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Artes rupestres descobertas em Jaguariaíva  
farão parte de documentário científico

Filme vai registrar e difundir a presença da população que viveu em Jaguariaíva e outros 
municípios há milhares de anos antes da chegada dos europeus ao Brasil

Faça sua parte: respeite o isolamento social e use máscara.

RESPIRADORES COMPRADOS 
PELO MENOR PREÇO 

DO BRASIL

1.400 NOVOS LEITOS 
DE ENFERMARIA

MAIS DE 900 NOVAS UTIs 
POR TODO O ESTADO

MAIS DE 500 MIL TESTES 
DE COVID-19

MAIS DE 1.000 
PROFISSIONAIS

TELEMEDICINA:
MAIS DE 10.000 PESSOAS

ATENDIDAS DE SUAS CASAS

3 HOSPITAIS REGIONAIS 
ENTREGUES ANTES 

DO PRAZO

R$ 400 MILHÕES 
INVESTIDOS

A pandemia 
ainda não acabou. 
E o Governo reforçou 
o sistema de saúde.
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 20/2020            
 
CONTRATANTE: Município de MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARÉ, Estado do 
Paraná, com sede à Rua EDUARDO BERTONI JUNIOR, 471, inscrito no CGC/MF nº 
76.834.920/0001-87, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno 
exercício de seu mandato e funções, PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 5.638.487-1SSP/PR e do CPF/MF nº 790.955.269-68, e 
 
CONTRATADA: PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO - EIRELI. 
 
OBJETO: Recape asfáltico em CBUQ (sobre pedras irregulares), 10.221,95 m², incluindo, 
serviços de base /sub-base, limpeza e lavagem da pista, imprimação com emulsão, 
revestimento, pintura de ligação com emulsão, meio fio e sarjeta, serviços de urbanização 
(calçadas acessíveis), sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de 
obra do programa.  
 
VALOR: R$ 821.331.14 (oitocentos e vinte e um mil reias, trezentos e trinta e um reais e 
quatorze centavos). As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão a conta 
04.01.15.452.02.0004.1.001 - MANUTENÇÃO DE OBRAS. 
  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias contados a partir do 11° (décimo primeiro) dia da data 
da assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo com o estabelecido no cronograma 
físico-financeiro. 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 270 dias. 
 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 22 de JULHO de 2020. 
 
FORO: Comarca de SIQUEIRA CAMPOS, Estado do Paraná. 
 
SALTO DO ITARARÉ, 22 de JULHO de 2020. 

SALTO DO ITARARÉ

Justiça mantém 
suspensão de cultos 
e missas em Arapoti

Na manhã desta quarta-
-feira (22), a Justiça deter-
minou a prorrogação da 
suspensão sobre a reali-
zação dos cultos e missas 
por mais 30 dias. As igre-
jas já estavam impedidas 
de realizar as reuniões e 
encontros religiosos desde 
05 de junho quando uma 
ordem judicial determi-
nou a suspensão imediata 
do decreto municipal nº 
5.642/2020 que liberava o 
funcionamento limitado a 
capacidade de 30%.

“Frise-se que, embora 
exista um número consi-
derável de pessoas curadas, 
infelizmente o número de 
casos positivos é expressivo 
não somente no Município 
de Arapoti, mas também em 
municípios da região. Na 
mesma linha, importante 
lembrar que a pandemia 
causada pelo Coronavírus 
(Covid-19) tem avançado 
com velocidade galopante 
e ceifado as vidas de inúme-
ras pessoas, sendo que até o 
presente momento não há 

uma vacina contra o vírus, 
sequer um tratamento 
comprovadamente eficaz, 
em que pese o incansável 
esforço da Comunidade 
Científica e Médica ao 
redor do mundo” argumen-
tou o Juiz Djalma Apare-
cido Gaspar Júnior
Ele entendeu que, no atual 
cenário, não há dúvidas 
quanto a necessidade de 
evitar aglomeração de pes-
soas, sob pena de implicar 
no risco de uma contami-
nação generalizada e des-

controlada no Município 
de Arapoti. “Ademais, em 
consulta ao caderno pro-
cessual, é possível verificar 
que a estrutura municipal 
de saúde não possibilita 
o controle e monitora-
mento de uma eventual 
contaminação em massa” 
justificou.
Neste sentir, o magistrado 
entende que a manutenção 
de suspensão do Decreto 
Municipal nº 5.642/2020 é 
medida que se impõe, a fim 
de verificar a consolidação 
do achatamento da curva 
de contágio no Município 
de Arapoti. “A retomada de 
atividades religiosas neste 
momento poderia implicar 
no risco de uma contami-
nação generalizada e des-
controlada no Município 
de Arapoti. Além disso, o 
descontrole em relação à 
doença poderia prejudicar 

o comércio e outras ativida-
des que já estão passando 
sérias dificuldades no cená-
rio atual” pontuou o Juiz.
Por fim, em sua decisão, 
ele afirmou que o Juízo não 
desconhece que as igrejas 
são atividades essenciais 
aos munícipes. “Toda-
via, considerando o atual 
momento em que vivemos 
na cidade e região de Ara-
poti, é mais prudente que 
sejam adotados os meios 
eletrônicos e virtuais para 
que as pessoas continuem 
exercendo a liturgia, bem 
como poderão fazer suas 
contribuições financeiras/
dízimos para a manutenção 
estrutural de suas res-
pectivas religiões através 
de depósitos em contas 
bancárias, aplicativos (car-
teira digital), entre outros 
meios” finalizou.
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[AVANÇO]

Prefeitura de 
Tomazina entrega 

obras na zona rural 
do município

No bairro do Matãozinho foram 
concluídos os trabalhos de água 
encanada e no distrito do Sapé 

obras de pavimentação

A prefeitura de Toma-
zina realizou, nos últimos 
dias, a entrega de obras 
que há tempos eram espe-
radas pela população de 
dois bairros da zona rural 
do município. No bairro do 
Matãozinho, a instalação 
do poço artesiano agora 
leva água encanada a resi-
dência dos moradores e 
no distrito do Sapé estão 
sendo realizadas obras de 

pavimentação. 
No Matãozinho, o investi-
mento realizado pela pre-
feitura foi de R$ 70 mil reais 
para perfuração de um 
poço artesiano que propor-
cionou acesso a água enca-
nada a aproximadamente 
35 famílias. “Agradeço 
a minha equipe, ao vice 
prefeito Rochinha e aos 
vereadores da minha base 
que apoiaram mais esse 

projeto. É emocionante 
saber que, após 40 anos de 
espera, essas famílias têm 
água encanada em suas 
torneiras”, comemorou 
Flávio. 
Já nesta quarta-feira (22), 
o prefeito anunciou em 
suas redes sociais a visita 
que fez ao distrito do Sapé 
para acompanhar as obras 
de pavimentação. Flávio 
esteve acompanhado do 

vice perfeito Rochinha, do 
secretário de obras Delcino 
e nos vereadores Wesley 
e Rodrigo Faria. As obras 
no bairro receberam um 
investimento de R$ 550 mil 
para asfalto e calçamento 
com pedras irregulares, 
além de R$ 110 mil que será 
investido em um complexo 
de esportes. 
“Agradeço a minha equipe 
pela dedicação a mais este 

projeto, ao meu vice Rochi-
nha e aos nossos parceiros 
deputados João Arruda 
e Alexandre Curi, assim 
como aos vereadores da 
minha base. É um trabalho 
que vem para mudar a vida 
dos moradores de mais um 
bairro de Tomazina”, desta-
cou Flávio. A vila rural do 
bairro também já recebeu 
a perfuração de um poço 
artesiano.

Da Redação

[INTERIORIZAÇÃO]
Governo quer fortalecer escritórios da Sejuf no Interior
Escritórios Regionais atuam na ponta com os municípios e são responsáveis pelo 

desenvolvimento das ações da Secretaria nas diversas áreas sociais

O Governo do Estado 
reuniu nesta terça-feira 
(21), por videoconferência, 
os chefes dos 24 Escritórios 
Regionais da Secretaria de 
Estado da Justiça, Família 

e Trabalho para alinhar 
novas ações que serão prio-
ritárias na interiorização 
do órgão aos 399 municípios 
do Paraná.
De acordo com o secretário 

Mauro Rockenbach, sua 
missão à frente da pasta é 
atuar por aqueles que mais 
precisam. “Essa parceria 
junto com os Escritórios 
Regionais é fundamental 

para que possamos levar 
mais diálogo, inclusão e 
cidadania à população, 
principalmente neste 
momento delicado de pan-
demia”, afirmou. “Neste 

momento de pandemia o 
Governo do Estado está 
trabalhando de maneira 
incansável para levar aos 
grupos sociais mais digni-
dade e oportunidades”. 

AEN

Os Escritórios Regio-
nais atuam na ponta com 
os municípios e são res-
ponsáveis pelo desenvolvi-
mento das ações da Secre-
taria nas diversas áreas 
sociais: Assistência Social, 
Criança e Adolescente, 
Idoso, Pessoa com Deficiên-
cia, Garantia de Direitos, 
Consumidor, Emprego, 
Socioeducação, Mulher e 

Juventude.
Segundo o chefe do Escri-
tório Regional de Jacare-
zinho, Lisandro José Neia 
Baggio, os escritórios vão 
dar continuidade ao tra-
balho que já vinha sendo 
desenvolvido na gestão 
anterior e fortalecer cada 
vez mais as políticas públi-
cas de garantias de direitos 
buscando soluções e alter-

nativas para o desenvolvi-
mento e social.
O chefe do Escritório Regio-
nal de Pato Branco, Carlos 
Roberto Gabriel, afirma 
que fortalecer o diálogo nos 
municípios é a meta, além 
de proporcionar novas 
ações em conjunto com os 
Escritórios Regionais que 
estão na ponta.

[ATUAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS]
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FUNDEB

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) disse que a 
aprovação do novo Fundeb pela Câmara dos Deputados 
mostra brasileiro tem sido "a última trincheira, senão 
a primeira" contra o obscurantismo e o atraso caracte-
rísticos de alguns setores do país. "Basta ver a votação 
do novo Fundeb. Tivemos quase totalidade dos votos do 
parlamento, aprovando uma proposta moderna, trans-
formando o fundo em permanente, e criando de fato as 
condições objetivas para aumentar o investimento na 
educação".

FUNDEB II

A PEC do Fundeb foi aprovada em dois turnos. A proposta 
torna o principal fundo de recursos para a educação 
básica e será permanente. A aprovação aconteceu com 
ampla vantagem garante também a ampliação no finan-
ciamento para a manutenção do ensino e valorização dos 
professores. A matéria prevê que a União repasse 23% 
da contribuição até 2026, mais que o dobro dos atuais 
10%. A medida foi enviada ao Senado, onde também será 
analisada em dois turnos.

REFERÊNCIA NO PARANÁ

Com investimentos de ampliação da estrutura e novos 
equipamentos, o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu 
vai se tornar a terceira maior unidade pública de saúde 
do Paraná. A prefeitura inaugura nesta semana, mais 22 
leitos de UTI no tratamento do coronavírus, que já dispõe 
de 35 leitos de UTI e 35 leitos de enfermaria.

TURISMO

O turismo da usina de Itaipu voltou a funcionar, iniciando 
um movimento gradativo de reabertura dos principais 
atrativos turísticos de Foz do Iguaçu. O complexo turís-
tico da usina volta a operar de forma limitada. Inicial-
mente vai funcionar somente a visita panorâmica. Com 
o retorno no funcionamento foi reforçado as medidas 
sanitárias para resguardar os trabalhadores e atender ao 
visitante de forma segura. o Parque Nacional do Iguaçu 
também já voltou a abrir para os moradores locais.

TESTE DA VACINA

O deputado Michele Caputo (PSDB), coordenador da 
Frente Parlamentar do Coronavírus, confirmou que o 
Paraná está entre os seis estados que começam a testar 
a vacina chinesa contra a Covid-19 nos próximos dias. 
"Já estão no Brasil as 20 mil doses da CoronaVac, fruto 
de uma parceria com o Instituto Butantã de São Paulo. 
No Paraná, 800 profissionais de saúde vão recebê-las 
neste primeiro momento, integrando esta pesquisa que 
faz parte da terceira fase dos testes", disse.

PRIORITÁRIOS

Caso a eficácia da CoronaVac seja aprovada, ao menos 120 
milhões de doses, suficientes para imunizar 60 milhões 
de brasileiros, deverão ser disponibilizadas. O diretor do 
Instituto Butantan, Dimas Covas afirmou que o programa 
de vacinação seguirá alguns protocolos já conhecidos 
para a aplicação de medicamentos do tipo no Brasil. 
Sendo assim, os pacientes de grupos de risco, como idosos, 
pessoas com comorbidades e profissionais de saúde, por 
exemplo, deverão ter prioridade na imunização. 
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[NORTE PIONEIRO]

Uenp recebe 901 smartphones 
da Receita Federal para alunos 
acompanharem aulas remotas
Aparelhos serão destinados a alunos que estão 
tendo dificuldades financeiras ou técnicas para 

acompanhar as aulas remotas

A Receita Federal 
realizou a doação de mais 
de três mil aparelhos 
de smartphones a seis 
universidades estaduais 
do Paraná, incluindo a 
Universidade Estadual do 
Norte Pioneiro (UENP). O 
objetivo é ajudar os estu-
dantes a terem acesso as 
aulas remotas durante a 
suspensão das atividades 
presenciais devido a pan-
demia da Covid-19.
Ao todo, a UENP recebeu 
901 aparelhos que serão 
destinados a alunos que, 
de acordo com levanta-
mentos realizados pela 
universidade, apresentam 
dificuldades financeiras 
ou de recursos técnicos 
que faziam com que os 

estudantes não estives-
sem tendo acesso as aulas 
online. 
Já de acordo com o governo 
estadual, a medida é bené-
fica visto que problemas 
com a qualidade de inter-
net e conexão, além de 
alguns modelos de apare-
lhos celulares, vêm preju-
dicando o acesso as aulas 
remotas e, com isso, os 
smartphones chegam em 
um bom momento visto 
que não há previsão para 
o retorno das atividades 
presenciais. 
O Superintendente de Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino 
Superior do Paraná, Aldo 
Nelson Bona, destacou 
a importância da ati-
tude tomada pela Receita 

Federal. “Essas doações 
foram demonstrações de 
sensibilidade da Receita 
Federal com estudantes 
que não têm condições e 
equipamentos adequados 
para acessar as atividades 
remotas possam dar conti-
nuidade nos estudos nesse 
período de pandemia”, 
afirmou.
Além da UENP, também 
receberam aparelhos as 
universidades UEPG em 
Ponta Grossa (300), a 
Unioeste (80), Unespar 
(1.200) e Unicentro (300). 
Os smartphone são pro-
venientes de apreensões 
realizadas pela Receita 
Federal durante suas 
operações. 

Da Redação/Agências
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PINHALÃO

OUTRAS PUBLICAÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

ARAPOTI

SALTO DO ITARARÉ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital de Pregão Eletrônico nº 46/2020.

Processo nº 52/2020.

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de Concreto Usinado. 
Local: www.bllcompras.org.br
Recebimento das Propostas: A partir 08hrs00min. do 
dia 24/07/2020 até às 17hrs30min. do dia 05/08/2020.
Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08hrs-
00min. até às 08hrs30 min. do dia 06/08/2020.
Início da Sessão de Disputa de Preços: 09hrs00min. 
do dia 06/08/2020.
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).
Informações e Retirada do Edital: Maiores informações 
poderão ser obtidas na Rua Ondina Bueno Siqueira, 
nº 180 - Centro Cívico, Arapoti, Paraná, telefones: 
(43) 3512-3000/3001, no horário das 08h00min às 
11h30min e das 13h00min às 17h30min / site: www.
arapoti.pr.gov.br / email: licitacao@arapoti.pr.gov.

Data Edital: 22/08/2020.
Luciano Aguiar Rocha
Pregoeiro

 

 

 
 

                                                                                                   
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO - 

SEJUF 
Aviso de Licitação – Concorrência Pública nº 03/2020  

Objeto: Contratação de empresa especializada, para prestação de 
serviços, não contínuos, pelo período de 12 (doze) meses para oferta de 
Cursos de Qualificação Profissional Básica nas Unidades 
Socioeducativas do Estado do Paraná – presenciais, em ambientes 
simulados que propiciem aos adolescentes que cumprem Medida 
Socioeducativa de Internação e Semiliberdade nos Centros de 
Socioeducação e Casas de Semiliberdade de Estado do Paraná, 
despertar interesse pelo Mundo do Trabalho. A Contratada deverá 
fornecer materiais, equipamentos e insumos diversos para a realização 
das atividades, de acordo com as especificações contidas no Projeto 
Técnico da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho- 
SEJUF/PR. 
Valor Total Máximo: R$ 3.713.301,00 
Protocolamento dos Envelopes – Até o dia 25/08/2020 às 09h:30min 
Abertura da sessão pública: 25/08/202020 às 10:00 horas 
Edital/Anexos: www.comprasparana.pr.gov.br – Consulta de 
Editais/Órgão – SEJUF ou www.justica.pr.gov.br. 
Informações - Protocolamento dos envelopes no Setor de Licitações na Rua 
Jacy Loureiro de Campos, s/n, 5º andar – Bloco B - Centro Cívico, telefone: 
(41) 3210-2473, (41) 3210-2479 e (41) 3210-2541 licitacao@sejuf.pr.gov.br 
           Comissão Permanente de Licitação - SEJUF 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA DE 
AMPLIAÇÃO- L.P.A
Paulino Vigilato da Paixão torna público que requer 
do  Instituto Ambiental do Paraná – IAP a Licença 
Ambiental Prévia de Ampliação, para criação de aves 
de corte  no município de Japira- PR e que recebeu a 
Licença de Operação de Ampliação(L.O.A) nº 116886 
com validade até 06/09/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO 
ESTADO DO PARANÁ
FRACASSADO
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais:
R E S O L V E:
Declarar fracassada a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 32/2020, que tinha por objeto contra-
tação de empresa especializada para fornecimento 
de materiais e instalação de bombas nos poços 
artesianos dos bairros Decol e Bonin, no Município 
de Pinhalão/PR, visto que houve o credenciamento 
de 02 (duas) empresas e, no momento de análise 
da proposta, foi percebido que a mesma cotou no 
campo “marca” o nome da empresa, contrariando o 
previsto no item 7.6 do edital, e com isto a mesma 
foi desclassificada do certame. E, no momento de 
análise dos documentos de habilitação, a empresa 
vencedora da etapa de lances deixou de encaminhar 
Contrato Social, apresentando apenas a 1ª Alteração 
Contratual, não sendo esta consolidada. Com isto, o 
processo tornou-se fracassado.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
   Em 22 de julho de 2020.
       
SERGIO INÁCIO RODRIGUES    
     Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE 
PROCESSO LICITATÓRIO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 07/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 07/2020

O presidente da Câmara Municipal de Pinhalão, Verea-
dor LUIZ EDUARDO DE CASTRO VANZELI, no uso 
das atribuições que lhes são conferidas, bem como 
pela legislação em vigor, especialmente em atenção 
ao disposto no artigo 43, VI da Lei 8.666/93, a vista 
do resultado apresentado pela Comissão Permanente 
de Licitação, resolve:

01 – ADJUDICAR o referido objeto do certame à em-
presa: COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA, 
CNPJ N.º 76.532.639/0001-80.

02 – HOMOLOGAR apresente licitação nos seguintes 
termos:
a) Procedimento Licitatório n.º 07/2020;
b) Dispensa de Licitação n.º 07/2020;
c) Tipo: menor preço;
d) Objeto: 01 MICROFONE DINAMICO SV200 SHU-
RE COM CABO XLR M 10M HOBBY 51234;
e) Valor: R$ 422,30 (quatrocentos e vinte dois reais 
e trinta centavos);
f) Dotação Orçamentária: 01.001.01.031.0001.2.00
1.4.4.90.52.1001.
g) Vencedor: COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL 
LTDA, CNPJ N.º 76.532.639/0001-80.

Pinhalão, 19 de junho de 2020.

_____________________________
LUIZ EDUARDO DE CASTRO VANZELI
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
PINHALÃO – PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos prece-
dentes, face aos autos do presente Processo 
Licitatório, referente ao CONCORRENCIA 
002/2020, RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ (SO-
BRE PEDRAS IRREGULARES), 10.221,95 M², 
INCLUINDO SERVIÇOS DE BASE /SUB-BASE, 
LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA, IMPRIMAÇÃO 
COM EMULSÃO, REVESTIMENTO, PINTURA 
DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO, MEIO FIO E 
SARJETA, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 
(CALÇADAS ACESSÍVEIS), SINALIZAÇÃO DE 
TRÂNSITO, DRENAGEM, ENSAIOS TECNOLÓ-
GICOS E PLACA DE OBRA DO PROGRAMA, 
HOMOLOGO o procedimento licitatório, com 
fundamento no Inciso VI, do art. 43, da Lei nº 
8.666/93.
Salto do Itararé, de 20 de Julho de 2020.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos prece-
dentes, face aos autos do presente Processo 
Licitatório, referente ao PREGÃO PRESENCIAL 
019/2020 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
EM GERAL, HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, 
VIDRAÇARIA, ALVENARIA, ACESSÓRIOS E 
FERRAMENTAS, HOMOLOGO o procedimento 
licitatório, com fundamento no Inciso VI, do art. 
43, da Lei nº 8.666/93.
Salto do Itararé, de 22 Junho de 2020.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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SSEM
CALENDULA

AOPONTOIT
NOARROBE
TUCAELLER

HERZOGARIA
SUIABRIL
TRAIDAAE
AUNORAS
ÇNATORAP

MÃEDESANTO
MONARCALR

JLACAT
TOAARMANI

CIRIOBATAVO

Rio que
banha
Paris

(?) de rir:
achar
muita
graça

Entre mal
e bem

passada
(a carne)

Sensação 
ameniza-
da pelos

antiácidos

Roupa
fornecida
em hotéis

(?) Andra-
da: atuou
em "Babi-

lônia"

Ácido que
sintetiza
proteína
(sigla)

Sede
olímpica
de 1996
(EUA)

Diretora
espiritual 
do terreiro
(Umbanda)

Gênero dos
Racionais

MC's

Chorar à
(?): mania 
da criança
mimada

"(?) Mes-
tre com

Carinho",
filme

Indivíduo
que habi-
tava o del-
ta do Reno

Cássia (?),
cantora
Oeste

(abrev.)
Solo de
óperas

Reduto da
boemia

Rei,
soberano

Lázaro Ra-
mos, ator

Erva, 
em tupi

Nascido

Provocar
náusea

Erva que
ajuda a ali-
viar a dor 

de garganta

Vladimir
(?), vítima
da Dita-

dura (BR)

A esposa
do filho

Rafael (?),
tenista

(?) de
Nazaré,
evento

religioso
do Pará

Mês de 
Tiradentes
Rival do
Grêmio

É organi-
zada pela
Academia

(EUA)

Produto do qual
futebolistas fazem

propaganda
País africano

(?) generis:
original
(latim)

Que foi
vítima de
adultério 

(a mulher)

Anfíbio que estrela
uma das músicas da
"Galinha Pintadinha"

Refutação

Gato, em
inglês

Giorgio (?),
estilista

"Internet",
em IP

3/caá — cat — sui. 6/batavo — herzog. 9/calêndula.

Nove anos sem Amy

China sob o olhar feminino 
em dois filmes inéditos

Das Agências

Amy Winehouse foi uma das maiores artistas de sua geração. No entanto, sua carreira 
foi interrompida precocemente, aos 27 anos, após falecer em 23 de julho de 2011.
Passados nove anos, relembre a vida da diva pop britânica e de outros músicos talen-
tosos que morreram muito jovens.

Nascida no berço de uma 
família judaica, Amy era filha 
de uma mãe farmacêutica 
(Janes) e de um pai motorista 
de táxi (Mitch). A menina foi 
criada nos subúrbios de Sou-
thgate (região de Londres).
Os pais de Amy se divorcia-
ram quando a garota tinha 
9 anos.

Amy Winehouse nasceu em 
Londres no dia 14 de setembro 
de 1983.

Aos 16 anos Amy começou 
a participar em grupos de 
jazz fazendo apresenta-
ções. Um amigo chamado 
Tyler James mostrou 
uma fita demo de Amy a 
uma gravadora e ela foi 
contratada pela Island/
Universal.
Em 2003 a cantora e 
compositora gravou o 
seu primeiro disco, cha-
mado Frank. Com a fama 
também surgiram os 
primeiros rumores de 
descontrole e de uso abu-

sivo de drogas.
Em 2006 Amy lançou o 
seu álbum mais famoso: 
Back to black. Celebrado 
pelo público e pela crí-
tica, a criação arrebatou 
cinco Prêmios Grammys, 
batendo o recorde na 
ocasião.
Quando morreu, Amy 
contava com o impressio-
nante número de mais de 
4 milhões de discos ven-
didos. Depois da morte 
vendeu mais 2,4 milhões 
de álbuns.

Foi curioso encontrar dois 
filmes chineses dirigidos 
por mulheres nas plata-
formas digitais de aluguel. 
E foi assim que nasceu 
este post. A Despedida é 
mais famoso. Concorreu 
ao Globo de Ouro 2020 e, 
mesmo premiado, ficou iné-
dito nos cinemas brasilei-
ros. O mesmo ocorreu com 
Um Cão Latindo para a Lua, 
igualmente premiado, mas 
no Festival de Berlim. São 
dois enfoques sobre a China 
de hoje, só que com propos-
tas distintas. A Despedida é 
mais leve e endereçado ao 
grande público. Um Cão é 
mais dramático e, por ter 
uma narrativa lenta, deve 
agradar quem gosta de 
trabalhos autorais. Boas 
sessões.
A Despedida > Mesmo com 
uma indicação (melhor 
filme de comédia ou musi-
cal) e um Globo de Ouro 
(melhor atriz do gênero 
para Awkwafina), a comé-

dia dramática não chegou 
aos cinemas brasileiros. 
Em um trabalho sensí-
vel, Awkwafina mostra 
mais versatilidade do que 
nos estereótipos asiáticos 
impostos a ela em sátiras 
como Podres de Ricos. O 
título e o ponto de partida 
dão uma ideia equivocada 
do enredo. Há, sim, uma 
personagem doente e com 
poucos meses de vida, mas 
a diretora e roteirista chi-
nesa Lulu Wang opta pelo 
caminho do humor. Awk-
wafina interpreta Billi, 
uma estudante de Nova 
York que, ao saber que 
sua querida avó (a formi-
dável Shuzhen Zhao) está 
com câncer terminal, vai 
à China para uma visita. 
É o momento para estar 
junto dos pais, que também 
se mudaram para os Esta-
dos Unidos, dos tios, que 
migraram para o Japão, 
e do único primo, que vai 
se casar. Também é um 

reencontro da protagonista 
com suas raízes chinesas, 
situação muito similar à de 
Awkwafina, que foi criada 
pela avó chinesa, após a 
morte de sua mãe. Tem no 
NOW, Looke, Google Play e 
outras plataformas digitais 
de aluguel. Um Cão Latindo 
para a Lua > Ganhou uma 
menção do júri da premia-
ção do Teddy, voltado a 
filmes de temática LGBT, 
no Festival de Berlim 2019. 
Não espere, contudo, algo 
muito explícito no pri-
meiro longa-metragem da 
diretora chinesa Lisa Zi 
Xiang. Inspirado em suas 
próprias experiências de 
vida, a realizadora aborda, 
com coragem e trans-
parência, sobretudo na 
fechada sociedade chinesa, 
a homossexualidade na 
maturidade. Xiaoyu (Siqin 
Gaowa) chega a Pequim 
para visitar os pais. 
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Motorista perde o controle e 

capota veículo em Jaguariaíva

[TRÂNSITO]

[OPERAÇÃO]

Acidente aconteceu na Rua Capivari e vítima foi 
levada ao hospital Carolina Lupion

Mais um acidente de trân-
sito foi registrado na zona 
urbana do município de 
Jaguariaíva no último 
fim de semana. Desta vez, 
um automóvel capotou na 
tarde do último sábado 
(18).
O acidente aconteceu na 
Rua Capivari Testemu-
nhas relataram que um 
veículo transitava pela via 
no sentido Centro quando 
se deparou com outro 

automóvel que seguia sen-
tido cidade alta e, com isso, 
o motorista do primeiro 
veículo tentou desviar 
para evitar uma colisão, 
mas acabou pendendo o 
controle da direção, atin-
giu um carro que estava 
estacionado e acabou 
capotando. 
Com isso, foram acionadas 
as equipes do corpo de 
bombeiros para prestar 
atendimento a vítima. 

Os socorristas estiveram 
no local e removeram o 
condutor do automóvel e, 
em seguida, ele foi enca-
minhado ao Hospital Caro-
lina Lupion para receber 
atendimento médico. A 
equipe da Polícia Militar 
também esteve presente 
prestando atendimento 
a ocorrência. Não foram 
divulgadas informações 
sobre o outro automóvel 
envolvido na situação. 

[VIOLÊNCIA]

Estabelecimento 
comercial é alvo de 

assalto a mão armada 
em Jaguariaíva

Três indivíduos invadiram o local e fugiram 
levando dinheiro do caixa e de um cliente 

Mais uma vez funcionários 
de um estabelecimento 
comercial se viram na mira 
dos bandidos em Jagua-
riaíva durante um assalto a 
mão armada. A ocorrência 
foi registrada na noite desta 
terça-feira (21). 
De acordo com informações 
da Polícia Militar, a equipe 
foi acionada por volta das 
19h para prestar atendi-
mento a uma ocorrência 
de assalto a um estabeleci-
mento comercial situado as 
margens da PR-151. Diante 
do chamado, os policiais 
foram ao endereço infor-
mado averiguar a situação. 
No local, as vítimas rela-

taram que três homens, 
sendo dois armados, entra-
ram no estabelecimento 
e anunciaram o assalto, 
subtraíram o dinheiro do 
caixa e ainda roubaram 
um cliente que estava no 
local no momento do crime. 
Em seguida, fugiram pelos 
fundos da loja. Felizmente, 
apesar do susto ninguém 
ficou ferido. 
Frente aos fatos, as equipes 
da PM realizaram diligên-
cias em busca de encontrar 
os suspeitos, mas, até o 
fechamento desta edição, 
os criminosos não haviam 
sido identificados ou loca-
lizados. 

Homem é preso por tráfico de cocaína em Jacarezinho
Ação foi realizada após equipes da polícia receberem uma denúncia 

que o suspeito estava vendendo drogas
Um homem foi preso na 
manhã da última segun-
da-feira (20) pelo crime de 
tráfico de drogas. A ocor-
rência foi registrada em 
Jacarezinho. 
De acordo com informações 
da Polícia Militar, a equipe 
recebeu uma denúncia 

dando conta de que o sus-
peito estaria vendendo 
cocaína em uma residência 
situada no bairro Nossa 
Senhora das Graças. Com 
isso, as equipes da PM, da 
Agência Local de Inteligên-
cia e equipe Canil foram ao 
endereço informado para 

averiguar a situação. 
No local, foi realizada a 
abordagem do suspeito e, 
durante a revista pessoal, 
encontrado em sua posse a 
quantia de R$ 270 em notas 
fracionadas. Já em buscas 
realizadas na residência 
com a ajuda dos cães fare-

jadores, os policiais encon-
traram uma sacola com 
nove pinos e uma porção de 
cocaína. Ainda foram loca-
lizados 55 pinos vazios que 
seriam utilizados para fra-
cionar mais entorpecente. 
Frente aos fatos, o homem 
recebeu voz de prisão e foi 

encaminhado juntamente 
com a droga apreendida a 
delegacia da Polícia Civil 
para que fossem tomadas 
as medidas cabíveis ao 
caso. 
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[INTERNACIONAL]

Artes rupestres descobertas em Jaguariaíva 
farão parte de documentário científico

Filme vai registrar 
e difundir a 
presença da 
população 
que viveu em 
Jaguariaíva e 
outros municípios 
há milhares de 
anos, antes da 
chegada dos 
europeus ao Brasil

As pinturas rupes-
tres encontradas nos sítios 
arqueológicos de Jagua-
riaíva farão parte de um 
documentário de alcance 
internacional. Denomi-
nado “Lugar Antes de 
Mim – A Arte Rupestre nos 
Campos Gerais”, o filme 
vai registrar e difundir 
a presença da população 
que viveu em Jaguariaíva 
e outros municípios a 
milhares de anos, antes da 
chegada dos europeus ao 

Brasil.
O objetivo, segundo a 
mestre em Patrimônio 
Cultural e Sociedade, Karla 
Nascimento, diretora do 
projeto, é usar o potencial 
dos recursos audiovisuais 
na propagação do conhe-
cimento, seja por pessoas 
que se interessarem pela 
série ou ainda no meio 
acadêmico. Ela explica 
que a região tem sido 
alvo de amplos estudos 
arqueológicos e por isso 

Jaguariaíva foi um dos 
pontos escolhidos para a 
obra, selecionada inclusive 
para a competição oficial do 
festival de cinema francês 
Rencontres d’archéologie 
de la Narbonnaise 2020.
Segundo Karla, em Jagua-
riaíva foram descober-
tas artes rupestres raras, 
que comprovam a pre-
sença humana nos Campos 
Gerais a pelo menos 7 mil 
anos. Outra curiosidade 
é que estudos científicos 

mostraram vestígios de 
cultivo local de um tipo de 
abóbora pelos povos ori-
ginários há cerca de 3.500 
anos.
Além do episódio gravado 
em Jaguariaíva, em um 
abrigo na Escarpa Devo-
niana, “Lugar Antes de 
Mim” também vai trazer 
imagens e relatos seme-
lhantes de outros municí-
pios dos Campos Gerais, 
como Tibagi, Piraí do Sul, 
Ponta Grossa e Ventania.

A iniciativa tem o apoio 
do Governo do Estado 
do Paraná, através do 
Programa Estadual de 
Fomento e Incentivo à 
Cultura (PROFICE), com 
incentivo da Copel e dos 
Supermercados Tozetto. 
Mais informações podem 
ser obtidas no site  www.
olugarantesdemim.tv.br  e 
nas redes sociais Instagram 
@o.lugar.antes.de.mim e 
Facebook @olugarantes-
demim.

Mais informações podem 
ser obtidas no site www.

olugarantesdemim.
tv.br e nas redes sociais 

Instagram @o.lugar.
antes.de.mim e Facebook 

@olugarantesdemim.


