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TCE suspende licitação 
para o transporte escolar
Falta de justificativa para a definição de índices contábeis exigidos das participantes 
e previsão de que ônibus sejam emplacados no próprio município motivaram decisão 

do TCE-PR que, por meio de medida cautelar, suspendeu o andamento da concorrência 
pública lançada pela Prefeitura de Umuarama. O objetivo da licitação é a contratação, 

pelo valor máximo de R$ 4.600.068,15, de empresa para fazer o transporte escolar de 
alunos da rede pública do Município. l Pág. 10

Administração é 
denunciada no 
Tribunal de Contas e 
no Ministério Público 

Domingo tem a final 
do campeonato de 
futebol Interbairros e 
distritos sub-17 

Rotativo aprovado 
Projeto do Estacionamento Rotativo Pago, enviado 
pelo Poder Executivo à Câmara, é aprovado defini-
tivamente com quatro votos contrários (vereadores 

em pé), em sessão extraordinária na noite de ontem. 
O texto recebeu apenas duas emendas. O sistema 

deverá ser implantado após processo licitatório, sem 
as alterações sugeridas pelo parlamento.
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Contra o Fundo Partidário
A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional 
aprovou o projeto que pode passar de R$1,7 bilhões para R$3,8 
bilhões a verba para financiar os partidos políticos, o chamado 
fundo eleitoral. O projeto precisa passar pelo plenário do 
Congresso para virar lei. Se aprovado, o novo fundo já valerá 
para as eleições municipais do próximo ano. Em suas redes 
sociais, o deputado estadual Delegado Fernando (PSL) deixa 
claro que é contra o fundão partidário. “Dinheiro público não 
deve ser usado para custear campanha política, mas sim para 
áreas importantes e urgentes em nosso país. Eu sou contra o 
aumento do fundo partidário”, afirma.

Aposentadoria 
inconstitucional
O Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu na quinta-feira 
(5) que a aposentadoria 
dos ex-governadores é 
inconstitucional. Os ministros 
acompanharam o voto da 
relatora da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 
proposta pela OAB Paraná, 
ministra Rosa Weber, que 
determinou o cancelamento 
das aposentadorias e 
pensões de todos os ex-
governadores.

Eleições
OAB-PR considera abusiva a elevação dos valores do Fundo 
Eleitoral proposto pela Comissão Mista de Orçamento 
do Congresso Nacional. O aumento é de R$ 2,1 bilhões 
em relação ao valor aprovado para o pleito de 2018. “O 
aperfeiçoamento da democracia brasileira pressupõe que 
as eleições sejam limpas, livres da interferência do poder 
econômico, e nesse sentido o fim do financiamento de 
campanhas por grandes empresas é salutar”, aponta Cassio 
Telles, presidente da OAB-Paraná.

Finalidade do Estado
O presidente da OAB diz ainda que: “Transferir para o 
erário o ônus de fornecer recursos em valores tão elevados 
compromete as políticas públicas sociais, de saúde, transporte, 
segurança pública e outras, que são o fim essencial do Estado”. 
O que se espera, segundo Telles, é que o Congresso Nacional 
reveja esses valores. A proposta deve ainda ir à votação no 
plenário do Congresso Nacional. A OAB Paraná está oficiando 
a todos os parlamentares paranaenses, manifestando o 
posicionamento contrário ao aumento que é incompatível com 
o momento econômico pelo qual o país está passando.

Princípio da 
moralidade
Para o presidente da OAB-PR, 
Cássio Telles, a decisão respeita 
a Constituição, o princípio 
da moralidade e representa 
avanço democrático contra os 
privilégios. “Numa democracia, 
não podemos viver com 
privilégios. Aposentadoria 
exige contribuição, e 
os governadores não 
contribuíram. Aqui no 
PR, apenas o fato de ter 
governado dava o direito de 
receber a aposentadoria”.
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AGU vai recorrer da autorização 
do uso de radares nas rodovias

Comissão convida Moro e Toffoli para discutir segunda instância
A comissão especial da Câmara 

dos Deputados destinada a dar 
parecer à Proposta de emenda à 
Constituição (PEC) 199/19, que 
restabelece a prisão após a con-
denação em segunda instância, 
iniciou nesta semana seus traba-
lhos, aprovando requerimentos de 
convites a autoridades para discu-
tir a proposta. Entre os convidados 
estão o presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Dias Tof foli, e 
o ministro da Justiça e Segurança 
Pública, Sergio Moro.

Também foram convidados o 
ministro do STF Luiz Fux; o ministro 
aposentado da Cor te Cezar Peluso; 
o procurador-geral da República, 
Augusto Aras, e o presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), Felipe Santa Cruz.

A comissão especial é composta 

O presidente Jair Bolsonaro infor-
mou ontem (12), que a Advocacia-
-Geral da União (AGU) vai recorrer da 
decisão da Justiça Federal em Brasília 
que revogou a suspensão da utiliza-
ção de radares móveis nas rodovias 
federais do país. O uso de medidores 
de velocidade móveis e portáteis está 
suspenso desde agosto, por determi-
nação do presidente Jair Bolsonaro.

“Você é a favor da volta dos radares 
móveis nas rodovias federais? Determi-
nei à AGU recorrer da decisão judicial de 
1ª Instância”, escreveu o presidente em 
sua conta pessoal no Twitter.

Na decisão da última quarta-feira 
(11), o juiz Marcelo Gentil Monteiro, 
da 1ª Vara Federal Cível, atendeu a 
um pedido liminar feito pelo Ministério 
Público Federal (MPF), argumentando 
que a falta dos radares pode causar 
danos à sociedade.

“A urgência é patente, ante o risco de 
aumento do número de acidentes e mor-
tes no trânsito em decorrência da delibe-
rada não utilização de instrumentos esco-
lhidos, pelos órgãos técnicos envolvidos 
e de acordo com as regras do Sistema 

Nacional de Trânsito, como necessários à 
fiscalização viária”, destacou o juiz.

O recurso deverá ser encaminhado 
ao Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região (TRF1), sediado em Brasília.

Em agosto, a determinação foi cum-
prida pela PRF após a publicação de um 

despacho do presidente Jair Bolsonaro. A 
suspensão atingiu o uso de radares está-
ticos, móveis e portáteis. De acordo com 
o governo, o Ministério da Infraestrutura 
está reavaliando a regulamentação dos 
procedimentos de fiscalização eletrônica 
de velocidade em vias públicas.

por 34 membros e 34 suplentes e 
examinará o mérito da proposição 
em um prazo de até 40 sessões do 
plenário, contados a par tir de sua 
formação, para votar um parecer.

O deputado Marcelo Ramos (PL-
AM) foi designado presidente do cole-
giado, e a relatoria é do deputado 
Fábio Trad (PSD-MS).

ADMISSIBILIDADE
A PEC teve a admissibilidade 

aprovada pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJ) da Câmara em 20 de novem-
bro e altera os ar tigos 102 e 105 
da Constituição para estabelecer o 
trânsito em julgado da ação penal 
após o julgamento em segunda ins-
tância, extinguindo os recursos aos 
tribunais superiores. Para recorrer 
a esses tribunais, os interessados 
deverão iniciar outra ação.

O texto não mexe no Ar tigo 5º 
da Car ta Magna, que diz que nin-
guém será considerado culpado até 
o trânsito em julgado da sentença 
penal. A proposta encerra trân-
sito em julgado da ação penal na 
segunda instância, que, na Justiça 
comum, são os tribunais de Justiça 
em cada estado e, na Justiça Fede-
ral, são os cinco tribunais regionais 
federais (TRFs), extinguindo os 
recursos aos tribunais superiores.

A proposta para restabelecer 
a prisão em segunda instância 
ganhou força no Congresso Nacio-
nal após decisão do STF de 7 de 
novembro, que der rubou a vali -
dade da prisão, o que permitiu a 
soltura, dentre outros, a do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
condenado em duas instâncias por 
corrupção e lavagem de dinheiro.

DIVULGAÇÃO

PEDIDO liminar feito pelo Ministério Público Federal (MPF), argumenta que a falta dos radares pode causar 
danos à sociedade
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CPI do Transporte
Vereadores membros da 

Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) do Transporte 
Público realizaram ontem (12) 
pela manhã a última reunião 
com oitivas de testemunhas.

A última a ser ouvida foi 
o Heber Lepre. O ex-procura-
dor jurídico atuou no início da 
gestão de Celso Pozzobom.

De acordo com o verea-
dor Deybson Bitencour t 
(PDT), presidente da Comis-
são, parte dos questiona-
mentos foi a respeito da 
avaliação da oficialidade 
apresentada pela procura-
doria do município sobre o 
aumento do valor da tarifa e 
da diferença de R$ 20 cen-
tavos entre a passada pela 
roleta dos ônibus utilizando 
o cartão Transcard (R$4,30) 
e no dinheiro (R$4,50).

“Nós encontramos mui-
tas contradições nas res-
postas do ex-procurador 
que inclusive nos afirmou 
que os pareceres sobre a 
legalidade para o aumento 
da tarifa foram apenas ver-
bais”, conta o presidente.

Bitencour t ressaltou 
que o ex-procurador reafir-
mou o fato de que todas 
as decisões referentes aos 
reajustes tarifários do trans-
porte público no município 
são tomadas em reunião 
envolvendo as secretarias 
de Fazenda, Administração, 
Chefia de Gabinete e Procu-
radoria Jurídica.

E também, novamente, 
de acordo com o presidente 
da CPI, foi constatado que 
não existe previsão legal, 
ou firmada em contrato 
entre o Poder Executivo e a 
empresa Viação Umuarama 
Ltda, referente à diferença 
de R$ 0,20 entre o paga-
mento da passagem através 
do Transcard ou no dinheiro 
e, cada passada pela roleta.

“O ex-secretário ape-
nas relatou que a empresa 

apresentou uma tabela de 
custos operacionais que 
sustentava a diferença de R$ 
0,20 centavos”, conta Deyb-
son, revelando que também 
não há parecer jurídico, 
mas apenas uma minuta 
assinada pela procurado-
ria, que, “segundo Heber, 
seria um tipo de parecer 
jurídico a respeito”.

“Constatamos ainda uma 
série de situações de que apa-
rentemente o Poder Público 
deixa correr ‘ao bel-prazer’ as 
vontades da empresa”.

De acordo com Biten-
court, dois pontos importan-
tes serão citados no relató-
rio final da comissão. “Um 
deles é o fato de não haver 
o parecer jurídico a respeito 
da diferença de R$ 0,20 cen-
tavos e quando há, é verbal, 
segundo o ex-procurador, 
que alegou também não ter 
conhecimento de tal dife-
rença diante do pagamento 
do ticket. Outro ponto que 
será apresentado em relató-
rio, é o fato de o ex-procura-
dor ter assinado uma minuta 
para embasar a administra-
ção municipal quanto ao lan-
çamento dos valores diferen-
ciados da tarifa”.

FINALIZAÇÃO
O presidente da comis-

são, composta também 
pelos vereadores Ana Novais, 
Jones Vivi e Mateus Barreto, 
relata que foram encerradas 
as fases de oitivas de teste-
munhas, produção documen-
tal e foi solicitado prorroga-
ção do prazo por mais 90 
dias para que tenham tempo 
hábil para a confecção do 
relatório. “No começo do ano 
legislativo de 2020 vamos 
apresentar o relatório final 
aos vereadores que vão deli-
berar em plenário. Se forem 
constatadas irregularidades, 
será encaminhado ao Minis-
tério Público e ao Tribunal de 
Contas”, encerra Deybson.

Direitos da criança
O secretário Ney Leprevost 
(Justiça, Família e Trabalho) 
e o governador Ratinho 
Junior assinaram decreto que 
institui o grupo de trabalho 
interinstitucional responsável 
pelo desenvolvimento 
de uma metodologia de 
acompanhamento da 
execução de recursos 
estaduais para assegurar 
a execução das políticas 
sociais públicas nas áreas 
relacionadas à proteção 
da infância e adolescência. 
“As crianças não podem 
esperar. Investir na infância 
é investir no futuro”, disse 
Leprevost, reiterando que a 
proteção integral à infância é 
uma prioridade no Governo 
Ratinho Junior.

Prata da casa
A UFPR está entre as 
universidades públicas com 
o melhor desempenho, em 
sétima colocação no ranking 
“IGC 5”. O Ministério da 
Educação apresentou os 
dois índices que refletem 
a qualidade dos cursos e 
das instituições de ensino 
superior no Brasil: o Conceito 
Preliminar de Cursos (CPC) e o 
Índice Geral de Cursos (IGC), 
referentes a 2018.

Contorno Sul
O deputado Luciano Ducci 
garantiu emenda de R$ 300 
milhões no Plano Plurianual 
para obras Contorno Sul em 
Curitiba. O projeto prevê a 
construção da continuação 
da via marginal para que seja 
implantado sentido único, 
eliminando os conflitos 
existentes, e também a 
construção de trincheiras e 
passarela para pedestres. 
“Essas obras atendem os 
moradores de Curitiba e região 
metropolitana. A intenção é 
tornar o trecho mais seguro 
tanto para quem trafega pela 
região, quanto para quem 
mora”, disse Ducci  

Audiência
A Assembleia Legislativa 
aprovou requerimento do 
deputado Romanelli (PSB) 
e vai realizar no dia 4 de 
fevereiro de 2020 uma 
audiência que vai debater 
a PEC do Pacto Federativo 
que prevê a incorporação 
a municípios vizinhos de 
cidades com até 5 mil 
habitantes. Romanelli é contra 
a proposta - de extinção dos 
municípios - e divulgou um 
estudo CNM (Confederação 
Nacional dos Municípios) 
que aponta a perda de R$ 
682 milhões em recursos ao 
Paraná e que 100 cidades 
estão ameaçadas caso a PEC 
seja aprovada no Congresso 
Nacional conforme proposta 
pelo governo federal.

Saúde
O deputado Michele Caputo 
(PSB) participou da liberação 
de R$ 9 milhões para 41 
municípios, trazendo melhorias 
na área da saúde, educação, 
segurança pública, agricultura, 
esporte e lazer. Os recursos 
são do Programa Paraná Mais 
Cidades. “Recursos que, sem 
dúvida, farão a diferença na 
vida das pessoas. Parabéns 
aos prefeitos, vereadores, 
lideranças comunitárias 
e diretores de entidades 
filantrópicas pela conquista. O 
povo do Paraná é muito grato 
ao trabalho que desenvolvem”.  

Orçamento
Os deputados aprovaram o 
orçamento estadual de 2020 
estimado em R$ 50 bilhões 
- 30% dos recursos vão para 
educação (R$ 10 bilhões), 12% 
para saúde (R$ 3,9 bilhões) e 
R$ 3,7 bilhões para segurança 
pública. O Executivo, 
Judiciário, Legislativo, 
Ministério Público e 
Defensoria Pública só podem 
solicitar crédito adicional 
se os valores estabelecidos 
representarem até 4% do 
orçamento estimado.
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Mais de 300 mil ficarão sem 
Seguro DPVAT em 2020

Nos últimos 10 anos, cerca de 
4 milhões de vítimas de acidentes 
de trânsito foram indenizadas pelo 
Seguro DPVAT em todo o país. A par-
tir do histórico de dados da Segu-
radora Líder, é possível projetar um 
cenário de como será o próximo ano 
sem a existência do seguro de aci-
dente de trânsito, usando modelos 
estatísticos aplicados em previsões 
de séries temporais.

Caso seja extinto, mais de 300 
mil pessoas perderão o direito ao 
seguro apenas em 2020. O estudo 
indica, ainda, que serão mais de 38 
mil casos de vítimas fatais no trân-
sito e mais de 205 mil pessoas que 
ficariam com alguma sequela perma-
nente depois de um acidente.

Para 2020, a maior incidência 
de ocorrências de trânsito não 
indenizadas projetadas é para víti-
mas do sexo masculino, mantendo 
o mesmo comportamento dos anos 
anteriores na base indenizatória do 
Seguro DPVAT. A faixa etária mais 
atingida no período será a de 18 
a 34 anos, representando 46% do 
total das indenizações, o que cor-
responde a cerca de 144 mil bene-
fícios que poderão não ser pagos. 
A projeção de ocorrências para o 
próximo ano também mostra que a 
motocicleta seria responsável pela 
maior parte das indenizações, com 
cerca de 77% do total.

No mesmo período, a maio-
ria dos benefícios concedidos do 
Seguro DPVAT seria para motoris-
tas (58%). Estes representariam 
56% das indenizações para aci-
dentes fatais e 54% para ocorrên-
cias com sequelas permanentes, 
predominando significativamente 
os motociclistas (91%). Os pedes-
tres ficariam em segundo lugar nas 
indenizações por acidentes fatais 

Variáreis
O estudo leva em consideração variáveis como frota, PIB, políticas públicas de 

prevenção e educação no trânsito, e também dados diretamente relacionados à 
administração do benefício, como melhorias nos processos internos e maior divul-

gação de como ter acesso ao Seguro DPVAT.
No dia 11 de novembro, foi editada uma medida provisória indicando o fim do 

DPVAT. A MP será analisada pelo Congresso, que terá o período regimental para se 
posicionar, aprovando, rejeitando ou modificando o texto.

no período (28%), assim como nos 
sinistros envolvendo vítimas com 
invalidez permanente (35%).

Num cenário sem o Seguro 
DPVAT, o Nordeste seria o mais 
atingido. Segundo o estudo, no ano 
que vem, a região concentrará a 
maior parte das ocorrências não 
indenizadas: 30% do total. Entre 
os estados, São Paulo, Minas 
Gerais, Ceará e Santa Catarina 
apresentarão o maior número de 
vítimas que ficarão sem a cober-
tura: 38.602, 36.118, 21.883 e 
20.251, respectivamente.

“A indenização do Seguro DPVAT 
tem caráter social e protege os mais 
de 210 milhões de brasileiros em 
casos de acidentes de trânsito. O 
seguro é o único amparo econômico 
para grande parte da população de 

baixa renda depois de um acidente de 
trânsito”, afirma o diretor-presidente 
da Seguradora Líder, Ismar Tôrres.

Dos recursos arrecadados pelo 
Seguro DPVAT, 50% vão para a União, 
sendo 45% para o Sistema Único de 
Saúde (SUS) para custeio da assis-
tência médico-hospitalar às vítimas de 
acidentes de trânsito, e 5% são para o 
Denatran (Departamento Nacional de 
Trânsito), para investimento em pro-
gramas de educação e prevenção de 
acidentes de trânsito. Os outros 50% 
são direcionados para despesas, 
reservas e pagamento de indeniza-
ções às vítimas. De janeiro a outubro 
deste ano, a parcela destinada ao 
SUS totalizou R$ 852,4 milhões e, 
para o Denatran, R$ 94,7 milhões. 
Nos últimos 11 anos, essa contribui-
ção soma mais de R$ 37,1 bilhões.

O estudo indica que serão mais de 38 mil casos de vítimas fatais no trânsito e mais de 205 mil pessoas que 
ficariam com alguma sequela permanente após um acidente

ALEX MIRANDA
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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

Se você quer estudar na 
Unipar em 2020, mas não fez 
o vestibular tradicional, ainda 
pode. O Módulo II Continuado 

[para vagas remanescentes] 
está com inscrições abertas. 
Acesse vestibular.unipar.br 
e confira a lista de cursos. E 

para ganhar um desconto na 
mensalidade, confira lá também 
o Programa de Bolsas da Unipar. 

Porque a Unipar tem muito 
espaço para o seu talento!

Módulo II Continuado
VESTIBULAR

A Unipar investe em opções em todas as áreas do 
conhecimento, com um leque grande de cursos. São mais de 
90 na lista multicâmpus da pós-graduação lato sensu, incluindo 
MBA. Regulamentados pelo MEC (Ministério da Educação), 
todos seguem projeto pedagógico moderno. A credibilidade da 
Unipar e o seu quadro de professores altamente conceituado 
garantem a escolha certa. Outro diferencial da pós-graduação 
da Unipar é o programa de fidelização, um investimento para 
incentivar seus ex-alunos e os formandos a prosseguir os 
estudos, com bons descontos na mensalidade.

Campanha da Unipar está começando, com vários 
cursos, em várias áreas do conhecimento

‘Amplie possibilidades’
PÓS-GRADUAÇÃO 

• Análises Clínicas e 
Toxicológicas
• Ciência e Tecnologia de 
Sementes
• Constelações Familiares
• Dermoestética
• Direito Administrativo 
e Municipal [com tópicos 
especiais em licitações, 
compliance e eleitoral]
• Direito e Processo do Trabalho
• Direito Previdenciário
• Endodontia
• Engenharia de Segurança do 
Trabalho
• Estruturas de Concreto e 
Fundações
• Farmácia Clínica e Farmácia 
Hospitalar [ênfase em 
Prescrição Farmacêutica]
• Farmácia Clínica e 
Farmacoterapia Aplicada
• Fisiologia do Exercício e 
Reabilitação Cardiovascular
• Harmonização Orofacial
• Infecção Hospitalar e 
Resistência Antimicrobiana
• Manejo da Fertilidade do Solo 
e Nutrição de Plantas

• Programas de mestrado e doutorado em Biotecnologia 
aplicada à Agricultura 
• Programa de mestrado e doutorado em Ciência Animal 
com ênfase em Produtos Bioativos 
• Programa de mestrado em Direito Processual e 
Cidadania 
• Programa de mestrado em Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos na Atenção Básica 

Modalidade stricto sensu, em Umuarama

CURSOS OFERECIDOS 
Especialização e MBA, em Umuarama Mestrado e doutorado, também 

com inscrições abertas • MBA em Finanças, 
Controladoria e Auditoria
• MBA em Gestão de Pessoas, 
Carreira e Liderança
• MBA em Perícia, Auditoria e 
Gestão Tributária
• MBA Executivo em Gestão 
Empresarial
• MBA Executivo em Marketing, 
Tecnologia e Inovação
• Medicina de Felídeos
• Microbiologia e Controle de 
Qualidade Microbiológico
• Nutrição e Fitoterapia 
Aplicada a Clínica
• Ortodontia
• Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos
• Psicologia Histórico Cultural
• Relações Familiares e 
Intervenções Psicossociais
• Responsabilidade Civil
• Restauração de Dentes 
Tratados Endodonticamente 
com Ênfase em Retentores 
Intra-Radiculares
• Sistemas Térmicos
• Vigilância Sanitária e Saúde 
Única

Unipar – 
Referência 
em educação 
superior, da 
graduação ao 
doutorado 
- há 47 anos 
formando 
profissionais 
de talento!  
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COBERTURA com 310m², localizado 
na Rua José Teixeira D´ávila, 3797 
- Defronte Justiça Federal. Piso in-
ferior: sala de estar/jantar, cozinha 
planejada, lavanderia, 01 suíte e 02 
dormitórios, BWC social, todos mo-
biliados. Piso Superior: ampla suí-
te, salão de festas/ jogos, cozinha/
churrasqueira, terraço descoberto 
com pergolado e deck em madeira. 
Localização privilegiada, no Centro 
da cidade. Grande oportunidade 
para adquirir sua moradia com con-
forto e sofisticação. Para mais infor-
mações, ligue e agende uma visita.

Apto 003 - Bloco A5, com 02 quartos, 
sala, cozinha, BWC e uma vaga de 
garagem. Parcialmente reformado.

Ótimas condições.

R$ 95.000

Apto 201 - 2º Andar - Localizado no 
Jd. dos Príncipes, à 50m da Av. Lon-
drina,  entre Unipar Campus III e a 
Praça Miguel Rossafa. Contendo 01 
suíte, 02 quartos, BWC social, sala 
ampla, cozinha, sacada, lavanderia 
e 01 vaga de garagem. Apartamento 
em ótimas condições de uso, com 
90m² privativos. Excelente ambien-
te familiar e baixo custo de condo-
mínio. Agende uma visita!

OURO VERDE I

ED. SERRANO

EDIFÍCIO BELA VIDA

LOTES EM ATÉ 100X:

R$ 950.000
PREÇO ESPECIAL!

R$ 265.000
OPORTUNIDADE!

Rua Felício Conceição Gonçalves, 
3226, na Quadra 4, Lote 3-A - próx. 
Alto São Francisco. Terreno com 
240,00m². Casa nova, em alvena-
ria com 130m², contendo 01 suíte, 
02 quartos, sala de estar/jantar, 
cozinha, espaço gourmet c/ chur-
rasqueira, área de serviço coberta 
e garagem. Residência recém-refor-
mada, pronta para morar.

RES. JD. ATLÂNTICO

R$ 295.000

Rua Antônio Zanolo Fernandes, 1175. 
Residência com 63m², com 01 suíte 
e 01 quarto, e demais dependências. 
Terreno com 175,00m². Novíssima, 
sem uso, em ótima localização.

Residência localizada na Av. Rotary 
- Com 364,47m² de área total, con-
tendo uma residência em alvenaria 
com 185,96m², sendo 01 suíte, 02 
quartos amplos, sala de estar/jantar 
e cozinha integrados, BWC social, 
garagem para 02 carros, edícula com 
churrasqueira, pia e lavandeira. Em 
fase de reforma total.

QUADRA 3, LOTE 13 - Localizado no 
Condomínio Residencial Paysage Es-
senza, com 251,42m² (12,92x20).  Con-
domínio contendo quadra de tênis e 
poliesportiva, campo de futebol socie-
ty, playground, duas piscinas, acade-
mia com vestiários e segurança 24h. 
Condomínio com completa estrutura, 
pronto para construir. Conheça!

JD. IRANI
(PRÓXIMO SORVETES GURI)

(44) 99172-6911

RES. AV. ROTARY

PAYSAGE ESSENZA

R$ 125.000 - À VISTA

R$ 650.000

R$ 140.000

METROPOLITANO II
R$54.000 - Lote 31/32-A, Quadra 10

Com 162,50m² (6,67x24,50)

R$56.500 - Lote 43/44-A, Quadra 10
Com 162,50m² (6,67x24,50) 

JD. ITÁLIA III
Próx. Sonho Meu.Excelente 

Topografia. Com 147m² (7,00x21,00).
R$ 23.900 - Lote 04, Qda 05
R$ 23.900 - Lote 12, Qda 05
R$ 23.900 - Lote 17, Qda 05
R$ 23.900 - Lote 21, Qda 05

JD. BELO MONTE
Lotes 8-B, Quadra 04

Com 150,30m² (6,68x22,50)
Próx. Sorvetes Guri.

R$ 25.300

SAN REMO/ZAELI
Lote 4, Quadra 10

Terreno com 373 m², com excelente 
topografia, à 50 m do portão da 

entrada da Zaeli, pronto para 
construir.

R$ 125.000

JD. BELO HORIZONTE
Lotes 11/12-B, Quadra 22

Com 133,40m² (6,67x20,00)
Atrás da Havan. Ótima localização.

R$ 39.000

Apto 303, 1º andar, bloco 03, lo-
calizado no Residencial Bela Vida, 
próximo ao Sorvetes Guri. Com 
52m² de área total e 46m² de área 
privativa, contendo 02 quartos, 
BWC social, sala, cozinha e 01 vaga 
de garagem descoberta. Agende 
uma visita para conhecer!

R$ 105.000

TOTALMENTE

MODERNIZADA

ED. PALLADIUM - COBERTURA

TEMOS INÚMERAS 
OPORTUNIDADES PARA VOCÊ 

FAZER UM BOM NEGÓCIO!

Fale com nossos Corretores:

RES. PQ. DO LAGO

Residência localizada na Rua Ja-
çanã, 2791, Pq. do Lago - Com 
252m² de área total, contendo 
uma residência em alvenaria com 
113m², sendo 01 suíte, 02 quartos, 
sala de estar e cozinha integrados, 
BWC social e lavandeira coberta. 
Ótima localização.

R$ 290.000

60X
�������

�������

60X
�������

�������
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Horários especiais
Está disponível no site da 
Aciu (www.aciupr.com.
br) o cronograma que 
estabelece como marco para 
o funcionamento noturno do 
comércio esta sexta-feira, 13. 
As lojas funcionarão das 9h 
às 22h. O mesmo horário vale 
para os dias 16, 17, 18, 19, 20 
e 23. No dia 22, domingo, os 
estabelecimentos comerciais 
abrirão das 9 às 17h. Na véspera 
de Natal (24), das 9 às 16h, no 
dia 26 das 13 às 18h e no dia 31 
das 8 às 16h.

É ouro
A Aciu foi o grande destaque 
da cerimônia de premiação do 
Programa de Certificação em 
Gestão Faciap, em Curitiba. 
Buscando elevar o patamar 
organizacional e com foco nos 
associados e bons resultados 
para a coletividade, a 
entidade obteve a certificação 
máxima, sendo agraciada com 
o selo Ouro. Parabéns aos 
envolvidos.

Inauguração
Um momento muito especial 
para o setor de transportes 
no Noroeste do Estado, a 
inauguração da unidade do 
Serviço Social do Transporte 
(Sest) e Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte 
(Senat) em Umuarama. A 

entidade atua na qualificação 
de profissionais, preparando 
para a execução de atividades 
com eficiência e segurança. Já 
em funcionamento na avenida 
Dr. Ângelo Moreira da Fonseca, 
próximo ao cruzamento com a 
avenida Rondônia. 

Homenagem
A unidade operacional da Capital 
da Amizade homenageia com o 
nome o pioneiro do transporte 
de passageiros Iwao Yoshii, 
um dos fundadores da Viação 
Umuarama. Cidadão benemérito 
de Umuarama, morreu em 2017, 
aos 92 anos. O homenageado foi 
representado por duas das suas 
cinco filhas.

Sensação
Um dos principais atrativos do 
Natal Encantado, a roda-gigante 
de 21 metros instalada no entorno 
do lago municipal Aratimbó já 
faz enorme sucesso. A novidade 
tem agradado todas as faixas 
etárias, propiciando uma vista 
privilegiada da cidade. O passeio 
é gratuito. Não é obrigatório, 
mas a coordenação do Natal 
Encantado sugere a doação 
de um quilo de alimento não 
perecível, que será repassado 
para entidades beneficentes. O 
gesto solidário dá direito a três 
ingressos. De segunda a sexta, 
das 18h às 23h. Aos sábados e 
domingos, das 15h às 23h.

Votação interativa
Termina nesta sexta (13) 
a participação popular no 
Concurso de Decoração 
Natalina (Vitrines). A votação 
interativa ocorre através do 
site da Aciu (www.aciupr.com.
br). Participam Casa Di Maria. 
Construmil, Lingerie Rosas de 
Jardim, Ótica Liderama, Quality 
Festas e V10 Net.

Papais noéis de montão
Ele está no Centro Cívico, nos 
distritos, no Auto da Unipar e 
na sequência da programação 
do Natal Encantado vai se 
multiplicar. A agenda reserva 
o desfile de carros antigos 
com papais noéis motoristas 
(13), o desfile de papais noéis 
motociclistas (16) e o desfile de 
papais noéis ciclistas (18).

Ritmo acelerado
A construção civil de Umuarama 
segue em ritmo acelerado, com 
índices crescentes a partir de 
abril deste ano. O ano pode 
terminar com uma das melhores 
médias desde 2016, caso o 
desempenho de dezembro seja 
próximo do total de projetos 
liberados para edificação em 
novembro – que acumulou 
24.081m² em obras autorizadas 
pela Diretoria de Planejamento 
Urbano da Prefeitura.

O ano foi atribulado mas o 
momento é de atenuar ao 
máximo. Tente relaxar e usufrua 
do clima natalino. A cidade está 
linda, principalmente à noite e 
tudo evoca a magia da época. 
Convide os amigos, passeie com 
a família e curta tudo isso...

Excelente semana

A Aciu é a casa do Empresário!
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www.colunaesplanada.com.br - contato@colunaesplanada.com.br -
Caixa Postal 1890 - CEP 70254-970 - Brasilia DF

Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Cruzamento
com semáforo

A Umutrans está con-
cluindo a adequação de 
mais um ponto de grande 
movimento na cidade, 
com alto índice de aci-
dentes. O cruzamento 
das avenidas Padre José 
Germano Neto Júnior com 
a Doutor Ângelo Moreira 
da Fonseca, próximo 
do antigo IBC, recebeu 
obras estruturais, aces-
sibilidade e um semá-
foro ciclovisual, além de 
reperfilamento asfáltico 
e reforço na sinalização.

Na tarde da quinta-
-feira, 12, foi realizada 
a pintura da sinalização 
horizontal, destacando 
as novas faixas para tra-
vessia de pedestres. As 
obras civis foram execu-
tadas por uma prestadora 
de serviços contratada 
pelo município. Já a ins-
talação e configuração 
do semáforo – mesmo 
modelo dos equipamen-
tos instalados nos pontos 
onde há fiscalização ele-
trônica de avanço de sinal 
e parada sobre a faixa de 
pedestres – contou com 

empresa especializada.
Conforme o coordena-

dor de Projetos e Obras 
da Divisão de Engenha-
ria de Trânsito, Juracy 
Antonio Narcizo, o can-
teiro central foi revitali-
zado nas duas avenidas 
e o cruzamento ganhou 
uma ilha onde foi fixada 
a coluna e as hastes do 
semáforo. “Tivemos de 
readequar até as bocas 
de lobo existentes no 
local. Além disso, acerta-
mos um talude e o ponto 
de ônibus do transporte 
coletivo urbano, nas ime-
diações, foi reposicio-
nado”, informou.

A diretora da Umu-
trans, Dianês Maria Pif-
fer, lembra que estudos 
apontavam a necessi-
dade de um semáforo 
naquele ponto. “Temos 
relatos diários de colisões 
neste cruzamento, devido 
ao grande movimento e 
também à desatenção dos 
motoristas. Para resolver 
esse gargalo, a solução 
indicada foi a instalação 
do semáforo”.

O cruzamento da Pe José Germano e a Ângelo Moreira, próximo do antigo IBC, 
recebeu obras, acessibilidade e um semáforo ciclovisual

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

13º da Bolsa
O Governo Bolsonaro iniciou 
o pagamento da primeira 
parcela do 13º do Bolsa Família 
justamente por Pernambuco - 
significativo reduto eleitoral do 
PT de Lula da Silva e do PSB do 
governador Paulo Câmara. No 
total, mais de R$ 420 milhões 
serão pagos a 1.127.840 
famílias. O governador Paulo 
Câmara, que também paga 
o 13º a famílias carentes 
cadastradas, faz caravanas 
no Estado para anunciar o 
pagamento do benefício. 

Duelo social
Câmara e Bolsonaro disputam a 
paternidade do benefício. Ambos 
prometeram em suas campanhas. 
O governador aprovou lei em 
abril na Assembleia Legislativa. O 
presidente assinou decreto em 
meados do ano.

Síndrome do aplauso
Em baixa popular, a cada dia 
mais necessitado de aplausos, 
o presidente Jair Bolsonaro tem 
aprontado surpresas para o 
público - e para seguranças. Na 
quarta, parou o trânsito e desceu 
na Praça dos Três Poderes para 
comprar um picolé.

Memória
A síndrome do aplauso é do 
cargo. Lula da Silva, certa 
madrugada do primeiro 
mandato, “fugiu” para um 
bar na Vila Planalto que 
frequentava nos tempos sem 
mandato. Mas, esperto, o GSI 
soube e encheu o local de 
seguranças à paisana.

Solidariedade
O conselho do Fundo Nacional 
da Solidariedade, da CNBB 
(Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil), aprovou mais 
35 projetos que receberão 
R$ 778 mil da entidade. Em 
2019, o FNS avalizou 240 
projetos e foram mais de R$ 4 
milhões distribuídos. Todos os 
contemplados desenvolvem 
trabalhos ligados a políticas 
públicas, estabelecido pela 
CNBB, como tema da Campanha 
da Fraternidade deste ano. 

Efeito Lava Jato
Cresceu este ano 
consideravelmente o 
orçamento da Empresa 
Gerencial de Projetos 
Navais após a limpeza da 
operação Lava Jato realizada 
na máfia das empreiteiras. 
Em 2016 e 2017, o repasse 
para programas em 
desenvolvimento como o 
Prosub, dos submarinos, não 
passou de R$ 6 milhões. A 
Odebrecht toca o consórcio.

Impulsão
Este ano o investimento 
chegou a R$ 800 milhões. Para 
o ano que vem, o reservado 
para o programa ficou em R$ 
1,4 bilhão. A Marinha terá 
o submarino de propulsão 
nuclear e outras quatro 
unidades, para breve.

Sobre lucros...
Tramita no Senado o PL 
2015/19, do senador Otto 
Alencar, que trata de tributação 
sobre lucros e dividendos. 
“Entendemos que esse tipo de 
tributação é prática comum em 
vários países, mas a realidade 
e o momento no Brasil não são 
propícios para a aprovação de 
um projeto como esse”, diz o 
senador. 

... e dividendos
Dirigentes do setor de serviços 
de São Paulo propõem, por 
exemplo, que as micros e 
as pequenas empresas com 
faturamento de até R$ 4,8 
milhões (limite de faturamento 
do Simples) não tenham 
tributação sobre dividendos, diz 
Reynaldo Lima Jr, do Sescon SP.

Idoso na urna
O Republicanos lançou a 
Secretaria Executiva do Idoso, 
órgão que cuidará dessa 
temática dentro do partido, de 
olho no voto da terceira idade 
ano que vem.
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Cautelar do TCE-PR suspende licitação 
de Umuarama para o transporte escolar

Falta de justificativa para a 
definição de índices contábeis 
exigidos das participantes e pre-
visão de que ônibus sejam empla-
cados no próprio município moti-
varam decisão da corte.

Por meio de medida cautelar 
emitida pelo conselheiro Durval 
Amaral, o Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (TCE-PR) suspen-
deu o andamento da Concorrência 
nº 10/2019, lançada pela Prefei-
tura de Umuarama. O objetivo da 
licitação é a contratação, pelo valor 
máximo de R$ 4.600.068,15, de 
empresa para prestar o ser viço 
de transpor te escolar para alu-
nos da rede pública de ensino 
desse município.

O ato foi provocado por Repre-
sentação da Lei nº 8.666/1993 
(Lei de Licitações e Contratos) 
interposta pela Embracol Trans-
por tes Ltda. Na petição, a inte-
ressada apontou a existência de 
diversos itens irregulares no edi-
tal do certame. No entanto, para 
o relator do processo, a maior 
parte deles não apresenta impro-
priedades ou não pode justificar 

Prazo
O despacho, de 5 de dezembro, foi 
homologado na sessão do Tribu-
nal Pleno do TCE-PR na quarta-
-feira (11). Com a suspensão, foi 
aberto prazo de 15 dias para que o 
prefeito de Umuarama, Celso Luiz 
Pozzobom (gestão 2017-2020); o 
secretário municipal de Administra-
ção, Vicente Afonso Gasparini; e a 
secretária municipal de Educação, 
Mauriza Gonçalves da Lima Mene-
gasso, apresentem seus esclare-
cimentos a respeito das possíveis 
impropriedades apontadas. Os 
efeitos da medida perduram até 
que o Tribunal decida sobre o 
mérito do processo.

Contratação emergencial
Para que os alunos da rede não fiquem sem o transporte escolar, a Secre-

taria Municipal de Educação deu início a um procedimento de contratação 
emergencial temporária de ônibus por um período de 180 dias, até que o 
procedimento licitatório esteja concluído, portanto a informação é de que 
não há riscos de que o transporte escolar pare dentro deste período, por 

conta da decisão do Tribunal de Contas.

a suspensão liminar da disputa.
Apenas dois dos apontamen-

tos da representante foram leva-
dos em conta pelo conselheiro 
para expedir a medida cautelar. 
O primeiro deles diz respeito à 
falta de comprovação, por par te 
da administração municipal, de 
que retirou do instrumento con-
vocatório da licitação a previsão 
de que todos os ônibus destina-
dos à prestação do serviço sejam 
emplacados em Umuarama, con-
forme alegado pela prefeitura em 

resposta à impugnação adminis-
trativa do certame.

A segunda consiste na ausên-
cia de estudos técnicos para 
definir índices contábeis exigi-
dos das licitantes. Conforme 
Durval Amaral, tal previsão pre-
cisa ser devidamente justificada, 
o que não ocorreu. Ambas as 
possíveis irregularidades podem 
restringir a competitividade do 
cer tame, resultando em uma 
contratação financeiramente 
desfavorável ao município.

O objetivo da licitação é a contratação, pelo valor máximo de R$ 4.600.068,15, de empresa para prestar o 
serviço de transporte escolar na rede pública

DIVULGAÇÃO
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Medida transforma prisão 
preventiva em domiciliar

Recentemente, a equipe da 
Defensoria Pública do Estado do 
Paraná, em Umuarama, entrou com 
uma petição requerendo a revoga-
ção da prisão preventiva de uma 
assistida da DPE-PR. O pedido foi 
feito com base na interpretação 
ampliada do art. 318 do Código 
de Processo Penal. 

Isso porque, segundo o inciso V 
do artigo 318, o juiz pode substi-
tuir a prisão preventiva pela domi-
ciliar quando a agente for “mulher 
com filho de até 12 anos de idade 
incompletos”. Nesse caso, no 
entanto, devido ao falecimento 
da mãe, a assistida é a única 
responsável pelos irmãos mais 
novos, que têm dois e 16 anos 
respectivamente.

O Juiz da 1° Vara Criminal da 
Comarca de Umuarama entendeu 
que: “não obstante a autuada não 
possua filho, observa-se que é a 
única responsável por seus irmãos 
menores”. Ainda segundo a decisão 
judicial, “embora a autuada tenha 
sido presa em flagrante, (...) verifica-
-se que se trata de ré primária e sem 
antecedentes e o comprovou possuir 

endereço, de modo que, diante da 
excepcionalidade do caso, a prisão 
deve ser revogada”.

O defensor público na cidade, 
dr. Cauê Bouzon Machado Freire 
Ribeiro, comenta que esse foi um 
grande feito. “Creio que a decisão 
possa servir de paradigma para 
colegas defensores que buscarem 
pretensão semelhante, já que essa 

é uma realidade de nossos assis-
tidos”, conta.

A elaboração da peça proces-
sual que logrou êxito em revogar a 
prisão preventiva foi realizada pelo 
defensor público acompanhado da 
assessora jurídica Viviane Cerci 
Scanavaca e dos estagiários de 
Direito Rafaela Marques de Souza e 
Paulo Henrique Luchetti Fernandes.

Art. 318 do CPP
O Artigo 318 do Código de Processo 
Penal apresenta sete casos onde o 
juiz pode substituir a prisão preven-
tiva pela domiciliar. São eles, quando 
o agente for: maior de 80 anos; 
extremamente debilitado por motivo 
de doença grave; imprescindível aos 
cuidados especiais de pessoa menor 
de 6 anos de idade ou com deficiên-
cia; gestante; mulher com filho de 
até 12 anos de idade incompletos ou; 
homem, caso seja o único responsá-
vel pelos cuidados do filho de até 12 
anos de idade incompletos.

A Aciu foi agraciada com a placa de ouro 
do Programa de Certificação em Gestão da 
Federação das Associações Comerciais e 
Empresariais do Estado do Paraná (Faciap) 
e do Sebrae na noite da quarta-feira (11). 
“O selo de excelência em gestão é uma 
conquista colaborativa. A Aciu realizou 
melhorias de acordo com o diagnóstico 
operacional da entidade, aprimorando seu 
desempenho organizacional. O empenho 
dos colaboradores foi responsável por esse 

reconhecimento. Estão todos de parabéns”, avalia o presidente Orlando Luiz Santos.
“O objetivo do programa é de fato dar um ‘up’ no desempenho organizacional das entidades e a 
Aciu demonstrou ser uma referência para todo o Estado”, salientou a executiva Anita Dias.

Índice em % OUT NOV ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,10 0,51 3,12 3,27
IGP-M (FGV) 0,68 0,30 5,11 3,97
IGP-DI (FGV) 0,55 0,85 5,85 5,38

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
11/11 a 11/12 0,5000 0,2871 0,0000
12/11 a 12/12 0,5000 0,2871 0,0000
13/11 a 13/12 0,5000 0,2871 0,0000
14/11 a 14/12 0,5000 0,2871 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,88% 30,97 
Vale ON +2,16% 52,95 
Bradesco PN +1,34% 34,74 
Viavarejo ON -3,10% 10,00 
MRV ON +6,16% 20,86 
Lojas Americanas PN +6,03% 26,19 

IBOVESPA: +1,11% 112.1993 pontos

Índice OUT NOV DEZ
IGP-M (FGV) 1,0337 1,0315 1,0397
IGP-DI (FGV) 1,0300 1,0329 1,0538
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 109,31
Libra est. 0,7619
Euro 0,8993
Peso arg. 59,82

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,8% 4,0860 4,0870 -3,6%
PTAX  (BC) -0,1% 4,1086 4,1092 -2,7%
PARALELO -0,7% 4,0600 4,3200 -3,6%
TURISMO -0,7% 4,0600 4,3000 -3,6%
EURO +0,1% 4,5671 4,5694 -1,9%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (NOV) 1.591,78 0,28 5,18 5,30
Oeste (NOV) 1.596,02 0,32 5,06 5,14

DÓLAR 12/12

Iene R$ 0,0376
Libra est. R$ 5,39
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1564,46 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 12/12

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 cen-
tavo de dó lar/bushel na soja (27,2kg), milho e
trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no farelo
(907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 4,5%  | TJLP: 5,57%

Em 12/12 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 83,50 1,2% -1,2%
SOJA Paranaguá 88,50 0,0% -1,7%
MILHO Cascavel 42,00 0,0% 6,3%

SOJA 898,25 4,75 -2,0%
FARELO 292,60 -0,70 -3,2%
MILHO 367,00 9,25 -2,8%
TRIGO 539,25 8,50 4,3%

SOJA 78,35 -1,1% 1,2%
MILHO 37,00 0,3% 10,5%
TRIGO 47,98 0,0% 4,3%
BOI GORDO 195,26 0,1% 16,4%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 12/12 PR DIA 30d.

Em 12/12 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

I R$ 1306,80 
II R$ 1355,20 

III R$ 1403,60 
IV R$ 1509,20

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (fev/19 a dez/19)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Administração é denunciada 
no TC e no MP em Curitiba
Vereadores pretendem hoje (13) 

à tarde, protocolar denúncias da 
atual administração no Ministério 
Público. As acusações já foram pro-
tocoladas no MP e no Tribunal de 
Contas em Curitiba.

Nos documentos que serão apre-
sentados à promotoria em Umua-
rama, os parlamentares citam irre-
gularidades encontradas durante 
fiscalização ao projeto para a reali-
zação de obras na Praça Santos Du-
mont, também no ato de contratação 
de Agentes de Autoridade de Trânsito 
através de Processo Seletivo Simpli-
ficado (PSS) e no processo licitatório 
para a aquisição de coffee break no 
valor de R$ 200 mil.

A vereadora Ana Novais foi quem le-
vou as representações aos órgãos na 
Capital do Estado na quarta-feira (11), 
mas ela esclarece que todos os levan-
tamentos e fiscalizações foram feitos 
em conjunto pelos vereadores da ban-
cada de oposição, compostas também 
por Deybson Bitencourt, Jones Vivi e 
Mateus Barreto.

OBRAS NA PRAÇA
Segundo verificado pelos vereado-

res, em 11 de junho do ano passa-
do, o prefeito Celso Pozzobom apre-
sentou o projeto para a realização de 
obras na Praça Santos Dumont e no 
dia 28 de setembro do mesmo ano 
publicou a portaria que homologou a 
licitação de tomada de preços tendo 

como vencedora a empresa O.S.L. 
Infraestrutura Ltda com o objeto de 
empreitada global para revitalização 
da praça. Foi também apresentado 
o valor de R$ 1.589.718,04. Consta 
na denúncia que o tamanho da área 
foi apresentado de maneira errada e 
o prazo de entrega era de 90 dias a 
partir de 2 de outubro de 2018.

Consta que não houve audiência pú-
blica para a revitalização do logradouro.

ADITIVO E MUDANÇA DE PRAZO
Como temas centrais da represen-

tação, os vereadores citaram o termo 
de aditivo, a prorrogação do prazo 
para entrega da obra e a alteração de 

valor acima do limite legal de 25%. 
Foi aditivado um valor de R$ 

391.540,72, elevando os custos do 
contrato para R$ 1.981.259,10. Os 
vereadores denunciam que foram su-
pridos itens da planilha. “Com a inten-
ção de justificar o aditivo do requeri-
mento, com um aumento significativo 
indo para R$ 539.674,59, superando 
o percentual legal de 25%, subindo 
para 34%, ferindo a Lei 8.666/93”. 
A ausência de dotação orçamentária 
também foi motivo da representação, 
além da falta de bebedouro e banhei-
ros, bem como o acesso à praça, que 
não foi melhorado.

Coffee break e PSS
Ana Novais descobriu que uma licitação no valor de R$ 200 mil para a compra de 

café da manhã direcionada à eventos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde 
apresentava supostas irregularidades. Na modalidade pregão, que visa o tipo menor 
preço, foi onde a vereadora encontrou a contradição. O fardo com seis unidades do 

refrigerante Rio Branco foi adquirido por R$ 46,06 (R$ 7,76) a unidade.
Na gôndola do mercado que venceu a licitação, a vereadora descobriu que o preço da uni-

dade é R$ 3,45. O quilo do pão de queijo seria comprado pela administração por R$ 46,06.
Após a denúncia, a prefeitura informou que a licitação para fornecimento de alimentos 

para coffee break da secretaria de saúde foi suspensa por determinação da administração.
A recente contratação de agentes de trânsito através de PSS também foi alvo 

de denúncia dos vereadores, que prometem encaminhar ainda hoje ao Ministério 
Público em Umuarama as representações.
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Barça fecha parceria
com banco Brasileiro

O Barcelona e o banco BMG 
fizeram na quar ta-feira (11), em 
São Paulo, um evento para for-
malizar uma parceira de dez 
anos. Mas pouco se falou sobre 
os detalhes e possibilidades do 
acordo. Com um modelo de negó-
cio voltado para o lado comercial, 
as partes estudam também ques-
tões futebolísticas. Há até a pos-
sibilidade dos espanhóis fazerem 
uma pré-temporada no Brasil.

“Isso ainda não está deter-
minado em contrato, mas é uma 
possibilidade que a gente convide 
o Barcelona para uma pré-tempo-
rada no Brasil. É algo que seria 
interessante, mas não definido 
ainda”, disse o dirigente, que 
ainda falou sobre o possível tor-
neio com clubes também patroci-
nados pelo banco BMG.

Hoje, o Atlético-MG e Corinthians 
são os times que contam com 
patrocínio da empresa com sede 

Palavrão
“O UFC gosta do cara que fala 
palavrão, que vende a luta xingando 
o outro. Para mim, esses caras são 
palhaços. Vou vender minha luta 
mantendo humildade, respeito. 
Gosto de olhar olho no olho 
durante a pesagem, você nunca vai 
me ver fazendo isso (provocando 
adversários)”, afirmou o lutador 
Charles do Bronx , que tem seis 
vitórias seguidas no evento mais 
famoso de MMA do planeta. Ele 
só possui retrospecto abaixo ao da 
multicampeã Amanda Nunes, que 
superou as últimas nove adversárias 
no evento.

em Minas Gerais. Porém há outras 
equipes com parcerias também. O 
acordo entre o Barcelona e o banco 
BMG prevê criação de conta ban-
cária, similar ás que tem hoje 

para as torcidas do Corinthians e 
Atlético, será feito um cartão de 
crédito com o escudo do clube, 
assim como há hoje nos times de 
São Paulo e Minas Gerais.

BARCELONA e banco BMG assinaram uma parceria de dez temporadas

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A escola de fut-
sal de Umuarama 
Camisa 10, realizou 
na noite de quar-
ta-feira (11)  o 
campeonato de sub 
11, 12 e 13 anos 
com oito equipes, 
também forma 
realizados jogos com 
outras categorias no 
sub 6, 7 e 9 anos. 
Entre os núcleos de 
treinamento do Fut-
sal Camisa 10, os 
jogos aconteceram 

no Colégio Global contando com 60 atletas. “Nós, professores do Camisa 
10 ficamos muito fel izes pelo desempenho de todos e pelo alto nível de 
competitividade que nossos atletas apresentaram durante os jogos”, ressaltou 
o técnico da equipe Anderson Gaspareto.
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Campeão do Interbairros sub-17 
sairá durante o final de semana
Após meses de disputas o 

Interbairros e Distritos de Futebol 
Masculino sub-17, está chegando 
o momento da grande final. Nesse 
domingo (15) no Estádio Municipal 
Lucio Pipino em Umuarama, acon-
tecerão as disputas finais para 
saber quem levantará a taça de 
campeão da competição.

No primeiro jogo, ás 8h15 
acontecerá o duelo para definir 
quem ficará com o 3° e 4º lugar, 
entre as equipes do Serra dos 
Dourados e o A.C.E.R.U.

Em seguida, às 9h30 o Zona III 
e Colégio Bento Jardim União se 
enfrentam para a saber quem vai 
se sagrar o campeão de 2019 e 
quem ficará com a segunda colo-
cação na tabela.

O campeonato Interbairros 
é uma tradição no município e 
reúne jovens para o incentivo da 
pratica de esportes. As competi-
ções deste ano começaram em 
outubro com jogos realizados nas 
arenas de Serra dos Dourados, 
Lovat e Umuarama.

Premiação
As premiações do Interbairros são troféus e medalhas que serão entregues 

ao primeiro, segundo, terceiro e quarto colocados no geral. Haverá também 
troféus especiais para o artilheiro que ganha também um par de chuteiras. O 
goleiro menos vazado ganha um par de luvas e um troféu. Ao todo foram dez 

equipes que participaram da competição durante 3 meses de disputas.

A equipe finalista Colégio Bento Jardim União que disputará domingo o primeiro lugar

DIVULGAÇÃO

Um retorno muito espe-
rado pelos torcedores do 
Fluminense está próximo de 
acontecer. O atacante Fred, 
maior ídolo recente do clube, 
interessa ao tricolor, ainda 
que a diretoria negue por 
meio de comunicados oficiais. 
Não há negociações em 
curso, ainda que a vontade 
das partes seja mútua. O flu-
minense quer que o jogador 
acerte suas pendencias com o 
Cruzeiro, que está disposto 
a libera-lo em função do alto 
custo de seu contrato.

DIVULGAÇÃO
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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.
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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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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
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Paloma reencontra 
Elias, pai de Gabriela
Em “Bom sucesso” Rosemary não entende por que 
Padre Paulo chama o marido de Elias. Elias decide 
ajudar Gabriela, pensando no dinheiro que pode ganhar. 
Mauri constata que o sangue raro de Gabriela veio 
do pai, já que Peter também possui o mesmo tipo 
sanguíneo. Vera comunica a Alberto que as vendas 
dos clássicos voltaram a crescer. Marcos fica surpreso 
quando Padre Paulo chega com Elias ao hospital. Mauri 
avisa a Paloma que encontrou um doador e deixa a 
costureira incrédula

Malhação 
Rui paga Leila para afastar Filipe de Rita. 
Todos procuram por Anjinha. Anjinha tem 
seu celular roubado. Leila beija Filipe, e 
Beto e Meg veem. Marquinhos, Diego e 
Nanda se preparam para a gravação do 
clipe. A mãe de Marquinhos interrompe 
a gravação do clipe de Nanda. Cida des-
confia da origem do dinheiro de Leila. 
Cléber liga para Marco, preocupado com 
Anjinha. César proíbe as investigações de 
Jaqueline. Guga anuncia a Max que Rafael 
não terá seu sobrenome. Marco resgata 
Anjinha, que decide fazer greve de fome.

Éramos seis 
Carlos confessa a Marcelo que não para 
de pensar em Inês. Alfredo inventa uma 
desculpa para Osório e confidencia a 
Tião que sairá com Adelaide novamente. 
Maria comenta com Olga e Zeca as suas 
desconfianças em relação a Neves. 
Higino alerta Adelaide, que percebe 
que está sendo seguida por Gusmões. 
Alfredo se chateia quando Adelaide não 
aparece. Lola pede ajuda a Carlos. Virgu-
lino ajuda Lili com o jantar para Julinho. 
Assad pressiona Julinho a comparecer 
à sua casa. Lola confessa a Durvalina 
que terá de demiti-la.

Amor de mãe 
Sandro confessa a Lurdes que não 
quer mais fugir da polícia. Lurdes pre-
para o almoço em sua casa. Thelma se 
surpreende por Danilo querer acompa-
nhá-la à casa de Thelma. Brenda flagra 

Magno e Betina juntos. Lurdes vê 
Danilo com Camila, e os dois pedem 
segredo sobre seu namoro. Todos na 
casa de Lurdes gostam de Raul. Davi e 
Amanda ficam juntos. Ryan vende seu 
violão para comprar uma nova raquete 
de tênis para Marina. Alguns meses se 
passam. Sandro deixa a prisão.

As aventuras de Poliana 
Mirela passa a ditar as regras de seu 
relacionamento fake com Luca. Ruth 
comenta com Helô sobre o comporta-
mento de João. Gleyce vai tirar satisfa-
ção com Falcão e sua gangue sobre o 
episódio com Brenda. Como novo dono 
da O11O, Roger vai até a Ruth Goulart 
para anunciar as novidades da Escola 
dos Sonhos. Ruth não aceita bem as 
novidades da Escola dos Sonhos. Durval 
e Cláudia marcam a data para o casa-
mento. Glória conta que assinou um 
documento passando todas as ações da 
O11O para Roger, mas não se lembra. 
Marcelo desconfia de que Roger tenha 
falsificado a assinatura da mãe.

Cúmplices de um resgate 
Sabrina vê tudo e diz para o garoto que 
isso deve ser pecado. Regina explica 
que ficará junto com as crianças no 
ensaio da banda. O pastor vê Flávia 
no meio do caminho, decide parar o 
carro e ajudar a mulher que caiu da 
bicicleta. Porém, o carro não funciona 
mais e eles decidem pedir ajuda em 
uma casa. O imóvel está abandonado 
e até um fantasma passa pelo local. 

O pastor aproveita para fazer curativo 
no joelho de Flávia. Isabela quase é 
atropelada no vilarejo e cai na rua. 
Marina grita por Isabela. Mais tarde, 
Isabela diz que Marina jamais perdeu 
a memória. Marina revela a verdade e 
as duas se abraçam.

Topíssima 
Miguel chega no sítio e recebe os 
cuidados de Maria Antônia. Pedro não 
para de pensar em Fernanda. Norma diz 
que tem algo por trás do arrependimento 
do genro. Ramiro fala ao telefone com 
alguém e diz que sua chance acabou. 
Poderosa recebe alta. Em conversa 
com Maria Antônia, Miguel avisa que 
Poderosa ficará em sua casa e pede 
para a filha de Oxente cuidar dela. Maria 
Antônia muda de humor de maneira drás-
tica. Tobias chama Leandro e Bernardo 
em sua sala e pergunta para onde foi 
levado o corpo de Poderosa.

O rico e Lázaro 
Nebuzaradã sorri ao receber uma men-
sagem. Ebede-meleque e Gadise falam 
sobre o milagre na fornalha. Rabe-Sá-
ris conversa com os familiares sobre 
os acontecimentos no Campo de Dura. 
Neusta diz permitir a união entre Joa-
quim e Edissa. Nebuzaradã e Beroso 
vão até a sala do trono e entregam 
uma mensagem que foi interceptada a 
caminho do reino de Tiro. Nabucodonosor 
lê o pergaminho e fica furioso. O rei diz 
que Joaquim é um traidor e avisa que 
cortará seu pescoço.
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Sua visão o torna mais flexível com os outros e o 
bom humor está na sua agenda! Sua calma interior 
irá permitir-lhe ganhar autoconfiança e vitalidade. 
Em longo prazo, descansar vai ser bom para você.

Você vai se sentir mais aberto a outras formas de 
ver a vida e isso vai abri-lo para novos horizontes. 
Você está ficando mais suscetível e, como resultado, 
vai ficar muito na defensiva.

A boa notícia é iminente e a atmosfera hoje esti-
mula sua confiança. Aproveite ao máximo a relativa 
calma de hoje para dar uma boa olhada no que está 
faltando em relação à sua dieta.

Seu humor variável e instável é um reflexo de sua 
hesitação interior. Você está mostrando mais sen-
tido em quanta energia você gasta hoje e um maior 
equilíbrio é evidente.

Não confie em tudo e em todos. Nem todo mundo 
é capaz de compartilhar seus sonhos. Sua energia 
está distraindo seu pensamento sobre as considera-
ções materiais. Conversas com os outros vão trazer 
você de volta para a terra suavemente.

Você está mais determinado do que nunca em man-
ter suas promessas e vai ter orgulho de si mesmo 
e de suas ações. Não perca tempo discutindo pro-
blemas de saúde com algumas pessoas, isso vai 
transformá-lo em um hipocondríaco.

A sua necessidade de perfeição será um obstáculo. 
Coloque suas expectativas em perspectiva e seja 
mais tolerante com você mesmo. Os músculos ten-
sos são um sinal de que você tem feito muitas coisas 
ultimamente, vá devagar!

Seus pensamentos estão se tornando mais claros. É 
hora de começar a se concentrar em você mesmo. 
Você precisa liberar as ideias fixas e reencontrar o 
seu dinamismo, isso lhe trará um pouco de ar fresco.

Você precisa ficar longe de sua rotina. Faça isso 
antes de se sentir completamente saturado. Uma 
sensação de bem-estar interior permite-lhe colocar 
muitas boas ideias em perspectiva e a atmosfera 
calma lhe dará força.

Não deixe a sua mente ser tomada por preocupa-
ções sem importância. Você não tem confiança em 
suas próprias habilidades por causa de seu can-
saço em geral. Existe uma carência que precisa 
ser preenchida.

As pessoas ao seu redor vão estar mais agitadas, 
mas sua calma lhe permitirá saborear as alegrias 
da vida. Conhecer seus limites é uma vantagem. 
Faça um esforço para permanecer racional, princi-
palmente quando se trata da alimentação.

Você saberá como lidar com os problemas das pes-
soas que o cercam. Cuidado para não ser muito 
áspero com os conselhos que der. Você está con-
trolando melhor sua sensibilidade e seus níveis de 
energia estão aumentando. Você está em melhor 
forma e dosando melhor de suas reservas.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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3/etc. 5/rigor. 6/calçar — lacuna. 7/cálices.
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PORTRAIT 
ELISÂNGELA  MELLO, em noite de festa & business na III Rodada de Negócios 

da Câmara da Mulher Empreendedora, no Studio Brum Arquitetura. 

THIAGO CASONI

Respeitar uma coisa 
significa dizer sim 
a ela como ela é. e 

respeitar uma pessoa 
significa: digo sim a 
ela como ela é, digo 
sim a seu destino 
como ele é, e digo 
sim a seus envolvi-
mentos como eles 

são” (Bert Hellinger)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário. Nesta 
sexta (13) os parabéns vão para, Sandra Justen 
Amaraal, Luzia Wolf,  Maria Burda, Carlos Yuji 

Suzuki, Keity Angelline Accadrolli e Adriano Ba-
tista Mendes.  No sábado (14) vivas para Paul 
Parro, Murilo Ito, Italo Domingos Fioravanti  

Jr., Halanjhoni Junio Rezende  e Pedro Walter 
Torrezan. No domingo (15) cumprimentos 
para Cristiane Marcia Lopes. Na segunda 
(16) parabéns para Márcio Talles, Leonita 

Welter, Izaias dos Santos Silva Junior, 
Márcia Regina Arai Tavares e Pablo Renato 

Biaca Crivelaro. Da coluna: felicidades! 

A VIDA É UMA DANÇA
A Cia de Dança IFPR Schubert encerrou suas atividades do ano de 2019 
com a apresentação do espetáculo “A Vida é uma Dança” ) no Centro 

Cultural Vera Schubert com o teatro lotado. Foram apresentadas coreo-
grafias inéditas de dança do ventre, forró e flamenco, com a participação 

especial da atriz e professora de teatro, Carla Donadoni, e a Cia Schu-
bert, com a regência do músico e professor Marco Aurélio Tavares. O show 
retratou o cotidiano de artistas, com seus erros e acertos, e como a arte 
influencia na vida das pessoas e vice-versa. O espetáculo teve a assina-

tura dos cenários de Claudia Lobato, da direção teatral de Carla Donadoni 
e da direção musical de Marco Aurélio Tavares. “ Foi uma despedida dos 
palcos umuaramenses de  Máriam Trier que está  de mudança para Curiti-

ba. Fotos: Thiago Casoni

Confira a programação nas redes sociais
oficiais da Prefeitura

@PrefeituradeUmuarama

Dança do VentreCarla Donadoni

Cia Schubert Dança de Salão

ForróFlamenco
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respeitar uma pessoa 
significa: digo sim a 
ela como ela é, digo 
sim a seu destino 
como ele é, e digo 
sim a seus envolvi-
mentos como eles 

são” (Bert Hellinger)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário. Nesta 
sexta (13) os parabéns vão para, Sandra Justen 
Amaraal, Luzia Wolf,  Maria Burda, Carlos Yuji 

Suzuki, Keity Angelline Accadrolli e Adriano Ba-
tista Mendes.  No sábado (14) vivas para Paul 
Parro, Murilo Ito, Italo Domingos Fioravanti  

Jr., Halanjhoni Junio Rezende  e Pedro Walter 
Torrezan. No domingo (15) cumprimentos 
para Cristiane Marcia Lopes. Na segunda 
(16) parabéns para Márcio Talles, Leonita 

Welter, Izaias dos Santos Silva Junior, 
Márcia Regina Arai Tavares e Pablo Renato 

Biaca Crivelaro. Da coluna: felicidades! 

A VIDA É UMA DANÇA
A Cia de Dança IFPR Schubert encerrou suas atividades do ano de 2019 
com a apresentação do espetáculo “A Vida é uma Dança” ) no Centro 

Cultural Vera Schubert com o teatro lotado. Foram apresentadas coreo-
grafias inéditas de dança do ventre, forró e flamenco, com a participação 

especial da atriz e professora de teatro, Carla Donadoni, e a Cia Schu-
bert, com a regência do músico e professor Marco Aurélio Tavares. O show 
retratou o cotidiano de artistas, com seus erros e acertos, e como a arte 
influencia na vida das pessoas e vice-versa. O espetáculo teve a assina-

tura dos cenários de Claudia Lobato, da direção teatral de Carla Donadoni 
e da direção musical de Marco Aurélio Tavares. “ Foi uma despedida dos 
palcos umuaramenses de  Máriam Trier que está  de mudança para Curiti-

ba. Fotos: Thiago Casoni

Confira a programação nas redes sociais
oficiais da Prefeitura

@PrefeituradeUmuarama

Dança do VentreCarla Donadoni

Cia Schubert Dança de Salão

ForróFlamenco
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

LIONS CLUBE DE UMUARAMA AMPLIA 
ESTOQUE DO BANCO ORTOPÉDICO         

Nesta semana o Lions Clube de Umuarama 
recebeu um lote de 10 cadeiras de rodas ad-
quiridas com recursos provenientes das pro-
moções realizadas nos últimos meses.  O lote 
recebido irá aliviar os muitos pedidos de emprésti-
mos que o Banco Ortopédico recebe diariamente. 

PA não abre hoje após as 17h, 
casos serão atendidos no Norospar

Casos graves
Os casos mais graves, que necessitarem de interna-

mento, serão encaminhados como de costume ao hospital 
de plantão, que nesta sexta-feira será o Hospital Cemil. 
Haverá um aviso no antigo PA, para alertar a população 
e um funcionário também permanecerá no local pres-

tando orientações. O Norospar será também o destino de 
pacientes socorridos pelo Samu e pelo Corpo de Bombei-

ros nesta data.

O novo Pronto Aten-
dimento Municipal será 
inaugurado hoje (sexta-
-feira, 13), às 18h30, 
na Avenida Dr. Ângelo 
Moreira da Fonseca 
(antigas instalações do 
Posto de Saúde Cen-
tral). O funcionamento 
será iniciado às 7h do 
sábado, 14, e a par tir 
desta data todo aten-
dimento de urgência e 
emergência será reali-
zado na unidade, das 7h 
às 23h, todos os dias 
da semana – incluindo 

domingos e feriados.
Por conta das mudan-

ças, o Pronto Atendi-
mento não vai atender 
hoje (sexta-feira). Os 
pacientes que necessita-
rem de atenção médica 
deverão utilizar as uni-
dades básicas de saúde 
dos bairros – das 7h às 
11h30 e das 13h30 às 
17h. Após este horário, o 
atendimento de urgência 
e emergência será pres-
tado das 17h às 23h no 
Pronto Socorro do Noros-
par – Hospital São Paulo.

DEVIDO às mudanças, o PA não vai atender hoje. Os pacientes devem utilizar 
as unidades básicas de saúde dos bairros

DIVULGAÇÃO
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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

Direito na prática. Proposta de trabalho 
da coordenadoria de estágio do curso de 
Direito, o júri simulado tem por objetivo 
estimular os estudantes a recapitular e 
exercitar os conhecimentos adquiridos 
durante os cinco anos de graduação. 
No papel dos profissionais de Direito de 
um júri real, eles tiveram que mostrar 
perspicácia nas argumentações e atitudes 
o mais realista possível; antes, estudaram 
o processo, página por página. O júri foi 
presidido pelo juiz Matheus Pereira Franco, 
presidente da Vara Criminal da Comarca de 
Guaíra. À frente dos trabalhos estavam os 
professores Doroteu Ziniani, coordenador 
do júri, e Fernanda Garcia Velasquez, 
coordenadora de estágio. O curso de Direito 
da Unipar tem um espaço especial para esse 
tipo de atividade: a sala de júri simulado, 
que lembra as salas de júri dos fóruns.

Acadêmicos de Direito 
recapitulam leis e teorias

JÚRI SIMULADO

Diversão
Para aproveitar a roda gigante 
do lago Aratimbó que é gratuita, 
é necessário somente pegar um 
convite em uma das ‘casinhas’ que 
ficam instaladas na região do fundo 
do lago. A prefeitura e a Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola de 
Umuarama (Aciu) pedem para que 
as pessoas que puderem tragam um 
quilo de alimento como forma de 
beneficiar as famílias em situação de 
vulnerabilidade social na cidade, no 
entanto a doação de alimentos não é 
obrigatória para quem quiser passear 
na roda gigante.

Festival
Neste sábado, dia 14 de dezembro, 
Paranavaí vai comemorar seus 67 
anos com uma festa que vai entrar 
para a história. A programação 
do Festival de Aniversário, que 
vai acontecer no Aeroporto Edu 
Chaves, começará às 14h, com 
apresentações de bandas locais. 
Às 18h30, A Banda Mais Bonita da 
Cidade sobe ao palco prometendo 
um show recheado de sonoridade 
e muita alegria. E para fechar a 
programação com chave de ouro, 
a banda, Os Paralamas do Sucesso 
vai fazer um show recheado de 
sons que marcaram três gerações, a 
entrada para o evento será gratuita.

Nota 4 no IGC
A Faculdade Alfa de Umuarama rece-
beu nota 4 no Índice Geral de Cursos 
(IGC) no Ministério da Educação 
(MEC) e está entre as restritas 23,3% 
instituições de ensino que tiveram 
boas avaliações, totalizando apenas 
460 em todo Brasil. O IGC é um indi-
cador de qualidade do ensino supe-
rior brasileiro calculado anualmente 
e leva em consideração avaliação dos 
cursos de pós-graduação e distribui-
ção dos estudantes entre cursos de 
graduação e pós. Entra no cálculo 
também o Conceito Preliminar de 
Curso (CPC), que é feito com base na 
nota dos alunos no Exame Nacional 
de Desempenho dos Estudantes 
(Enade), no Indicador de Diferença 
entre os Desempenhos Esperado 
e Observado (IDD) - que mede o 
quanto o curso de graduação agre-
gou ao desenvolvimento do estu-
dante - e no perfil dos professores.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA

2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI
Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - Umuarama/PR - CEP:

87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br
Processo: 0012367-21.2011.8.16.0173

Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial
Assunto Principal: Prestação de Serviços

Valor da Causa: R$ 30.566,25
Exequente(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Executado(s): PRISCILLA BERTELLI DO NASCIMENTO

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
 

O DR. , MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DAMARCELO PIMENTEL BERTASSO
COMARCA DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...

 
 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem que,

através dos autos nº  de  onde é exequente 0012367-21.2011.8.16.0173 Execução de Título Extrajudicial
 e executado  vem tornarAssociação Paranaense de Ensino e Cultura Priscilla Bertelli do Nascimento,

público e de conhecimento geral de que por este ato procede a  do(a) executado(a) INTIMAÇÃO Paulo
 inscrita no CPF nº 048.794.409-73, atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foraCesar Leite Silva,

efetuada a penhora sobre os seguintes bens:
 
Penhora de dinheiro efetuado através do sistema BacenJud, no valor de R$ 572,18

(quinhentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), realizado em 16/08/2019.
 
Assim, fica o(a) executado(a)  da referida penhora, bem como, para que, noINTIMADO(A)

prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifeste-se requerendo o que de direito, sob pena de considerar-se
aceitos como verdadeiros os fatos contra si articulados se não o fizer.

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não

aleguem ignorância ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.
 

Umuarama, 20 de novembro de 2019.

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito
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26/11/2019: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/INTIMAÇÃO. Arq: Edital

C O O P L U 

Cooperativa dos Produtores de Leite de Umuarama 

CNPJ 07.806.884/0001-15 

Tendo em vista a convocação pessoal que vem 
sendo realizada desde o dia 30/11/2019, 
CONVOCA nos termos estatutários, todos os 
cooperados da entidade, para a ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA e eleição da nova 
diretoria, a ser realizada no dia 30 de 
dezembro de 2019, na SRU, com primeira 
chamada às 8hs00.  

Educação homenageia diretoras 
e apresenta eleitas para 2020
A Secretaria Munici-

pal de Educação prestou 
homenagens às atuais 
diretoras das escolas 
e centros de educação 
infantil (os CMEIs) que 
não permanecerão na 
função no próximo biênio 
(2020/2022), durante 
reunião no Anfiteatro 
Haruyo Setogutte, no 
último dia 9/12.

Na mesma ocasião, 
foram apresentadas as 
candidatas eleitas para 
a função de direção, 
que assumem a par tir 
de fevereiro próximo, 
bem como quatro novas 
coordenadoras pedagó-
gicas, que assumem a 
função em locais que 
retornarão à atividade 
no próximo ano ou em 
situações de vaga por 
desistência/renúncia.

A secretária munici-
pal de Educação, Mau-
riza Gonçalves de Lima 
Menegasso, apresentou 
a classificação do cadas-
tro reserva para função 

de direção, conforme 
previsão do Decreto 
197/2019, e fez uma 
rápida avaliação do ano. 
“Com o apoio do pre-
feito Celso Pozzobom e o 
empenho de toda a nossa 
equipe tivemos avanços 
impor tantes em 2019, 
como o Clube do Saber, 
as melhorias estruturais 
em curso nas escolas 
e CMEIs, aquisição de 
ar-condicionado e impor-
tantes qualificações para 
os profissionais”, disse.

A reunião também teve 
orientações para organiza-
ção escolar no final do ano 
letivo, leitura das instru-
ções normativas nº 04 e 
05/2019, organização de 
atendimento para entrega 
do leite e dos livros didá-
ticos para os alunos, defi-
nição da data de retorno 
da direção (27/01) e apre-
sentação do quadro de tur-
mas, entre outros temas 
relacionados ao próximo 
ano letivo na rede munici-
pal de ensino.

FORAM apresentadas as candidatas eleitas para a função de direção, que assu-
mem a partir de fevereiro próximo

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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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
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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
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NÃO DEIXE 
ACUMULAR ÁGUA

NA BANDEJA EXTERNA 

DA GELADEIRA E EM 

BROMÉLIAS NO JARDIM.

TAPE OS RALOS 

E MANTENHA AS 

CAIXAS D’ÁGUA 
FECHADAS.

MANTENHA LAJES, 

CALHAS DO TELHADO 

E VASILHAMES DE 

ANIMAIS SEMPRE 
LIMPOS.

TRATE A ÁGUA 
DA PISCINA COM 
CLORO E LIMPE 
UMA VEZ POR 

SEMANA.
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