT e 
no Congresso com trânsito 
suprapartidario. É daqueles 
que viaja por até cinco 
cidades do Estado nos fins de 
semanas de carro, canoa ou 
monomotor, para 
visitar bases.

SP x Minas
Lopes está entre os federais 
mais votados de Minas Gerais 
há três eleições, e foi cotado 
pela então presidente Dilma 
Rousseff para ser ministro da 
Educação - mas rifado pela ala 
paulista do partido. 

Al mare
Moradores do Flamengo e do 
Botafogo, no Rio de Janeiro, 
não tiveram paz na tarde e na 
noite de sábado. Um barco 
com som alto e aglomeração 
de passageiros, ancorado na 
praia do Flamengo - apontado 
por moradores chamado 
de ARK -, promoveu festa 
agitada. Os passageiros 
chegavam de lanchas vindas 
principalmente da Urca.

Contra a vacina
Um fato curioso acontece 
na Amazônia e na Bahia. 
Índios estão evitando tomar 
a vacina da China contra a 
covid-19, por medo e falta de 
informação. Em Porto Seguro, 
em especial, por causa de 
fake news. Num vídeo que 
viralizou nas redes sociais e 
pelo WhatsApp, uma médica 
bolsonarista faz um alerta 
descabido e desnesseário 
sobre um perigo de a dose 
fazer mal ou matar.

MERCADO
Malha, povo!
Levantamento do portal 
de vendas OLX aponta a 
alta no interesse por itens 
esportivos em 2020: houve 
um crescimento de 42% na 
procura e aumento de 43% 
nas vendas desses produtos 
em comparação ao 
ano anterior. 

Raio-X infantil 
Relatório da Visão Mundial 
revela que menos de US$ 
2 bilhões foram investidos 
em causas relacionadas 
à eliminação da violência 
contra as crianças, e que 
apenas US$ 511 milhões 
(menos de US$ 1 por 
criança) foram alocados para 
projetos contra o crime.



6 LOCAL   Terça-feira, 16 de fevereiro de 2021

Sobe para 62 o número de
casos confirmados de dengue

A Coordenadoria de Vigi-
lância em Saúde (Covisa) di-
vulgou ontem (segunda-feira, 
15), a atualização do boletim 
epidemiológico sobre a situ-
ação da dengue em Umua-
rama. Desde julho de 2020 
até o último sábado, 13, a 
cidade acumula 651 notifi-
cações de suspeita de den-
gue, das quais 552 foram 
descartadas (85%), 62 ca-
sos foram confirmados (dois 
importados e os demais 
autóctones) e 32 suspeitas 
seguem em investigação.

As confirmações ocorre-
ram por exames laborato-
riais (58) e critérios clínico-
-epidemiológicos (quatro). 
Do total de notificações re-
gistradas até agora, 9% tive-
ram confirmação, 85% não 
se confirmaram e 5% estão 
em investigação. Um dos ca-
sos positivos de dengue teve 
sinais de alarme. Ainda não 
houve casos com maior gra-
vidade nem mortes no atual 
ano epidemiológico.

Regiões de 19 Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) con-
tam com casos positivos de 
dengue. A maior incidência é 
registrada na UBS Panorama 
(oito casos), seguida pela 
UBS Guarani/Anchieta (sete) 
e pelas UBS 26 de Junho e 
Posto de Saúde Central (cin-
co em cada). A UBS de Serra 
dos Dourados e o Centro de 
Saúde Escola aparecem em 
seguida com quatro casos. 
Seis UBSs registraram três 

Umuarama registra mais
duas mortes por covid-19

Mais duas mortes em 
decorrência de complica-
ções da covid-19 foram con-
firmadas em Umuarama, 
ontem (segunda-feira, 15), 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde. Dois pacientes 
homens, com idades de 57 
e 69 anos, que estavam in-
ternados no Hospital Cemil, 
não resistiram à doença.

Desde o início da pande-
mia, 83 umuaramenses já 
perderam a batalha contra 
o coronavírus.

Já são 19.027 as notifi-

Cruzeiro do Oeste tem 1.419 casos
confirmados de Covid e 26 mortes

O boletim epidemioló-
gico de Cruzeiro do Oeste 
atualizado ontem (segun-
da-feira, 15) traz mais 7 
pacientes diagnosticados 
com a doença. São 2 mu-
lheres e 5 homens.

Com isso, a cidade chega 
a 1.419 casos positivos de 
coronavírus desde o início 
do acompanhamento feito 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde. O município também 
registrou 26 mortes relacio-
nadas com a covid.

Ainda na segunda-feira, 
havia 246 pessoas aco-
metidas pelo vírus ativo 
e que estavam em isola-

cações de síndromes gripais 
desde março do ano passa-
do, das quais 9.644 foram 
descartadas para corona-
vírus, 2.238 suspeitas se-
guem em investigação (com 
dois pacientes internados).

Outras 7.145 pessoas tes-
taram positivo para a doença 
– das quais 4.429 se recupe-
raram, 83 morreram, 2.625 
positivados estão atualmente 
em isolamento domiciliar e 
20 seguem hospitalizados 
(12 deles em unidades de 
terapia intensiva e oito em 

enfermarias de Umuarama, 
Cianorte, Campo Mourão, 
Maringá e Sarandi).

Nesta segunda foram 35 
novos casos, sendo 20 mu-
lheres, 14 homens e uma 
criança. Nos dois hospitais 
da cidade, a ocupação de lei-
tos de UTI bateu em 100% 
neste final de semana – to-
dos os 20 leitos estão ocu-
pados – e chegou a 95% nas 
enfermarias, com pacientes 
em 27 dos 30 leitos contra-
tados pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS).

mento domiciliar, além de 
10 internadas, sendo 3 
em enfermaria e 7 em lei-
tos de UTIs Covid.

São monitorados 708 
suspeitos de ter a doen-
ça, sendo que destes, 125 
aguardam resultados de 
exames para confirmar ou 
descartar a presença do 
coronavírus no organismo.

A Secretaria de Saú-
de alerta para que sejam 
redobrados os cuidados 
preventivos, como a higie-
ne constante das mãos e 
superfícies, utilização de 
máscaras e, principalmen-
te, o isolamento social.

casos, quatro unidades ano-
taram dois positivos e três 
tiveram apenas um caso até 
a última semana.

A situação é considerada 
de alerta (código amarelo) na 
UBS Jardim Panorama e nas 
demais a avaliação é de bai-
xa incidência (verde). Apenas 
na UBS Cidade Alta ainda não 
houve registro da doença. Os 

dados estão sujeitos a altera-
ções, pois casos suspeitos 
são investigados diariamente 
através de laudos laborato-
riais, sintomas relatados pelo 
paciente e por laudos médi-
cos, além de duplicidades 
que eventualmente são excluí-
das do sistema e de novas in-
formações que podem alterar 
o resultado final.

Alguns bairros da cidade 
contam com alta infestação 
do mosquito transmissor da 
dengue. “Nossas equipes es-
tão nas ruas, visitando, orien-
tando e fiscalizando, mas 
cada morador precisa cuidar 
do seu quintal e da sua casa”, 
alerta a secretária municipal 
de Saúde, Cecília Cividini, que 

reforça: “Elimine qualquer re-
cipiente que possa acumular 
água, limpe as calhas, troque 
a água dos animais, coloque 
areia nos pratinhos dos va-
sos de plantas e tome todos 
os cuidados possíveis. Um 
único caso de dengue pode 
contaminar rapidamente todo 
o bairro”, completa.

ALGUNS bairros da cidade contam com alta infestação do mosquito transmissor da dengue

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Ampliação na drenagem na
Castelo está perto da conclusão

Caso não haja mais atra-
sos por questões climáticas, 
a Prefeitura de Umuarama 
espera concluir nesta sema-
na a ampliação da drenagem 
pluvial em implantação na 
Avenida Presidente Castelo 
Branco, na região central da 
cidade. A parte mais volumo-
sa do trabalho já foi cumpri-
da, com a instalação de cer-
ca de 400 metros de galeria 
dupla com tubos de 1,20 de 
diâmetro, entre a Avenida 
Apucarana e a Rua Piauí.

Agora, a empresa contra-
tada pelo município vai cons-
truir as caixas de ligação, 
implantar quatro ramais para 
ligar novas bocas de lobo à 
rede principal e também co-
nectar a tubulação às redes 
existentes nas ruas Mara-
nhão e Piauí. “O projeto vai 
ampliar de forma substan-
cial a captação de água das 
chuvas sobre a pista, nos 
dias de chuva forte. Com 
isso, queremos eliminar o 
alagamento que ocorre na 
parte baixa da Castelo Bran-
co, na entrada do Bosque 
dos Xetá”, explicou o secre-
tário de Obras, Planejamen-
to Urbano, Projetos Técnicos 
e Habitação, Isamu Oshima.

O serviço foi iniciado no 
dia 22 de janeiro. Enquanto 
uma frente de trabalho se-
guiu implantando a tubula-
ção, outra equipe adiantou o 
recapeamento asfáltico en-
tre a Praça Santos Dumont e 
a Parigot de Souza/ Avenida 

Flórida, e a partir da Avenida 
Pernambuco até a Tiraden-
tes. “Com a conclusão das 
galerias, a empreiteira vai 
aplicar solo-cimento no tre-
cho em que o asfalto foi re-
movido e em poucos dias te-
remos a colocação da nova 
capa asfáltica, no sentido 
Av. Pernambuco, bem como 
o recapeamento na pista 
sentido centro”, acrescentou 
o diretor de Obras da Prefei-
tura, Renato Caobianco.

As obras na Castelo Bran-
co integram um pacote de 
serviços de recapeamen-
to e galerias que soma R$ 
3.029.361,84, em recursos 
provenientes do governo do 
Estado. “Serão 51.462,79 
m² de recape em avenidas 
de grande movimento, muito 
utilizadas pela população. O 
asfalto desgastado pela ação 
do tempo e tráfego intenso, 
exige manutenção constante. 
Por isso o prefeito Celso Po-
zzobom optou pelo recape e 
o município conseguiu os re-
cursos junto à Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Urbano (Sedu)”, informou o 
secretário Isamu Oshima.

O recapeamento está 
sendo executado em trechos 
das avenidas Dr. Ângelo Mo-
reira da Fonseca (entre as 

avenidas Rondônia e Padre 
José Germano Neto Júnior), 
na Padre José Germano 
Neto Júnior (da Praça Tamoio 
até a Rua Walter Kreiser); na 
Castelo Branco (da Santos 
Dumont até a Avenida Tira-
dentes); e a Rua Irati, entre 

a Rua Tomás Gonzaga e a 
Av. Rio Grande do Norte.

Os motoristas devem fi-
car atentos às interrupções e 
adequações no trânsito para 
aplicação da capa asfáltica, 
sinalizadas pela empresa res-
ponsável pelo serviço. “Com 

o tempo bom queremos con-
cluir as obras em poucos dias 
e findar o transtorno causado 
pelas intervenções. A qualida-
de do asfalto vai melhorar sig-
nificativamente as condições 
de trânsito das vias beneficia-
das”, completou.

Solução
O alagamento é um proble-

ma antigo da Castelo Branco. 
“A impermeabilização urbana 
e a falta de planejamento no 
passado criaram um ponto que 
concentra água de praticamente 
toda a Zona Dois sem as condi-
ções adequadas de escoamento. 
O resultado é um ‘rio’ correndo 
sobre o asfalto nos dias chuvo-
sos”, avaliou o prefeito Celso 
Pozzobom. “Contamos com a 
compreensão dos motoristas e 
sugerimos que se evite transitar 
pela região, mas logo teremos a 
avenida em ótimas condições e o 
fim do alagamento”, finalizAou.

FOTOS: TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

AS obras integram pacote de serviços de recapeamento e galerias que soma R$ 3.029.361,84, em recursos provenientes do governo do Estado
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Operação contra Maus Tratos
aos animais recolhe 17 cães

Na manhã de ontem 
(segunda-feira, 15) policiais 
ambientais de Umuarama, 
investigadores da Polícia 
Civil, fiscais da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 
e integrantes da Saau (Socie-
dade de Amparo aos Animais 
de Umuarama) desencadea-
ram uma ação em busca de 
identificar casos de maus tra-
tos a animais domésticos. A 
operação foi desencadeada 
depois que todos estes 
órgãos receberam denún-
cias apontando residências 
distribuídas no centro e, em 
alguns bairros da cidade, 
onde proprietários estavam 
maltratando seus animais.

Foram visitados 15 ende-
reços e, ao final da ação, 17 
cães foram resgatados.

De acordo com o Tenente 
Voltolini, comandante da Polí-
cia Ambiental de Umuarama, 
devido a este volume de 
denúncias foi desencadeada 
a operação em parceria com 
a Polícia Civil, Prefeitura e 
Saau. “Nós resolvemos jun-
tar todas as denúncias, em 
alguns casos foram mais de 
uma para determinados ende-
reços, e desencadeamos 
esta ação na manhã desta 
segunda-feira. Outras opera-
ções desta natureza pode-
rão vir ser realizadas, depen-
dendo apenas de denúncias 
que eventualmente venham a 
ser feitas para qualquer um 
destes órgãos envolvidos”, 
esclarece Voltolini.

ACORRENTADO
Em um dos endereços 

vistoriados, no Parque Dom 
Pedro II, policiais ambientais 
e fiscais do Meio Ambiente 
se depararam com um cão 
de grande porte, acorrentado 
nos fundos da casa. Segundo 
a polícia, o dono não tinha 

Corpos de desaparecidos podem
ter sido escondidos em geladeira

A Polícia Civil de Umua-
rama investiga a possibili-
dade de os corpos do casal 
desaparecido de Goioerê, 
em agosto do não passado, 
terem sido escondidos em 
um refrigerador. O eletrodo-
méstico foi apreendido na 
mesma residência onde 
aconteceram buscas no 
quintal através de escava-
ções, em duas ocasiões.

A apreensão da gela-
deira pode levar os inves-
tigadores a descobrir uma 
ligação com a mor te de 
Kawany Cleve Machado e 
Rubens Biguetti.

A moradora da resi-
dência informou a polícia 
que adquiriu o refrigerador 
após pagar o valor de R$ 
100, negociado por uma 

condições financeiras e tam-
pouco conhecimento de como 
lidar com animais daquele 
tamanho. Por conta disso, 
foi decidido pelo recolhimento 
do animal da raça rottweiler. 
O proprietário não foi levado 
preso, pois explicou à polícia 
que o cão havia sido ofertado 
a ele há poucos dias e estava 
procurando uma forma de se 
desfazer do bicho sem dei-
xá-lo abandonado.

OITO FILHOTES
Em outra residência, 

situada naquele mesmo bairro, 
os integrantes da força tarefa 
encontraram 8 filhotes recém-
-nascidos de uma cadela 
meio sangue Pit Bull.

A mãe estava desidra-
tada e faminta. Assim que 
lhe foi ofertada a ração, ela 
‘limpou o comedouro’, ao 
lado dos filhotinhos, que 
eram mantidos sobre um 
pedaço de cober tor, no 
ladrilho, à mercê do frio, 
chuviscos e do sereno.

Vizinhos relataram que 
alguns filhotes já tinham 
morrido e foram desovados 
num matagal nas imedia-
ções. O proprietário, de 24 
anos de idade, foi conduzido 
à delegacia e denunciado 
por maus tratos.

Além dele, outro homem, 
de 56 anos, foi flagrado por 
investigadores da Polícia 
Civil em outro endereço, 
mantendo sete cães. Este 

Fases
Todos os animais recolhidos 
foram encaminhados para a 
Saau, onde receberam tra-
tamento veterinário, foram 
castrados e alimentados. 
Depois que passarem por 
todo o ciclo de medicação 
e depois pela adaptação, 
deverão ser colocados à 
disposição da comunidade 
para doação.

prima. Ela disse que não 
chegou a usar o eletrodo-
méstico por ter notado a 
presença de prováveis man-
chas de sangue.

Segundo o delegado 
chefe da 7ª Subdivisão Poli-
cial (SDP), Osnildo Carneiro 
Lemes, o refrigerador deverá 
passar por uma perícia e, se 
forem encontrados sinais de 
sangue humano, será enca-
minhada para o laboratório da 
Polícia Civil em Curitiba.

O eletrodoméstico perma-
nece apreendido na delegacia 
de Umuarama.

também foi denunciado e 
preso pelo mesmo crime. 
Todos os an imais  que 
estavam na casa também 
foram recolhidos.

Segundo  a  Po l í c i a 
Ambiental, o crime de maus 
tratos a animais tem pena 
prevista que vai de 2 a 5 
anos de reclusão.

O refrigerador está recolhido e 
será periciado. Se forem encontra-

dos vestígios de sangue humano, 
será levado para o laboratório da 

Polícia Civil em Curitiba

ALEX MIRANDA

EM um dos endereços, cadela meio sangue Pit Bull e 8 filhotes foram recolhidos. Dono foi preso

ALEX MIRANDA
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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

Governo apresenta pacote de
estímulo ao emprego no PR

O Governo do Estado divul-
gou ontem (segunda-feira, 
15) um conjunto de ações 
que busca ampliar a empre-
gabilidade e a qualificação 
profissional dos paranaenses 
nos próximos meses. Entre 
as novidades apresentadas 
pelo secretário de Estado 
da Justiça, Família e Traba-
lho, Ney Leprevost, estão a 
nova campanha do aplicativo 
Paraná Serviços, a parceria 
com Google para qualificação 
em Tecnologia da Informação 
(TI), a volta dos cursos das 
Carretas do Conhecimento 
e o desenvolvimento dos 
programas Emprega Mais 
Paraná e Recomeça Paraná.

A secretaria vai intensi-
ficar a ação Emprega Mais 
Paraná, disponibilizando 
opor tunidades de trabalho 
para os moradores de dife-
rentes municípios do Paraná.

As Agências do Traba-
lhador de 15 municípios já 

Recomeça
A principal medida fica por conta do programa Recomeça Paraná. Com previsão para 

iniciar em abril, o projeto tem como objetivo estimular a geração de emprego e renda com 
apoio das Agências do Trabalhador. Mais um passo para a retomada do Paraná visando o 

fortalecimento da economia, debilitada pela pandemia da Covid-19.
De acordo com a diretora do Departamento do Trabalho e Estímulo à Geração de Renda, 

Suelen Glinski, as agências ampliarão o raio de atuação, oferecendo microcrédito, quali-
ficação profissional e inovação a partir deste ano. As agências são vinculadas à Secretaria 
da Justiça, Família e Trabalho. “É uma parceria com a Fomento Paraná. Em cada agência 

haverá uma pessoa especializada oferecendo crédito para quem quer empreender, sempre 
com juros subsidiados”, explicou.

Parceria que pode ser ampliada no longo prazo. A intenção, destacou a diretora, é trazer 
também o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para dentro dos postos, 

garantindo crédito para empresários de maior porte.

estão atuando na coloca-
ção de trabalhadores em 
679 vagas ofer tadas pela 
C.Vale - Cooperativa Agroin-
dustrial, em Palotina (Oeste) 
e região. As vagas estão 
sendo oferecidas em Alto 
Piquiri, Altônia, Assis Cha-
teaubriand, Cafezal do Sul, 
Formosa do Oeste, Guaíra, 
Iporã, Maripá, Nova Santa 
Rosa, Palotina, Perobal, 
Pérola, São Jorge do Patro-
cínio, Terra Roxa e Toledo.

Além disso, o secretá-
rio destacou o retorno do 
atendimento presencial nas 
Agências do Trabalhador do 
Paraná a par tir da próxima 
segunda (22), que passa-
rão a funcionar também 
como agentes financeiros, 
oferecendo a possibilidade 
de contratação de emprés-
timos de até R$ 10 mil 
para pequenos empreen-
dedores, em parceria com 
a Fomento Paraná.

“A linha estabelecida 
pelo governador Ratinho Jr 
é para que se crie e ofe-
reça opor tunidades de 
emprego aos trabalha-
dores do Paraná. Esta-
mos todos empenhados 
nisso. O objetivo é colo-
car o Estado no caminho 
da empregabilidade. Esta-
mos otimistas em relação 
a 2021”, disse Leprevost.

Ele ressaltou que o 
objetivo é repetir os bons 
números de 2020, quando 
o Estado liderou o ranking 
nacional de colocação de 
profissionais por meio das 
agências. Foram 74.615 
trabalhadores encaminha-
dos para vagas de emprego 
com car teira assinada. 
“Adotamos uma postura 
pró-ativa dentro das agên-
cias. Paramos de ficar 
esperando e fomos até as 
empresas oferecer oportu-
nidades”, afirmou.

A secretaria vai intensificar a ação Emprega Mais Paraná, disponibilizando oportunidades de trabalho para os moradores de diferentes municípios

AEN
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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 

 
 
 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS  DE 
BIODIESEL DO ESTADO DO PARANÁ.                   

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
O Presidente do Sindicato acima citado, conforme as atribuições que lhe são 

conferidas convoca todos os trabalhadores da categoria econômica das Industrias de 
fabricação de biodiesel de gorduras animais, de óleos vegetais e biodiesel- 
biocombustível derivado de biomassa renovável, no âmbito das bases pertencentes ao 
Sindicato acima citado, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
que se realizará no dia 25/02/2021 ás 17:00 hs (se Deus permitir) tendo como local a 
sede do Sindicato, situada á Rua Augusto Giacomini nº10 no Município de Colorado 
Estado  do  Paraná, onde serão discutidos e deliberados a seguinte pauta do dia. 

 
 Leitura e aprovação da ata anterior. 
 Discussão e aprovação da Pauta de Reivindicações para assinatura da 

Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022 da categoria econômica das 
Industrias de fabricação de biodiesel de gorduras animais, de óleos vegetais e 
biodiesel- biocombustível derivado de biomassa renovável.  

 Discussão e Aprovação da Taxa de Reversão Salarial a ser revertida em favor 
do Sindicato, em conformidade com a Lei nº 13.467/2017. 

 Poderes para a Diretoria Assinar Acordos por empresa. 
 Poderes para a diretoria em caso de insucesso ajuizar dissídio coletivo. 
        
          Não tendo número de Trabalhadores  suficiente em 1º Convocação, será feita a 2º Convocação uma 
hora após com os presentes, onde os assuntos em pauta serão aprovados pela maioria. 
 

                                                                                                              Colorado, 16 de Fevereiro 2.021. 
 

PAULO VICENTE DA SILVA  
Presidente  

 
 
 
 
 
 
 

EXTRAVIO DE ALVARÁ  
TAKAKUA e CIA LTDA, 
com sede e foro na cidade 
de Umuarama – PR, na Rua 
Aricanduva, 4158, Zona I, 
CEP 87502-200, Cadas-
tro municipal nº 4992 
torna público o EXTRAVIO 
de seu Alvará Municipal   
nº. 7657/1976, sendo 
assim o mesmo torna - se 
sem valor.

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
VIEIRA & RYSZKA ADVOGADOS 
ASSOCIADOS, inscrita sob nº 
CNPJ 08.765.204/0001-25, 
estabelecido na Rua Deº Rui 
Ferraz de Carvalho, 4212, Edifí-
cio Verdes Mares 4º andas sala 
406, CEP 87.501-250, cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins 
o extravio de seu alvará muni-
cipal nº 26.769. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.      

Timão e Verdão vão se enfrentar
entre as finais da Copa do Brasil

A Federação Paulista 
de Futebol (FPF) detalhou 
ontem (segunda-feira, 15) 
a tabela das cinco primei-
ras rodadas do Campeo-
nato Paulista, que terá 
início em 27 de fevereiro. 
O destaque é o clássico 
entre Corinthians e Pal-
meiras, que foi agendado 
para 3 de março, entre as 
finais da Copa do Brasil, 
nas quais o time alviverde 
está envolvido. O Palmei-
ras enfrentará o Grêmio 
na decisão do torneio 
nacional em 28 de feve-
reiro e 7 de março. Entre 
esses jogos decisivos, 
enfrentará o Corinthians, 
pela segunda rodada do 
Paulistão, na Neo Quí-
mica Arena, às 19h15 
do dia 3 de março. Com 
isso, a tendência é que o 
time comandado por Abel 
Ferreira use reser vas no 
duelo diante de seu maior 
rival. A par tida contra o 
Corinthians, reedição da 
final de 2020, marcará 
a estreia do Palmeiras, 

atual campeão da Liber ta-
dores, no Paulistão. Isso 
porque o jogo da primeira 
rodada contra o São Cae-
tano, no Allianz Parque, teve 
de ser adiado para 11 de 
março em função da parti-
cipação da equipe alviverde 
nas finais da Copa do Brasil.

A competição estadual 
começará em 27 de feve-
reiro, um sábado, com 
duas par tidas: São Bento 
x Mirassol às 16h30, e 
Novorizontino x Ponte Preta 
às 19 horas. O principal 
jogo da rodada de abertura 
do torneio será o encontro 
entre Red Bull Bragantino e 
Corinthians. A par tida foi 
agendada para às 18h15 
do dia 28, domingo, no 
Nabi Abi Chedid.

No mesmo dia, mas às 
19h15, Santos e Santo 
André reeditam a final 
do Paulistão de 2010, 
enquanto o São Paulo 
recebe o Botafogo de 
Ribeirão Preto no encon-
tro entre tricolores, agen-
dado para às 20h30.

DIVULGAÇÃO

O clássico 
foi agendado 
para 3 de 
março, entre 
as finais do 
campeonato 
em que o 
time alvi-
verde está 
envolvido
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Palavras cruzadas

Invista no seu futuro, estude para um concurso ou 
busque cursos na internet . Pode ter algum atrito 
envolvendo amigos, com chance até de rompi-
mento: tente dialogar. No romance desejos arden-
tes, parceria, companheirismo e  sintonia. 

O astral também favorece o contato com pessoas que-
ridas pelo celular ou internet. Romance com alguém 
de outra cidade ou mesmo de outro país recebe bons 
estímulos, assim como o romance com colega de 
curso ou igreja. 

Pense em iniciar uma reeducação alimentar, 
dedicar-se mais a uma atividade física regular 
e, principalmente, controle o estresse. Pode 
ter gastos inesperados. No amor escolha bem 
o alvo para não atrair embuste e acabar fazer 
papel de trouxa. 

Você pode querer aproveitar o feriado para ganhar 
dinheiro e vai usar os seus talentos para lucrar com 
algo feito em casa. Quem busca um novo amor pode 
deixar esse assunto em segundo plano hoje para ficar 
em casa e relaxar. 

Pode ter mal-entendidos, por isso acalme os ânimos 
e fale tudo outra vez para esclarecer bem as coisas. 
Agora, se você tem um segredo, guarde-o a sete cha-
ves, pois a fofoca está no ar. Sinal verde para abrir seu 
coração e declarar seu amor.

As finanças continuam no centro das suas aten-
ções. Fique longe das promoções, dos crediários 
e deixe o cartão de crédito bem guardado no fundo 
da gaveta. No amor, se já encontrou seu par,  o 
valorize  e reforce a cumplicidade.

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
São espontâneos, espirituosos, corajoso, transparentes e dedicados. Não gostam do com-
portamento medido ou reprimido. Algo que foi prometido precisa ser mantido porque podem 
sentir-se desestimulados ou sem vontade de seguir em frente. Terminar um relacionamento, 
sair de um emprego ou encerrar um processo de vida pode também ser muito doloroso para 
eles porque possuem dificuldades para encerrar etapas.

Horóscopo nascido em 16 de fevereiro

Dê atenção à sua saúde e sua alimentação. Um 
tratamento de beleza com receitas caseiras tam-
bém é indicado. No amor, quem está livre pode se 
envolver com um colega ou com algum conhecido 
da família e o romance terá o apoio dos parentes. 

O clima pode ficar um tenso nos seus relacionamen-
tos pessoais ou profissionais. Prefira resolver as coi-
sas com jeitinho e gentileza.  No amor, seu poder de 
atração será irresistível e pode chamar a atenção de 
uma pessoa muito cobiçada. 

Pode ter algum tipo de preocupação, aborrecimento 
ou saudade de alguém que mora longe.  No amor, há 
chance de paquera com alguém do trabalho ou com 
uma pessoa comprometida.

Pode se desentender com uma pessoa influente ou 
com alguma autoridade. Controle-se seu gênio e sua 
impulsividade ariana, pois uma briga só trará proble-
mas. No amor é possível que seu coração bata mais 
forte por alguém da turma.

Imprevistos ou conflitos em casa, mas tudo deve 
ser resolver rápido e a sintonia voltará a prevalecer. 
É uma fase promissora para quem deseja engra-
vidar. No amor, um namoro recente pode evoluir 
para algo mais sério.

Seu entusiasmo está ainda mais contagiante para curtir 
com a família. Crie um clima gostoso, uma brincadeira 
animada, um jogo de tabuleiro ou cartas. No amor, pode 
trocar mensagens empolgantes e até se surpreender com 
um pedido de namoro. 

Maçã e cravo para limpeza do ambiente
A maçã é muito eficiente para saber 

como está a energia de sua casa. 
Pegue uma maçã bem bonita e 

vermelha, espete nela inteira cra-
vos da índia.  Enquanto faz isso, 
vá mentalizando purificação, lim-
peza, proteção.

O cravo da índia funciona como 
retentor de energias negativas e a maçã 
absorve essas energias, ou seja, os dois 
juntos funciona como um termômetro.

É interessante que, depois de 
pronta, ela seja colocada em um 
ponto estratégico de sua casa ou 
em um altar. Não é aconselhável 
colocar em cima de geladeiras e 
microondas por causa das ondas. 
Acenda um incenso de purificação 
de ambiente. Vá observando os sinais 
que essa maçã irá te dar no decor-
rer dos dias. Se apodrecer rápido ou 
se sentir um cheiro muito forte do 

cravo, significa que a energia densa 
foi absorvida, então jogue a maçã 
fora (despachando na natureza, no 
pé de uma árvore, num jardim, num 
campo florido). Limpe sua casa com 
uma mistura de água com folhas de 
arruda num balde com água e sal 
grosso. Molhe o pano nessa água e 
vá passando em sua casa toda, até 
nos cantinhos. Se quiser, borrife 
essa água nos quatro cantos. Depois 

repita a fórmula da maçã, verá como 
irá durar bem mais tempo antes de 
apodrecer, isso significa que sua casa 
está limpa de energias densas. Repita 
esse processo sempre que quiser.

Caso a maçã tenha um boa durabi-
lidade, significa que sua casa está com 
uma boa energia e então uma defuma-
ção ou mesmo acender varetinhas de 
incenso de vez em quando é suficiente 
para manter a casa num bom astral.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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NOIVADOSM
INOCUAARI

INTELAN
SAPATODE
MRSECII

JOIOSARAR
OBST

ACULO

Semente
de (?): é

usada em
dietas

A facção
islâmica 

dominante
no Iraque

Interjei-
ção típica
do gaúcho

Metal em-
pregado

em soldas
elétricas

Parte não
destacável
do cheque

Classifica-
ção do
nitrato

de prata

A medida
política

sem efeito
(fig.)

Letra-
símbolo do
tamanho
pequeno

Beijo na
(?), gesto
de respei-
to e afeto

Alvo do
polimen-

to do
engraxate

Como é
servido o
peixe no
ceviche

(?) Catra,
cantor 
de funk
carioca

Othon
Bastos,

ator
brasileiro

102, em
algarismos
romanos

Curar
(doença)

Erva que cresce na
plantação de trigo

Barreira física 
em um caminho

Afecção
cutânea

Festas pré-
casamento

(?) Peixoto,
repórter
Vontade

(fr.)

Temas de
reunião

Almofada,
em inglês

Senhor
(abrev.)
Tipo de
pneu

Essência 
de xaropes
Prática em
piscinas

Brisa
Segue o

regimento 
da empresa

Praticante de 
roubo (bras.)

Iguaria típica da
Galícia, na Espanha

Braço, 
em inglês
Ana Néri, 
enfermeira

Lô Borges, Vermelho
ou Wagner Tiso

Atividades de aprimo-
ramento de atletas

Diminutos

Benjamin
Franklin,
um dos

Founding
Fathers
dos EUA

Par
perfeito
(gíria)

Parafilia comple-
mentar ao 
voyeuris-

mo

3/arm — pad. 4/élan. 5/xiita. 6/nióbio. 9/mariscada.
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D P O E
I M I T A D O R E S
R E F R Ã O T X T

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

U

C O M B A L I R V R
S O L T O S R I P

A

P
O R I O R

A D O R
L C S P S E

P I R A M I D E S M
T U T O R A E M O

T I M E S N A T A L
C A T E Ç A O D
O D E S S A C

O R D
A

S O R O T
E R A P I A

Produto
apícola de
xampus

Verso que
se repete
em uma
música

Ingredi-
ente de

sorvetes e
gelatinas

Extensão 
de arquivos

de texto
(Inform.)

(?) Duncan,
cantora de
"Todos os
Verbos"

Ritmo do
Carnaval
de Olinda

Pedaço de
madeira
comprido 
e estreito

Libertos 
de uma
prisão

Tabaco 
em pó

para ser
cheirado

"(?) Você",
sucesso 
do Barão
Vermelho

Tipo de
sonda

inserível 
na veia

Construções
famosas
de Gizé, 
no Egito

Indivíduo
nativo 

da Nova
Zelândia

Protetora
legal

Estilo
musical 

da banda
NX Zero

"The New
York (?)",

jornal 
dos EUA

(?) de
Queirós, 

escritor de
 "Os Maias"

(?) de
sisal,

material
artesanal

Tratamen-
to intra-
venoso

Gato, em
inglês
Cidade

ucraniana

Está bem!

Tornar
débil

A capital
potiguar

Direção do 
amanhecer

No caso de
Divisão 
do jogo 
de vôlei

Fósforo
(símbolo)

Bailar

Otto Dix,
pintor

Policial,
em inglês

Guia
espiritual
Reação à
boa piada

Rádio
(símbolo)
Orifício 
da pia

Nosso, 
em inglês

Afeto
profundo

Plagia-
dores

Não foram
tirados de 
Dilma após

o impe-
dimento
(2016)

Diz-se do argumento
que não convence

(?) cranianos, efeitos
de golpes na cabeça

Desapare-
cimentos

Recurso para cons-
trução

rápida de
edifícios

Sensação
olfativa
Retuíte
(abrev.)

Dirigido;
seguido

Como se
destacou
Cícero na

Roma
Antiga

Imposto 
de Renda

(sigla)

3/cat — cop — our. 4/ágar. 6/orador. 7/cateter.

Os nascidos em 17 de fevereiro têm a personalidade de Capricórnio. São trabalhadores e 
esforçados. Seu número principal, do dia do nascimento é o 28, formado de 2, Lua e de 8, 
Saturno. São dois símbolos ligados à vida reservada, de preferência no campo, lidando com 
plantas, flores e animais. Juntos formam o 10 e o 1, do Sol, que lhes dá liderança, poder nas 
mãos, autoridade e mando, mas que induz também à solidão.

Horóscopo nascido em 17 de fevereiro
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“Tanto riso, Oh! quanta alegria, 
Mais de mil palhaços no salão Ar-

lequim está chorando pelo amor da 
Colombina, No meio da multidão!”

 ( Marchinha de carnaval )

LUCI LEMES 

CEREJA
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Fabiana Silva, Alceu 
Ernandes De Biazzi, Ivan Shiguemi, João Eliseu Navarro, Paulo Sérgio Trento, Wesley de Oliveira Ma-
ciel e Juliane de Cássia Silveira. Da coluna: felicidades.

NA LUTA
Ontem, dia 15 de fevereiro, foi 
o Dia Mundial de Luta Contra 
Câncer Infantil e o Hospital 

Norospar de Umuarama – refe-
rência em Pediatria para toda 
a região, convida pais e fami-
liares de crianças e adolescen-
tes para saberem mais sobre a 
doença, que é a que mais mata 
na faixa etária de 1 a 19 anos 
de idade no Brasil. O conteúdo 
informativo está disponível nas 

redes sociais oficiais do No-
rospar, no Facebook (https://
www.facebook.com/Norospar)  
e no Instagram (@norospar) 
. O espaço é interativo e os 
seguidores podem deixar dú-
vidas e fazer sugestões sobre 
os assuntos abordados, que 

serão respondidos por médicos 
e profissionais de saúde do 

hospital.O objetivo da institui-
ção é divulgar a importância do 
diagnóstico precoce. Segundo 
dados do Instituto Nacional do 
Câncer, quando descoberto no 

início, os pacientes com câncer 
infantojuvenil têm em torno de 
80% de chances de cura, po-
dendo levar uma vida normal.

Quer ser Miss? 
A beleza não é o único atributo necessá-
rio para uma jovem vencer um concurso 
e se tornar miss. A candidata ao posto 
precisa demonstrar inteligência, ter in-
teresse em buscar conhecimento e estar 
engajada em causas sociais. Os organi-
zadores do Miss Nikkey Kids e Teen São 
Paulo e do Miss Nippon Country Clube 

estão empenhados em valorizar a educa-
ção das candidatas e em formar cidadãs 
conscientes. Muita coisa mudou na his-
tória dos concursos e hoje as candidatas 
precisam ter qualidades que vão além da 
aparência física. Hoje está bem diferen-
te, os concursos de Miss Universo, por 

exemplo, estão adotando práticas assim. 
A miss tem que ter conteúdo, estudar, e 

estar engajada em ações sociais.

***

A preparação não se resume apenas em 
cuidados estéticos. “A gente desenvolve 
também a parte de solidariedade e os 
votos simpatia no dia do evento são 
destinados a instituições beneficen-
tes. Além disso, um dos prêmios para 
a vencedora é uma bolsa de estudos. O 
nosso objetivo é preparar a miss para o 
mundo, para ser uma pessoa do bem e 

uma influenciadora com bons exemplos”.  
Por isso, o concurso Miss Nippon Country 
Clube vai dar uma bolsa de estudos em 
EAD na Universidade Unicesumar para a 
vencedora da categoria juvenil. “Um dos 
principais objetivos do concurso, além 

de destacar a beleza oriental e a integra-
ção Brasil-Japão, é promover a educa-

ção. As meninas terão essa oportunidade 
de ganhar um título e ainda garantir sua 
faculdade”, afirma Bárbara Nakatsukasa.

***

As inscrições para a edição 2021 do 
concurso para eleger as mais belas des-
cendentes de japonês, que acontecerá 
no dia 28 de março no Salão Social do 

Nippon Country Clube, em Arujá (SP), já 
estão abertas. Para se candidatar  What-
sApp (43) 999887102. Os cuidados serão 

redobrados por causa da pandemia do 
com apenas 160 presentes e público -, 
evento on-line e parte dos jurados tam-
bém avaliarão as candidatas de forma 

remota. Uma plataforma digital também 
está sendo criada para garantir que a 
torcida possa acompanhar o desfile de 
forma remota, interagir por meio das 
redes sociais e votar na eleição para a 

Miss Simpatia.

ZOOM
VINICIUS LUAN, no Projeto Moviment, assinado por Luci 

Lemes que em breve ganha exposição em destaque.
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