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Prefeito prevê o “caos” sem 
o estacionamento rotativo

Em entrevista coletiva, o prefeito Celso Pozzobom justificou a decisão de não implantar o 
Estacionamento Rotativo temporário, mas ele prevê o caos no centro da cidade sem o sis-
tema. Contudo, outros sérios problemas apareceriam, entre eles uma enxurrada de ações 

judiciais devido a irregularidades nas multas que seriam emitidas. 

Agentes 
de trânsito

Edital para a contratação 
de 20 agentes de auto-

ridade de trânsito em 
regime estatutário tem que 

ser lançado até abril de 
2020, devido ao período 
eleitoral. A intenção é de 

que eles atuem na gestão 
do Estacionamento Rota-
tivo definitivo, com previ-
são para ser implantado 
em Umuarama ano que 

vem. Enquanto isso, agen-
tes contratados por PSS 
continuam orientando os 
motoristas no Município.

l Pág. 5

Polícia prende 
médicos suspeitos de 
reaproveitar materiais 
cirúrgicos

Concurso Entre Lendas 
do Paraná irá premiar 
alunos de escola de 
Umuarama 

ALEX MIRANDA

l Pág. 8e9
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Plano Plurianual
O projeto de lei que trata do Plano Plurianual para o 
quadriênio 2020-2023 também foi aprovado na Alep 
em segundo turno de votação. O texto do PPA é um 
conjunto de políticas públicas apresentadas pelo 
Poder Executivo e que nortearão os investimentos 
do Estado nos próximos quatro anos. Prevê um 
orçamento de R$ 166 bilhões no período. O 
documento também apresenta 21 programas, sendo 
16 prioritários e 5 de gestão, manutenção e serviços, 
342 iniciativas, 60 indicadores e 183 metas.

Lei Orçamentária
Outro projeto de lei do Executivo, que trata da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) e estima a receita e fixa 
a despesa para o exercício financeiro de 2020, seria 
apreciado em segundo turno, mas foi retirado da 
pauta de votações da sessão a pedido do presidente, 
deputado Ademar Traiano (PSDB), conforme determina 
o regimento interno.

Alterações na previdência
Projetos do Poder Executivo que promovem alterações 
no sistema de previdência do Estado são aprovados em 
2º turno na sessão da terça-feira (10) na Assembleia 
Legislativa do Paraná. Entre elas, o projeto de lei que 
promove alterações na Lei Estadual fixando a alíquota 
máxima de contribuição do patrocinador para o plano 
de benefícios, recebeu 38 votos favoráveis e nove 
contrários. Já o segundo texto, o projeto de lei que 
trata da adequação da alíquota para custeio do regime 
próprio de previdência social, avançou após receber 38 
votos a favor e 10 contrários.

Benefícios
De acordo com o Executivo, 
o projeto determina que 
para os planos de benefícios 
em que o Estado seja o 
patrocinador a contribuição 
será igual à do participante e 
calculada sobre a parcela de 
remuneração que exceder o 
limite máximo estabelecido 
para os benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social, 
no percentual máximo 
de 7,5%. Serão admitidos 
aportes adicionais e 
contribuições voluntárias, 
sem contrapartida do 
patrocinador.

Emendas
O texto avançou com duas 
emendas. Uma delas exclui 
os militares da previdência 
complementar por envolver 
competência da União. A 
segunda autoriza o Executivo 
a criar entidade fechada de 
previdência complementar, 
de natureza pública, para gerir 
planos de benefícios. Já o 
projeto de lei 856/2019 trata 
da adequação da alíquota 
para custeio do regime 
próprio de previdência 
social do PR. A contribuição 
social dos servidores 
passará a ser de 14%.
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Governo libera R$ 168 mi para 
investimentos em saúde pública

O governador Carlos Massa Rati-
nho Junior autorizou ontem (quarta-
-feira, 11), em cerimônia no Palácio 
Iguaçu, a liberação de R$ 168 milhões 
para a saúde pública de 297 municí-
pios paranaenses. O investimento é 
destinado a ampliação da frota do 
transporte sanitário (novas ambulân-
cias, vans, carros e micro-ônibus), 
reformas, ampliações e novas uni-
dades básicas de saúde, além de 
equipamentos. No mesmo evento, o 
governador anunciou a construção de 
dez Ambulatórios Multiprofissionais de 
Especialidades (AMEs).

O governador destacou que os 
recursos atendem o compromisso de 
regionalização da saúde e que a desti-
nação foi definida com apoio dos depu-
tados estaduais, prefeitos e secretá-
rios municipais. “Saúde é uma das 
grandes preocupações do Estado e 
não pode ficar concentrada na capital. 
Estamos potencializando os hospitais 
regionais e filantrópicos, os consórcios 
municipais, além dessa liberação, de 
R$ 168 milhões que contempla 80% 
dos municípios do Paraná”, afirmou 
Ratinho Junior. “Queremos acabar 
com o trânsito para quem faz hemo-
diálise, radioterapia ou uma pequena 
cirurgia, para que não tenham que 
andar 400 quilômetros”.

O governador complementou que 
os recursos serão depositados até o 
dia 21 de dezembro, na modalidade 
fundo a fundo. “É fundamental essa 
parceria com as secretarias munici-
pais e com os consórcios para que 
haja mais autonomia e recursos para 
investimento. Cuidamos do macro e 
do contato com o governo federal, e 
temos muitos desafios pela frente, 
mas contamos com essa parceria 
numa área que gera qualidade de 
vida”, destacou Ratinho Junior.

ESTRUTURANTES
O secretário da Saúde, Beto 

Preto, disse que os investimentos 
atendem ações estruturantes e 

Equipamentos e obras
Os investimentos de R$ 168 milhões contemplam a compra de kits de assistên-

cia de serviço de fisioterapia, aparelhos de ultrassom, cardiotocógrafos e amnios-
cópios (para monitoramento das gestações), oftalmoscópios (para olhos), otoscó-
pios (para ouvidos), aparelhos de raio-x, dermatoscópios (para detectar lesões na 
pele), densitômetros ósseos e cirurgias de alta frequência. Os recursos também 

englobam 88 ambulâncias, 58 vans e 42 automóveis.

emergenciais, além da renovação 
tecnológica e da construção de 
novas unidades básicas. “As pes-
soas precisam receber saúde mais 
próxima das suas casas. Esses 
recursos vêm de emendas parlamen-
tares e de economias do Governo do 

Estado”, afirmou secretário.
Ele assumiu o compromisso de 

incluir nos próximos 30 ou 60 dias 
os municípios que ficaram de fora, 
para que todos possam ser atendi-
dos. “A saúde atenderá o Paraná por 
inteiro”, completou.

Promoção da cidadania
Darlan Scalco, prefeito de Pérola e 

presidente da Associação dos Municí-
pios do Paraná (AMP), destacou que 

esse anúncio, no fim do ano, pro-
move cidadania para os paranaenses. 

“Saúde é a principal área de qual-
quer município, é a base de todas as 
outras atividades. Um investimento 

desse montante antecipa tudo o que 
o Governo pretende para os próximos 
anos. Investir nos municípios significa 

melhorar a qualidade de vida da população”, arrematou.

JAELSON LUCAS/AEN

O governador Ratinho Jr assinou convênios para liberação de recursos destinados a ações na área da saúde

JAELSON LUCAS/AEN



04  GERAL/ADI TRIBUNA HOJE NEWS, 12 DE DEZEMBRO DE 2019

Formação integral
de adolescentes
O espaço que antes abri-

gava a incubadora empre-
sarial da Rua Pinguim, na 
Zona VI será utilizado com 
objetivo é congregar – em 
um mesmo espaço – servi-
ços de saúde, assistência 
social educação, cidadania, 
esporte e lazer. A ação terá 
participação de secretarias 
municipais, Guarda Mirim, 
Tiro de Guerra 05.012 e 
outras entidades.

Com o projeto, a pre-
feitura pretende integrar 
o Centro da Juventude, 
que atende hoje cerca de 
360 crianças e adoles-
centes de até 18 anos, 
as instalações da Escola 
Tempo Integral – que será 
transferida para um novo 
prédio em fase de constru-
ção – o ginásio de espor-
tes do antigo Centro Social 
Urbano e a incubadora, 
atualmente desocupada.

“Será o centro de refe-
rência para atendimento 
às crianças e jovens de 
Umuarama, um local 
onde eles serão prepara-
dos para mercado de tra-
balho, para disputar um 
vestibular, terão atenção 
social e em saúde e pode-
rão desenvolver diversas 
atividades espor tivas, 
de lazer, oficinais cultu-
rais, empreendedorismo, 
enfim, um espaço voltado 
ao desenvolvimento pleno 
para preparar cidadãos 
qualificados para o futuro”, 
resumiu Celso Pozzobom.

Acompanharam a visita 
as secretárias municipais 
de Educação, Mauriza Gon-
çalves de Lima Menegasso; 
de Saúde, Cecília Cividini; 
de Assistência Social, 

Izamara Amado de Moura; 
e de Comunicação Social, 
Letícia Macedo D’Avila Cor-
rêa; a diretora da Fundação 
Cultural, Vera Lúcia Borges; 
o presidente João Ariovaldo 
Trento e a coordenadora da 
Aram/Guarda Mirim, Annie 
Cristiny Lopes Araújo de 
Lima; o subtenente Finamor, 
do Tiro de Guerra; o coorde-
nador da Casa do Empreen-
dedor, Paulo Leon Baraniuk; 
e a arquiteta Camila Gisele 
Piccolo, da Diretoria de Pro-
jetos Técnicos.

O público será formado 
pelos adolescentes e jovens 
atendidos pelo Centro da 
Juventude, os menores da 
Guarda Mirim, atiradores 
do TG que não estejam 
empregados e almejem for-
mação profissional e edu-
cacional, menores atendi-
dos pelo CRAS (Centro de 
Referência da Assistência 
Social). “A formação pode 
incluir até preparação para 
o vestibular. É um projeto 
bem amplo, para atender a 
juventude em praticamente 
todas as suas necessida-
des”, emendou a secretária 
da Educação, Mauriza Lima.

Há uma previsão de 
R$ 2,5 milhões do Finisa 
(Plano de Financiamento às 
Infraestruturas e ao Sanea-
mento) do governo federal, 
operado pela Caixa Econô-
mica, que pode receber con-
trapartida do município para 
a implantação. A intenção 
é definir as linhas gerais 
e a estrutura necessária 
para o projeto e iniciar a 
implantação já no início de 
2020. A proposta visa dar 
alternativas ao jovem que 
pensa no futuro.

Mais saúde
O presidente da Assembleia 
Legislativa, Ademar Traiano 
(PSDB), participou com o 
governador Ratinho Junior 
(PSD) do lançamento de um 
programa de interiorização 
da saúde que vai entregar 
equipamentos da área da 
saúde no valor de R$ 168 
milhões para mais de 200 
cidades. “Os deputados 
estaduais demonstram 
mais uma vez - como 
fizeram em votações 
decisivas para os interesses 
do Estado, e quando 
economizam recursos do 
Parlamento para obras 
que vão beneficiar todos 
os paranaenses - que 
priorizam, acima de tudo, 
os interesses do Paraná”.

Consórcio
Os deputados aprovaram 
em segundo turno a PEC 
do deputado Anibelli 
Neto (MDB) que dispõe 
sobre a possibilidade de 
municípios do mesmo 
complexo geoeconômico 
e social se associarem 
para fins de interesse 
comum. A medida permite 
que a associação entre 
municípios possa ocorrer 
em casos de desastres 
humanos ou naturais, 
sendo possível a cessão 
de bens entre associados.

Blocos de gelo
Para ajudar a diminuir o 
calor de Foz do Iguaçu, 
comum nesta época 
do ano, o Parque das 
Aves oferece blocos de 
gelo com frutas para 
as aves se refrescarem 
durante o verão. E os 
visitantes do atrativo 
terão a oportunidade 
de acompanhar as aves 
interagindo no Viveiro 
das Araras.  

Estranhamento
Causou estranhamento no 
Congresso Nacional que 
a suspensão do deputado 
Boca Aberta (Pros) foi 
garantida com os votos do 
Psol, do PCdoB e do PT. 
O relator Alexandre Leite 
(DEM-SP) pediu a cassação, 
mas prevaleceu um acordão 
dos partidos de esquerda 
para salvar o mandato do 
deputado paranaense. 

Rossoni assume
Em caso de afastamento 
do deputado Boca Aberta 
(Pros), com pedido feito pela 
Comissão de Ética da Câmara 
dos Deputados, quem assume 
é o empresário Valdir Rossoni 
(PSDB). Isso deve acontecer 
no primeiro semestre de 
2020 (Boca Aberta ainda tem 
alguns recursos e a suspensão 
tem que passar pelo plenário 
do Legislativo). A expectativa 
dos próximos de Rossoni é 
de que o tucano assume o 
mandato de forma definitiva 
até o fim de 2022, já que o 
mandato de Boca Aberta está 
pendurado por uma liminar.

Tarifa Zero em PG
O prefeito Marcelo 
Rangel (PSDB) anunciou 
a universalização do 
transporte coletivo em 
Ponta Grossa. A medida, 
inédita em cidades com mais 
de 300 mil moradores, deve 
ser implantado nos próximos 
meses. Rangel encaminhou 
o projeto para a Câmara 
Municipal e a principal 
mudança é a criação de 
uma taxa do transporte 
coletivo, que utiliza como 
base a lei federal do vale-
transporte. “Hoje, a média 
de pagamento do vale-
transporte para empresas 
é em torno de R$ 180 a R$ 
190. A taxa social será de 
121,66”, explica.
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Prefeitura abrirá concurso para 
agente de autoridade de trânsito

O prefeito Celso Pozzobom disse 
ontem (quarta-feira, 11) em seu gabi-
nete, ao lado da procuradora jurídica do 
município, Carolina Cicote, que pretende 
lançar um edital até abril de 2020 para a 
concurso público prevendo a contratação 
20 agentes de autoridade de trânsito 
em regime estatutário. A intenção é de 
que tais servidores atuem também na 
gestão do Estacionamento Rotativo. 
“Temos aí o prazo do período eleitoral, 
que é abril, então até lá nós temos que 
resolver”, disse.

LEI DE CONTRATAÇÃO
A lei complementar 459, de 28 de 

junho de 2019 cria, na estrutura admi-
nistrativa do Poder Executivo, 20 vagas 
para o cargo de provimento efetivo de 
agente da Autoridade de Trânsito, sob 
o regime estatutário, com carga horá-
ria de 40 horas semanais e remunera-
ção mensal de R$ 1.686,52.

Entre as atribuições estão: promo-
ver a fiscalização através de equipa-
mentos de fiscalização eletrônica de 
velocidade; promover a fiscalização 
a fim de fazer cumprir o disposto no 
Código de Trânsito Brasileiro; execu-
tar a fiscalização de acordo com as 
competências municipais e também as 
infrações de competência estadual de 
acordo com convênios firmados pelo 
Município, além de fiscalizar o cumpri-
mento das normas do CTB.

Os agentes deverão ainda garantir 
o interesse coletivo exercendo o poder 
de polícia administrativa no município, 
executando as atividades de orienta-
ção, fiscalização e vistoria, emitindo 
notificações e convites, lavrando auto 
de infrações, promovendo embargos, 
interdições, apreendendo materiais e 
equipamentos irregulares, demolindo 
obras irregulares ou com riscos de 
desabamento bem como, aplicando 
medidas administrativas de retenção 
e remoção e exercer a fiscalização 
do sistema de trânsito e transporte 
público, operando o sistema de sina-
lização, os dispositivos e equipamen-
tos de controle e os estacionamentos 
públicos, bem como vistoriando veí-
culos que necessitem de autorização 

especial para transitar.
Cada servidor deverá também promo-

ver e zelar pela ordem no estacionamento 
rotativo regulamentado do município.

VÍNCULO PRECÁRIO
Os agentes que já estão atuando 

em orientações de trânsito na cidade, 
atualmente trabalham com contrato 
via PSS (Processo Seletivo Simplifi-
cado), fato que gerou muita discussão 
na Câmara Municipal, continuarão a 
atuar no trânsito, orientado motoris-
tas. Vereadores citaram que o regime 
de contratação apontava um vínculo 
precário de tais agentes com o muni-
cípio, impossibilitando os mesmos de 
aplicarem multas de trânsito.

Projeto do Rotativo
Um projeto de lei foi enviado à Câmara Municipal e será votado em segundo 

turno em sessão extraordinária hoje (quinta-feira, 12). O texto que já havia sido 
analisado pelas comissões parlamentares e passado pelo primeiro turno de vota-
ção em plenário, chegou a receber algumas emendas de vereadores da bancada 

oposicionista, mas todas foram rejeitadas.
Um projeto substitutivo chegou a ser apresentado pelo vereador Mateus Barreto, 

e assinado também por Ana Novais, Deybson Bitencourt e Jones Vivi, fazendo com que 
o segundo turno de votação do texto original fosse adiado até que o substitutivo pas-
sasse por análise das comissões. O projeto dos vereadores foi rejeitado pelas comis-

sões e o texto original, de autoria do Poder Executivo volta à plenária.

Procuradoria defende legalidade
A Procuradora Jurídica, Carolina Cicote, que também participou da entrevista cole-

tiva ao lado do prefeito Celso Pozzobom, defende a legalidade da aplicação de multas 
através dos agentes contratados via PSS. Segundo ela, como trata-se de uma contra-
tação urgente, a ação torna-se constitucional, mas não negou que ações eventuais 

possam vir a ser movidas contra o município devido às multas aplicadas.

A procuradora Carolina Cicote defendeu ações dos agen-
tes contratados via PSS e acompanha decisão do prefeito 
em abrir concurso para servidores estatutários

ALEX MIRANDA
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Médicos presos são acusados de 
reaproveitar material cirúrgico

A Polícia Civil do Paraná 
(PCPR) prendeu seis médi-
cos urologistas, uma ins-
trumentadora cirúrgica e a 
secretária de um dos profis-
sionais na manhã de ontem 
(quarta-feira, 11) durante a 
segunda fase da Operação 
“Autoclave”. O grupo é sus-
peito de utilizar materiais 
ci rúrgicos i r regulares. 
Cateteres e outros equi-
pamentos, que deveriam 
ser descar tados após uso 
único, eram reutilizados 
em até 15 cirurgias.

Segundo Alexandre 
Macorin, delegado de Cri-
mes contra a Economia e 
Proteção ao Consumidor, 
as buscas em endereços 
relacionados aos suspeitos, 
forma apreendidos diversos 
materiais cirúrgicos descar-
táveis reaproveitados.

Ao todo, foram cum-
pridos 20 mandados judi-
ciais, sendo oito de prisão 
temporária e 12 de busca 
e apreensão, de forma 

simultânea, no Interior 
do Paraná e no estado 
de Goiás. As cidades-alvo 
da ação no Paraná foram 
Campo Mourão, Ivaiporã 
e Francisco Beltrão. Em 
Goiás, o cumprimento das 
ordens judiciais ocorreu em 
Goiânia e Rio Verde.

Macorin ressaltou que a 
ação é um desdobramento 
da Operação “Autoclave”, 
deflagrada em setembro. Na 
ocasião, a PCPR desman-
telou um grupo criminoso 
envolvido com a adultera-
ção, através de esteriliza-
ção ilícita, de materiais des-
cartáveis já utilizados por 
médicos em cirurgias uroló-
gicas. “A operação resultou 
na apreensão de um vasto 
material reprocessado”, 
complementa.

EQUIPAMENTOS 
VENDIDOS

Em continuidade às 
investigações, a PCPR 
constatou que esses equi-
pamentos cirúrgicos eram 

vendidos a médicos urolo-
gistas do Paraná e Goiás, 
com claro conhecimento de 
sua procedência irregular. 
Os materiais reaproveitados 
eram utilizados em cirurgias 
de pacientes particulares, 
resultando num lucro muito 
maior aos cirurgiões.

O delegado ressalta que 
os materiais que possuem 
um custo de R$ 1,2 mil 
eram adquiridos pelos médi-
cos por R$ 250 e R$ 300 
e reutilizados muitas vezes. 
Ressalta-se que todos os 
equipamentos eram com-
pletamente descartáveis e 
nenhum órgão responsável 

pela área autoriza esteriliza-
ção e reuso dos mesmos.

“Os materiais chega-
vam até os médicos por 
meio de funcionários de 
empresas que vendem 
esse tipo de equipamento 
para médicos e hospitais”, 
enfatizou Macorin. Os alvos 
da ação serão indiciados 
por associação criminosa, 
falsidade ideológica de 
documento par ticular e 
adulteração de produto 
destinado a fins terapêuti-
cos ou medicinais. As oito 
pessoas presas na ação 
foram colocadas à dispo-
sição da Justiça.

SEGUNDO o delegado responsável pela ação, a operação resultou na apreensão 
de um vasto material reprocessado

DIVULGAÇÃO
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‘Entre Lendas 
do Paraná’

Alunos da Escola 
Municipal Ouro Branco, 
classificados no concurso 
“Entre Lendas do Paraná” 
– 2ª edição –, promovido 
pelo Sesc, em parceria 
com a Secretaria de Edu-
cação, receberão hoje 
(12) às 9h, troféus pela 
excelente avaliação dos 
trabalhos apresentados.

Todas as escolas 
municipais puderam par-
ticipar. “Temos a alegria 
de informar que dois 
alunos da Escola Ouro 
Branco foram classifica-
dos entre as melhores 90 
ilustrações”, informou a 
secretária, Mauriza Lima.

Os alunos Miguel 
Ribeiro Rodrigues, do 3º 
ano B (professora Neuza 
Pereira), e Weslei Gabriel, 

do 5º ano B (profes-
sora Luciane Tangerino) 
foram os destaques de 
Umuarama no concurso. 
As escolas da cidade 
concorreram com todo 
o Estado, na catego-
ria ensino fundamental 
I. Na seleção também 
estavam envolvidas as 
categorias Ensino Funda-
mental II e Ensino Médio.

Os alunos vencedores 
receberão troféu e as pro-
fessoras uma coletânea 
com 90 cartões-postais. O 
concurso Entre Lendas do 
Paraná visa estimular a pro-
dução artística dos alunos, 
mediadas pelo docente, 
através da ilustração de 
lendas, mitos, locais ou 
personalidades históricas 
próprias do Estado.

A Polícia Rodoviária de Iporã apreendeu na manhã da quarta-feira 
(11) um GM Corsa Sedan carregado com cigarros contrabandea-
dos do Paraguai. A apreensão aconteceu na PRC-272, no km 512 
da rodovia. O carro possui placas de Castro e, de acordo com os 
patrulheiros, transportava 7,5 mil maços de cigarro e foi abandonado 
pelo condutor às margens da pista depois de uma perseguição. 
Foram realizadas buscas na tentativa de localizar o motorista. A PRE 
apreendeu a mercadoria e o veículo e os encaminhou para a Delegacia 
da Receita Federal de Guaíra.

DIVULGAÇÃO

Fora do ar
Desce a cortina do espetáculo 
dos ataques ao Governo e surge 
um script bem diferente sobre a 
demissão da diretora de educação 
da TV Escola, Regina de Assis. 
Apadrinhada do ex-prefeito Cesar 
Maia – com quem trabalhou – e 
do presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, ela 
estava na emissora desde o 
Governo de Michel Temer. Nos 
bastidores, das hostes à cúpula 
– e no MEC era sabido – há 
informações de que ela aparecia 
poucos dias da semana e ficava 
algumas horas na estatal. Com 
direito a motorista. Isso irritou até 
subordinados. A sua demissão, 
há cerca de dois meses, não tem 
a ver com suposta mudança de 
conteúdo na grade.

Oi e tchau
Procurada pela Coluna, Regina 
diz que isso não ocorreu – 
sua resposta, aliás, conotou 
tentativa de intimidação da 
reportagem, alegando que “não 
autorizo a publicação”.

Canetada
A direção da emissora chegou 
a questionar nota técnica dela 
negando exibição de filmes pró-
vida. A chefia pediu para incitar 
o debate pós-veiculação, sobre 
o tema aborto, para mostrar a 
pluralidade de ideias. Ela recusou.

Oba oba
Há implicância gratuita na 
praça com o documentário com 
Olavo de Carvalho na TV Escola. 
Até pouco tempo atrás, Jean 
Wyllys (PSOL), então deputado 
federal e crítico do Governo, era 
frequentemente entrevistado 
num programa na grade.

Lupa do MP
Tem muita gente graúda com medo 
de repatriar os milhões de reais 
não declarados em contas off shore 
no exterior. A despeito do ‘perdão’ 
da Receita Federal, avalizado pela 
então presidente Dilma Rousseff 
– com pequena mordida do Leão 
no saldo na volta da grana – o 
Ministério Público Federal está 
de olho. Cercou um tubarão ano 
passado, e isso amedronta a 
maioria que não negociou ainda 
a repatriação.  

Moral
A disciplina de Educação Moral e 
Cívica na grade escolar do ensino 
básico tem tímido debate e foi 
travada no Governo. Mas o MEC 
comemora o avanço das escolas 
cívico-militares, com a PM nas 
dependências – muitos dos casos 
a pedidos dos próprios pais. 

Do contra
A grita vem de professores ligados 
a sindicados, tradicionalmente 
sob ingerências de partidos da 
oposição, como PT, PSOL e PCdoB. 

Alvo fácil
Enquanto isso, a educação vai mal 
Brasil adentro. Muitos professores 
continuam apanhando das 
mãos de alunos mal-criados ou 
bandidos. Há casos conhecidos de 
assassinatos de professores.

TJ para poucos
O Tribunal de Justiça do DF e 
Territórios tem nos quadros 
mais de 8 mil servidores 
concursados. A larga maioria 
cumpre seu expediente diário 
no TJ. Alguns, por outro lado, 
deram mais sorte. Amigo 
de uma desembargadora, o 
servidor Flávio Aurélio Nogueira 
Jr, nomeado em 2011, desde 
2013 está cedido à liderança do 
Partido Solidariedade na Câmara 
dos Deputados.

Lá e cá
Ou seja, dos 8 anos que ocupa 
o cargo, 6 deles ficou cedido à 
Câmara dos Deputados – hoje 
no gabinete do deputado Prof. 
Israel. Privilégio para poucos. Isso 
remete muito ao caso de policiais 
militares cedidos para gabinetes 
de Assembleias Legislativas.

Coldre & batom
A Federação Nacional dos 
Policiais Federais vai aumentar 
a representatividade feminina 
nos quadros, com a criação da 
Diretoria da Mulher. Hoje, há 
quatro mulheres em cargos de 
direção na entidade.
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Umuarama poderá ter o ‘caos’ no estacionamento sem o rotativo
Em entrevista coletiva na manhã de 

ontem (11) o prefeito Celso Pozzobom 
justificou a decisão de não implantar 
o sistema de Estacionamento Ro-
tativo temporário em Umuarama e 
afirmou que não instalar o sistema 
é ter apenas um, de vários ‘caos’ na 
cidade e no comércio, durante o pe-
ríodo de compras e festas natalinas. 
“Outros apareceriam em vir tude de 
uma eventual enxurrada de ações ju-
diciais devido a irregularidades nas 
multas emitidas”, disse.

Segundo o prefeito, de última hora, 
a prefeitura não estava preparada para 
instalar o sistema. “Temos apenas 16 
agentes de trânsito e cerca de 8 a 10 
guardas municipais nas ruas, que 
estão realizando outras atividades, 
principalmente durante as festivida-
des de natal, quando os GMS é que 
são os responsáveis pelos fecha-
mentos de vias e acompanhamento 
de tráfego. Estamos sobrecarregan-
do a Guarda Municipal”, disse.

Celso alegou ainda que, mesmo se 
tivesse implantado o estacionamento 
rotativo definitivo, não haveria vagas 
durante o período de final de ano no 
comércio. “Aconteceria do mesmo jei-
to, nós passamos por isso no ano pas-
sado com a Caiuá presente. E ainda, 
de um ano pra cá tivemos um aumen-
to de cerca de 11 mil carros e motos 
em Umuarama”, revela.

Ele lembra também dos turistas 
que chegam de outras cidades da 
microrregião e que circulam e fazem 
suas compras centro de Umuarama. 
“Estamos melhorando as entradas e 
os acessos à cidade, juntamente para 
receber de maneira mais segura estas 
centenas de veículos de outros muni-
cípios que chegam à nossa cidade dia-
riamente. Umuarama é cada vez mais 
um polo do noroeste”.

IMBRÓGLIO
Pozzobom foi enfático ao citar o 

imbróglio entre vereadores da oposi-
ção e a administração pública, refe-
rindo-se à instalação do sistema de 
estacionamento no município. “Nós 
confundimos as coisas ali. O esta-

cionamento rotativo provisório não ti-
nha nada com a Câmara. O que está 
em tramitação por lá é o projeto do 
estacionamento do rotativo definitivo. 
Coincidiram as duas situações. Mas 
a câmara pontuou alguma coisa no 
estacionamento rotativo, assim como 
a Umutrans e a Procuradoria Jurídica 
também pontuaram. Não é por temor 
que decidimos não implantar o esta-
cionamento rotativo temporário”, ale-
ga, ressaltando que, com o que tinha 
em mãos, não conseguiria resolver o 
problema do caos no trânsito. “So-
mente criaria um imbróglio com a po-
pulação referente às multas. Não te-
ríamos condições de estar propondo 
que as pessoas se regularizem. Ou 
eram duas horas de estacionamen-

to, ou multa”, disse,lembrando que 
sistema não apresentava o aviso de 
irregularidade, quando o motorista ti-
nha tempo de correr atrás para pagar 
pela notificação antes de ser efetiva-
mente multado em R$ 195 e perder 
5 pontos na CNH.

PENALIDADES
De acordo com o prefeito, a falta 

de aviso de irregularidade também foi 
um dos pontos principais que fez com 
que tomasse a decisão de não instalar 
o rotativo neste período. “Com o vo-
lume de pessoas que nós temos no 
município e a participação dos comer-
ciantes, não teríamos disponibilidade 
para distribuir os cartões em todas as 
localidades. Iríamos penalizar o usuá-
rio por não termos efetivo”, confessa.

UM caos seria multar sem aviso de irregularidade e outro caos seria gerir o sistema com 16 agentes e poucos guar-
das municipais, afirma Pozzobom
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Celso pontuou que uma eventual enxur-
rada de ações judiciais contra o município 
também foi crucial para que tomasse a deci-
são de não instalar o sistema neste final de 
ano. “Não tenho medo, vergonha ou pudor 
de voltar atrás. Temos que medir as ações 
conforme suas consequências. Teríamos 
uma demanda muito grande na questão das 
multas, por isso voltamos atrás e resolve-
mos ter um caos apenas, que é o estaciona-
mento sem regulamentação”.

Enquanto o prefeito afirma que ações judi-
ciais podem ser movidas contra o município, a 
procuradora jurídica, Carolina Cicote Moreira, 
que estava a seu lado, diz que a contratação 
de agentes de trânsito via PSS é regular e que 
não causará danos jurídicos. “A contratação 
dos agentes de trânsito via PSS (Processo 
Seletivo Simplificado), se deu diante de uma 
situação de urgência e para fins temporários, 
que é o que a Constituição Federal permite. 
Os agentes vão fiscalizar também as regras 
de trânsito e, não possuímos efetivo suficiente 

Ações contra a prefeitura

da Guarda Municipal para tais ações. Estamos 
com uma contratação próxima de uma empre-
sa concessionária, que somente faria o esta-
cionamento funcionar com a ajuda do agente 
de trânsito”, cita. 

A procuradora ainda lembra que o Tribunal 
de Justiça do Paraná (TJ-PR) decidiu que os 
agentes da concessionária não poderiam emi-
tir avisos de irregularidade de trânsito, por isso 
deu-se a contratação em regime de urgência.

Baixa adesão
O prefeito lembrou que durante 
sessão extraordinária na Câmara, em 
que foi votado o sistema de Estacio-
namento Rotativo definitivo, a Aciu 
convocou alguns comerciantes e 
empresários para que participassem 
da sessão e acompanhassem a vota-
ção, ocasião em que foi apresentado 
um projeto substitutivo que atrasou 
a tramitação no Legislativo. Mesmo 
assim, Pozzobom conta que a adesão 
dos empresários foi pequena. “A par-
ticipação dos empresários foi peque-
na nas reuniões. A maioria alega falta 
de tempo, até para defender o que é 
interessante para eles (empresários). 
Tem gente que defende, mas muitos 
me visitam no gabinete dizendo que 
não querem o Rotativo. Tentamos 
atender a maioria, não vamos agra-
dar a todos”, conclui Pozzobom.

AGENTES de trânsito contratados via PSS continuarão 
trabalhando e notificando irregularidades no trânsito
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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Rita desconfia de Rui
Em “Malhação”, Rui diz a Rita que foi Viana quem contou 
sobre a separação de Lígia e Joaquim. Jaqueline descon-
fia de Marco, mas não consegue confrontá-lo. Jaqueline 
se preocupa com Anjinha. Rui anuncia a Rita que o juiz 
aceitou o novo depoimento de Isaura. Carla, Thiago e 
Raíssa recepcionam Marco e Anjinha. Um tempo depois, 
Raíssa constata que Anjinha não está em casa. Rita 
comenta com Jaqueline sua desconfiança com Rui. Leila 
encontra Rui.

Éramos seis 
Lola teme se separar de Durvalina, 
mas reflete sobre a conversa com 
Clotilde. Emília contrata Gusmões 
para encontrar Adelaide. Zeca, Olga 
e as crianças procuram pelas econo-
mias de Candoca que Justina enter-
rou. Durvalina garante que estará 
sempre ao lado de Lola. Carlos não 
consegue conversar com Mabel. 
Inês reencontra Lili e Isabel. Alfredo 
e Adelaide voltam de sua viagem e 
combinam um novo encontro. Carlos 
repreende Alfredo. Gusmões conduz 
Adelaide até Emília, e a moça con-
fronta a mãe. Olga encontra a caixa 
com as economias de Candoca. 
Zeca e Olga fecham negócio com 
Neves e Leontina, Maria desconfia. 
Almeida pede que Clotilde o aceite 
como amigo. Afonso orienta Carlos 
a deixar que Inês siga sua vida. Lola 
anuncia aos filhos que terá de demi-
tir Durvalina.

Bom Sucesso 
Waguinho sugere a Alice que faça 
uma campanha na rede social para 
encontrar alguém com o tipo de san-
gue compatível com o de Gabriela. 
Luan comenta com Waguinho que 
está se distanciando de Alice. Ramon 
conta a Tonho que desconfia de que 
Padre Paulo esteja escondendo algo 
sobre Elias. Marcos avisa a Diogo 
que Alberto mudou seu testamento 
e manda o advogado ficar longe da 
família. Diogo se despede de Gisele, 
prometendo se vingar dela e de todos. 
Paloma diz a Marcos que está deses-
perada, com medo de perder a filha. 
Elias se espanta ao ver Padre Paulo 
em sua casa.

Amor de mãe 
Davi consegue escapar do galpão e é 
socorrido por paramédicos. Ryan provoca 
Érica sobre o almoço com Raul. Danilo 
e Camila se beijam. Miguel se preocupa 
com Davi, que afirma que o incêndio foi 
uma vingança de Álvaro. Vitória descobre 
sobre o estado de Davi e questiona Álvaro. 
Belizário ameaça Vicente. Danilo descobre 
que Camila é filha de Lurdes, e pede à 
namorada segredo sobre a relação dos 
dois. Samuel treina Marina. Amanda res-
gata Davi do hospital, antes que Belizário 
atente contra o ativista. Lurdes visita San-
dro. Durval sente ciúmes de Thelma. Ryan 
apoia Marina, que sofre por ter quebrado 
sua raquete. Lurdes teme pela vida de 
Sandro durante uma rebelião no presídio.

As aventuras de Poliana 
Ruth pede para Roger tirar as tecnolo-
gias implantadas na escola durante uma 
reunião. Pendleton presenteia Luisa com 
material de pintura para que ela retome 
seu hobbie. Filipa arma um plano con-
tra Ester durante a oficina de doces de 
Nancy. João chega ao Ceará e revê sua 
mãe. Guilherme e Raquel discutem por 
ciúmes. Luisa volta a pintar. A campa-
nha de divulgação do açougue é um 
sucesso e o movimento é dobrado. 
Brenda e Jeff terminam o namoro. 
Josefa revela a João o segredo que 
guardou durante sua vida inteira.

Cúmplices de um resgate 
Isabela improvisa um poema sobre 
amor ao invés de cantar. Otávio pede 
Rebeca em noivado e ela diz: «É claro 
que sim».  Otávio a presenteia com 
o broxe que era de seu avô, pois o 
homem havia dito para ele presentear 
com a joia à mulher de sua vida. Os 
dois são surpreendidos por fogos de 

ar tifício. Fausto beija Helena, que 
reage e manda-o parar. A mulher 
explica que não está pronta para se 
envolver com ninguém no momento. 
Priscila fica junto com a mãe, que tra-
balha até mesmo em casa, mas não 
deixa de dar atenção para filha. Dinho 
convence Meire a aceitar Helena como 
nova moradora do condomínio. Ofélio 
consegue entregar uma pequena serra 
para que Manuela consiga serrar a 
grade na janela do quarto da mansão.

Topíssima
Furacão diz para Miguel que não poderá 
ficar cuidando da amiga. Poderosa se 
lembra de quando foi abandonada 
pela mãe na infância. Furacão avisa 
que Poderosa foi despejada de casa. 
Norma cuida de Fernanda. Ramiro chega 
e eles discutem. Tobias avisa que che-
gou a hora de contar para Ramiro que 
a filha bastarda foi encontrada morta. 
Miguel convida Poderosa para morar em 
sua casa enquanto se recupera. Maria 
Antônia se queixa da demora de Miguel. 
Poderosa concorda em ir para a casa 
de Miguel. Bernardo se encontra com 
o delegado Fonseca e descobre que o 
corpo de Poderosa não foi encontrado.

O rico e Lázaro 
Neusta empurra Belsazar na pis-
cina para lhe dar uma lição. Ravina 
almoça com os familiares. Neusta diz 
que sente falta de Joaquim. Aspenaz 
procura Daniel e diz saber da aliança 
entre Neusta e o rei Irom. Zac fica 
furioso ao encontrar Fassur em sua 
casa. Asher se aproxima do local da 
inauguração da estátua de Marduk 
com Kassaia nos braços. Nebuzaradã 
se enfurece e arma seu arco-e-flecha 
na direção do escravo hebreu.
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Você vai obter um retorno positivo dos esforços do mês 
passado. Há festas em todos os lugares. Existem moti-
vos para comemorar! As doenças psicossomáticas e 
distúrbios leves que está sofrendo são causados pelas 
suas frustrações. Seria uma boa ideia admitir que elas 
existem e resolver o problema na fonte.

Pense com calma e pese os prós e os contras. 
Não se deixe levar inutilmente por qualquer coisa 
que faça. Reserve algum ânimo para o fim do dia e 
relaxe em uma de suas atividades de lazer favoritas.

Se você se prender aos seus valores, você terá o 
melhor dia de todos, não dê ouvidos a ninguém. 
Uma vida equilibrada está ao seu alcance. Pense 
antes de reagir às coisas, isso funciona. Seu ponto 
de vista é a fonte.

Hoje vai ser um dia difícil se você ficar tão sério. 
Você corre o risco de falar rápido demais. A maioria 
de sua energia será usada em discussões com as 
pessoas que o rodeiam e elas irão ajudá-lo a se 
orientar novamente.

Você está vivendo a vida ao máximo. Não se preo-
cupe muito com os detalhes! Respire mais profun-
damente e isso vai ajudar você a encontrar a calma 
que você precisa para as reorganizações que está 
fazendo.

Você será melhor do que o normal em se expressar 
de forma clara e concisa, mas certifique-se de lidar 
com os outros com cuidado. Você pode ficar estres-
sado com facilidade hoje, tente manter a calma e 
seguir em frente com o que você tem que fazer.

O bom humor vai prevalecer e você vai ser bom em 
ser receptivo às pessoas a sua volta. Faça pausas 
porque você não tem se cuidado muito bem fisica-
mente. Tenha cuidado com cãibras musculares e 
com movimentos errados.

Você está de bom humor e mais relaxado, seu oti-
mismo é muito oportuno, ideal para suavizar os con-
flitos. Você está em forma e vai saber como usar isso 
a seu favor. No entanto, você precisa parar antes 
que fique completamente exausto.

Boas notícias estão no ar e uma atmosfera do pre-
sente constrói a sua confiança. Aproveite ao máximo 
a paz e a tranquilidade do dia para dar atenção ao 
que pode estar faltando em sua dieta.

Viagens de negócios e documentos estão na ordem 
do dia. Ajuste seus planos para dar conta disso. 
Você não vai ter muita energia, mas seu estado de 
ânimo elevado vai compensar isso. Fazer alonga-
mento também ajuda.

A sorte está do seu lado para remover uma preo-
cupação que você tem desde o mês passado. O 
ritmo atual o está levando a fazer coisas demais. 
Você deve pensar em relaxar totalmente quando 
finalmente tiver chance.

Superar sua impaciência e controlar seu entusiasmo 
ardente será o seu desafio de hoje. Vá mais deva-
gar. É absolutamente necessário para se livrar do 
estresse que você construiu. Dê-se um tempo para 
relaxar de verdade.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni Auto de Natal
A Unipar está com tudo pronto para o grande evento do ano, o 

Auto de Natal, projeto desenvolvido em parceria com a prefeitura 
[Secretaria Municipal de Educação]. A decoração, como sempre, 
promete encantar, assim como o conjunto de vozes de cerca de 
duzentas crianças. Será nesta quinta (12) e começa às 20h30.

O Natal agita 
uma varinha 
mágica sobre 

todo o mundo, 
e observe, tudo 
é mais suave e 
mais bonito. 

(Norman 
Vincent Peale)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 
aniversário hoje -, Waldir Campana, 
Talita Ziliotto, Luciano Costa, Luzia 

Helena Souza Dias, Aparicio Bolonhez,  
Antonio Mussurunga Moraes Filho, 

Edílson Luiz Zimiani Cabral, Geraldo 
Magela de Oliveira,  Cristina Sala Melo 

Costa, Lupecinio Rodrigo Garbin  e 
Rejane Mizue Shirabayashi. Da coluna: 

felicidades!

VIVAS
SIRLEY FÁTIMA DE SOUZA, a Batatinha, está em festa. Aliás, ela sempre 

está em festa e entusiasmada pela Vida. Vibra em sintonia com sua família, 
irmãos, tios e sobrinhos ( e não é pouca gente não). Interage com muito 
amor com  o maridão Maciel, com o filho amado Daniel, o pai querido Tio 
Batata, os amigos do Sebrae e princialmente com ela mesma. O coração 
é grande, o carisma excepcional e de quebra ela não economiza sorrisos. 

Sorria muito, viva muito e alegre-se mais e mais. Hoje é dia de dizer: Feliz 
Aniversário Batatinha! 

LUCI LEMES
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OH OH OH
O Natal está chegando e com 
ele caminha também a solida-
riedade -, e por conta disso o 
Lago Aratimbó recebe o Mega 
Show de Natal Solidário, no 

domingo (15) das 16h às 21h, 
onde haverá apresentações 

gratuitas de artistas regionais 
e nacionais. E na segunda-fei-
ra (16) tem Desfile de Papais  

Noéis Motociclistas pela Aveni-
da Paraná, Avenida Rolândia e 
Avenida Maringá, às 19h30.  E 
também o Lago Aratimbó esta-
rá rcom a roda gigante  de 21 
metros toda iluminada, uma 
das grandes novidades deste 

Natal,  em Umuarama

Governador
ÉDIO MARTELLO, gover-

nador do Rotary Clube In-
ternacional Distrito 4630, 
em recente visita ao Ro-
tary Club Umuarama onde 
foi recepcionado na Casa 
da Amizade pelos rotaria-
nos José Dantas, Joaquim 
Martins e pelo Governador 

Assistente Paulo José 
dos Santos.

Carla Frasquete e Jander Antunes, em recente evento no Metropolitan

Bravíssimo
O  espetáculo da Orquestra Filarmônica do Noroeste Paranaense acontece na próxima semana, dia 18 ( quarta-

-feira) e faz parte da programação das festividades natalinas de Umuarama no palco do teatro do Centro Cultural. 
A apresentação acontecerá das 20h às 22h. Um espetáculo imperdível e  com participação especial de cantores 
solistas e corais de Umuarama, unindo temas eruditos, temas de filmes e o Natal com arranjos musicais dinâmi-

cos. A entrada será franca e os convites poderão ser retirados na Fundação Cultural Vera Schubert. 

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL
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AGILE 1.4 LTZ .........................................................................................11/12 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 27.900,00
ASTRA HATCH  2.0 ADVANTAGE ....................................................10/11 ........................... PRETO ........................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 28.900,00
CRUZE SPORT6 1.8 LT .........................................................................13/14 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 51.900,00
CRUZE SPORT6 1.8 LT .........................................................................13/14 ........................... PRETO ........................................... COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 49.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT...........................................................................15/16 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 63.900,00
CRUZE SEDAN LT  TURBO .................................................................16/17 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 76.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..................................................................17/18 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 76.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO .............................................................16/17 ........................... VERMELHO ................................. COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO .............................................................17/18 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 89.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO .............................................................18/19 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 96.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ............................................................16/17 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 84.900,00
F1000 XLT MWM ...................................................................................93/94 ........................... CINZA ............................................ COMPLETO ...................................................................................R$ 45.900,00
ONIX 1.0 LT .............................................................................................14/15 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 34.900,00
ONIX 1.4 LT .............................................................................................18/19 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 48.900,00
ONIX 1.4 LTZ...........................................................................................14/15 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 41.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT. ....................................................................................17/18 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 54.900,00
PEUGEOT 2008 ALURE  ......................................................................17/17 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 54.900.00
PRISMA 1.4 LT ........................................................................................15/16 ........................... CINZA ............................................ COMPLETO ...................................................................................R$ 42.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. ..............................................................................18/19 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO, KM 4.800 ...................................R$ 64.900,00
S10 ADVANTAGE 2.5 FLEX ................................................................16/17 ........................... CINZA ............................................ COMPLETO ...................................................................................R$ 79.900,00
S10 HIGH COUNTRY 2.8 DIESEL .....................................................18/18 ........................... PRETO ........................................... COMPELTO, AUT, COURO, KM 15.000 ...............................R$ 152.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................................................................13/13 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 34.900,00
SPIN LT 1.8 ..............................................................................................14/14 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO ...................................................................................R$ 37.900,00
TRACKER 1.8 LT AT ...............................................................................15/16 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 63.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT ............................................................................15/15 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, AUT, TS ..................................................................R$ 64.900.00
TRACKER PREMIER TURBO ...............................................................18/18 ........................... PRETO ........................................... COMPLETO, AUT, COURO, TS .................................................R$ 86.900,00
TRAILBLAZER V6 LTZ  .........................................................................16/17 ........................... CINZA ............................................ COMPLETO, AUT, COURO, 7L ...............................................R$ 124.900,00

VENDE – SE 

Lote de 217,5 m no Jar-
dim Colibri 7,25 m de 

largura e 30 m de cumpri-
mento. Localizado fun-

dos do Big Smart. VALOR 
R$ 77.000,00. Contato 
(44) 98406-5842 (44) 

3622-2197

23CLASSIFICADOSUMUARAMA, 10 DE MAIO DE 2019

COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00

EXTRAVIO DE ALVARÁ
CONFECÇÕES  THOMAS I L 
LTDA, inscrita sob nº CNPJ 
03.006.452/0001-79, estabe-
lecida na Avenida Paraná, 4351 
Zona I, CEP 87.502-000, na cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins o 
extravio de seu Alvará de Licença 
Municipal nº 21.648. Com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.      
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NOTÍCIAS DA

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

 ‘Uni-duni-par...vem pra cá brincar’. 
Assim a equipe da Brinquedoteca da Unipar 
chamou a criançada para a comemoração 
dos vinte anos do projeto, em Umuarama. 
Os preparativos para o ‘parabéns’ 
começaram cedo. A decoração realçou 
as cores da Brinquedoteca. O bolo todo 
colorido ganhou formato da logo do projeto. 
Os docinhos foram caprichosamente 
preparados para a ocasião. A equipe de 
estagiários do curso de Pedagogia, as 
colaboradoras e a coordenadora, professora 
Lucyelena Piceli, se juntaram à criançada 
para esse momento de muita interação e 
vibração. Depois, os convidados foram para 
o pátio comer salgadinhos e os doces. A 
Brinquedoteca é um projeto de extensão do 
curso de Pedagogia da Unipar e também um 
espaço de atividades de ensino e pesquisa. 

Crianças celebram os vinte 
anos da Brinquedoteca

‘UNI-DUNI-PAR’

EXTRAVIO DE ALVARÁ
ALLINE APARECIDA FREITAS 
SILVESTRE, inscrita sob nº CPF 
065.644.659-55, estabelecida 
na Avenida Rio Branco,4270, Zona 
I, CEP 87.501-130, na cidade de 
Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins o 
extravio de seu Alvará de Licença 
Municipal nº 32.378. Com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.      

Missão Havaí
Ítalo Ferreira, Gabriel Medina e Filipe 
Toledo, enfrentaram a temporada 
mais acirrada dos últimos anos. O trio 
brasileiro se revezou na liderança do 
Circuito Mundial. A disputa promete 
ir até as últimas baterias da grande 
decisão no Havaí. Desde a terça-feira 
(10), os três estão em ação nas ondas 
de Pipeline não só para ver quem é o 
melhor surfista do mundo em 2019, 
mas para definir quais serão os 2 
representantes do Brasil nas Olimpía-
das de Tóquio 2020.

Adversários
O sul-africano Jordy Smith, número 
3 do ranking, é o único intruso nesse 
domínio verde-amarelo. Outro que 
ainda tem chances de impedir o 4º 
título mundial do Brasil é o ameri-
cano Kolohe Andino, que está em 
quinto no ranking. Menos de 2.000 
pontos separam os três brasileiros, 
cada um depende de si próprio para 
sair de Pipeline com o título Mundial. 
Vale lembrar que uma vitória garante 
10.000 pontos e o vice fica com 
7.800. E, se todos terminarem empa-
tados na mesma posição no Havaí, o 
caneco fica com o líder Ítalo.

Pontuação
Ítalo Ferreira é o primeiro colocado 
com 51.070 pontos. Logo à frente 
de Gabriel Medina, que está com 
50.005 e na terceira colocação está o 
sul-africano Jordy Smith, com 49.985. 
O quarto colocado é brasileiro Filipe 
Toledo, com 49.145 pontos no campeo-
nato e depois dele vem o americano 
Kolohe Andino, com 44.665 pontos.
Pelo fato de os dois piores resultados 
do ano serem descartados da pon-
tuação final, Jordy tem uma desvan-
tagem em relação aos brasileiros.
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Cruzeiro é rebaixado com folha 
mais cara do que a do Flamengo

As folhas de pagamento do 
campeão Flamengo e do rebai-
xado Cruzeiro desmentem que o 
dinheiro seja o grande diferencial 
do Campeonato Brasileiro a favor 
do rubro-negro. A organização e 
a credibilidade fazem parte do 
cardápio vencedor. O Cruzeiro 
caiu para a segunda divisão com 
a segunda maior folha de paga-
mento do país, R$ 14 milhões. 
Só o Palmeiras pagou mais caro 
do que o gigante mineiro, 17º 
colocado na tabela. A folha do 
Flamengo é R$ 1 milhão mais 
barata do que a da celeste: R$ 
13 milhões, aproximadamente.

O acesso a uma lista de salá-
rios do Cruzeiro indica que há 
laterais na faixa de R$ 500 mil 
e zagueiros na faixa de R$ 700 
mil. Só com os três goleiros, a 
folha ultrapassa um milhão. A 
dificuldade para remontar o novo 
Cruzeiro passa pelas rescisões 
ou empréstimos de jogadores. Na 

noite de terça-feira (10), em Porto 
Alegre, circularam informações 
de que o Grêmio poderia voltar a 
conversar sobre a contratação 
de Thiago Neves. Nesse caso, 
o Tricolor Imor tal deixaria uma 
lista de jogadores à disposição 
da diretoria cruzeirense, para 
incluir como troca.

No início de 2019, Renato 
Gaúcho queria Thiago Neves e 
a troca por Luan chegou a ser 

sacramentada, mas o meia gre-
mista preferiu não se transferir 
para BH. Com a queda do con-
trato de televisão, de R$ 80 
milhões para R$ 8 milhões, o Cru-
zeiro terá de montar elenco mais 
jovem e barato. Jogadores como 
o lateral Wéverton, os zagueiros 
Cacá, Dudu e Fabrício Bruno, o 
lateral Rafael Santos e, possi-
velmente, o meia Maurício, farão 
parte da nova equipe.

Embalada pelas seguidas e contun-
dentes vitórias no octógono do 
UFC, Amanda Nunes, dona de 
dois cinturões do evento, esbanja 
confiança. Depois de se auto intitular 
melhor lutadora de MMA de todos 
os tempos, a ‘Leoa’ não economizou 
no discurso para garantir vitória em 
sua próxima apresentação no evento, 
neste sábado (14), em Las Vegas 
(EUA). A baiana, que defende seu 
título dos pesos-galos (61 kg) con-
tra Germaine de Randamie, realizou 
uma coletiva de imprensa com veícu-
los brasileiros nesta terça-feira (10) e 
prometeu que voltará para cassa com 
o cinturão em mãos,
 como de costume.

DIVULGAÇÃO
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