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Instituto Águas Paraná 
e o IAP
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Terceira mulher também pode estar 
envolvida na morte de Deborah Reis

Feriados de 2020 
podem gerar queda 
de R$ 4,57 bi no 
faturamento industrial 

Comércio de 
Umuarama anuncia 
descontos de até 50% 
para o próximo sábado

Depois de ouvir a irmã de Deborah Reis, a Polícia Civil de Umuarama passa a desvendar 
detalhes do crime que podem ajudar em sua elucidação. O inquérito ainda está em anda-
mento e tem 30 dias, após a instauração, para ser concluído e encaminhado ao Ministé-
rio Público. Daniela, irmã de Deborah, deu declarações ontem (9) na delegacia. A equipe 

policial continua investigando o incêndio criminoso que culminou na morte da jovem de 27 
anos. O Ministério Público (MP) também acompanha o caso. 

‘Miguelitos’
 Pelo fato de o Banco Bradesco ser uma instituição financeira 

privada, as investigações do roubo à agência de Douradina 
passam a ser realizadas pela Polícia Civil de Umuarama. Os 

policiais apreenderam ‘miguelitos’ usados para dificultar nas 
perseguições, dois carros, um deles blindado e cerca de 1.5 
kg de dinamite que foi deixado pra trás pelos bandidos que 

explodiram o cofre do banco.
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Conflito internacional
Desde o início da escalada do conflito entre os Estados Unidos 
e Irã, o Ministério das Relações Exteriores tem liderado a 
formulação da política brasileira em apoio ao governo de 
Donald Trump. Contrários ao envolvimento brasileiro no 
episódio, os militares perderam força perante o presidente Jair 
Bolsonaro. A relação entre Estados Unidos e Irã, que já não era 
boa, tornou-se crítica no dia 2 com o assassinato do general 
iraniano Qassim Suleimani por militares norte-americanas 
durante ataque ao aeroporto de Bagdá, no Iraque.

Segundo ataque
No início da noite da quarta-
feira (8), dois foguetes atingiram 
a embaixada norte-americana. 
Não houve registo de vítimas 
neste que foi o terceiro ataque 
do gênero após a morte do 
general iraniano Qassem 
Soleimani. Um dos foguetes 
caiu a 100 metros da Embaixada 
dos Estados Unidos no Iraque. A 
ação aconteceu quase 24 horas 
depois de o Irã ter lançado 
mais de uma dúzia de mísseis 
contra bases iraquianas com 
tropas norte-americanas. O 
segundo foi reivindicado pelos 
Guardas da Revolução, que 
garantiram terem matado pelo 
menos 80 militares norte-
americanos, fato negado pelo 
presidente dos Estados Unidos 
Donald Trump.

Repúdio ao 
terrorismo
Ao assistir ao pronunciamento 
de Donald Trump, sobre o 
conflito com o Irã, o presidente 
Jair Bolsonaro reafirmou que o 
Brasil defende a paz no mundo 
e repudia o terrorismo. “Nossa 
Constituição aqui diz no Artigo 
4, a República Federativa do 
Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos seguintes 
princípios: a defesa da paz e 
no repúdio ao terrorismo”. 
Com a Constituição Federal 
nas mãos, Bolsonaro fez uma 
transmissão ao vivo, por rede 
social no Palácio do Planalto. 
“Muitos acham que o Brasil 
deve se omitir no tocante aos 
acontecimentos. Temos que 
seguir nossas leis, nós queremos 
paz no mundo”, disse.

Filho do Presidente
Após a relação com o presidente Jair Bolsonaro ter passado por 
abalo rem 2019, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) retomou o 
engajamento nas redes sociais e voltou à carga contra a comunicação 
do Planalto. Crítico à condução dos canais institucionais da 
Presidência da República, ele divulgou realizações da gestão federal e 
fez reparos públicos sobre a postura da Secretaria de Comunicação, 
comandada pelo publicitário Fabio Wajngarten. Isso aconteceu 
depois de quase um mês ausente das redes sociais devido ao 
com o pai que se irritou após o filho ter publicado na conta 
oficial do pai manifestação favorável à prisão após condenação 
em segunda instância.

Carteira do autista
Foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro a lei que institui a 
Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista, de expedição gratuita. Com o documento, essa população 
passa a ter prioridade de atendimento em serviços públicos e privados, 
em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. 
O Projeto de Lei que deu início às discussões, ficou conhecido como Lei 
Romeo Mion, que é portador de autismo e filho do apresentador de 
TV Marcos Mion, um dos principais entusiastas da medida.
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Novo Instituto incorpora 
órgãos ambientais do Paraná

Os órgãos ambientais do 
Estado estão agora reunidos em 
um único instituto, vinculado à 
Secretaria do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo. O 
governador Ratinho Jr sancionou 
a Lei número 20.070/19, que 
autoriza a incorporação do ITCG 
(Instituto de Terras, Cartografia e 
Geologia) e do Instituto das Águas 
do Paraná pelo Instituto Ambien-
tal do Paraná – agora denominado 
Instituto Água e Terra.

A medida faz parte da reforma 
administrativa realizada pelo 
governo Ratinho Junior, que redu-
ziu a estrutura do Estado, diminuiu 
o número de cargos e o custeio 
da máquina. “Na área ambiental, a 
reforma dará maior celeridade aos 
processos, eficácia e economia 
ao Estado”, afirma o secretário do 
Desenvolvimento Sustentável e do 
Turismo, Márcio Nunes.

“Manteremos o compromisso 
de exercer a legislação ambiental, 
trabalhando no controle, monitora-
mento, preservação e fiscalização 
dos recursos naturais”, diz o pre-
sidente do Instituto Água e Terra, 
Everton Luiz da Costa Souza. Os 
21 escritórios do antigo IAP, espa-
lhados por todo o Paraná, funcio-
narão normalmente com o novo 
nome. Todas as áreas ambientais 
serão introduzidas nos escritórios.

DIRETORIAS
O novo órgão passa a adotar 

o Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica do IAP: CNPJ número 
68.596.162/0001. Os três ins-
titutos juntos possuíam 19 dire-
torias. O novo Instituto Água e 
Terra, possuirá cinco diretorias. 

Uma delas é a de Licenciamento 
e Outorga, que conceder e moni-
tora o Licenciamento Ambiental, 
Autorização Ambiental e Outorga 
de Recursos Hídricos de empreen-
dimentos e atividades utilizadores 
de recursos ambientais conside-
radas efetiva ou potencialmente 
poluidoras ou daquelas que, sob 
qualquer forma, possam causar 
degradação ambiental. Outra é 
a de Gestão Patrimonial Natural, 
que elabora, executa e monitora 
planos, programas, ações, proje-
tos técnicos e políticas de incen-
tivo à conservação e restauração 
da biodiversidade, administração 
das Unidades de Conservação, 
fiscalização ambiental, gestão 
de fauna nativa e exótica, entre 
outras atividades.

A diretoria de Saneamento 
Ambiental e Recursos Hídricos ela-
bora, executa e monitora planos, 
programas, ações, projetos téc-
nicos e políticas de preservação, 
conservação, recuperação e gestão 
dos Recursos Hídricos do Estado e 
a gestão de resíduos sólidos.

Na Gestão territorial serão ela-
borados, executados e monitora-
dos planos, programas, ações, 
projetos técnicos e políticas na 
área mineral, geológica, agrária, 
fundiária, cartográfica, geoproces-
samento, bem como o zoneamento 
territorial do Estado. Por fim a dire-
toria Administrativa e Financeira 
fica responsável pela gestão de 
recursos humanos, planejamento 
financeiro, contratos, políticas e 
processos administrativos. 

ESCRITÓRIOS do IAP funcionarão normalmente agora com nome Instituto Água e Terra e vinculado à 
Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo

DIVULGAÇÃO
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Paraná cidadão
em 10 municípios

Mais 10 municípios 
serão beneficiados no pri-
meiro semestre de 2020 
com a feira de serviços 
Paraná Cidadão, que leva 
defesa de direitos e inclu-
são social aos paranaen-
ses. Um deles e Goioerê, 
situado a 65 quilômetros 
de Umuarama).

O programa é itine-
rante e oferta à popula-
ção, em um mesmo local, 
mais de 30 serviços gra-
tuitos, como emissão da 
car teira de identidade 
e CPF, intermediação 
de vagas de emprego, 
cadastramento para as 
tarifas sociais de água 
e luz e orientação nas 
áreas da saúde, direitos 
humanos e habitação.

A feira acontecerá 
em Fazenda Rio Grande 

Alcance
O Paraná Cidadão fechou 2019 com 265 mil atendimen-

tos, um crescimento de 66,5% em comparação a 2018. O 
programa promoveu 23 feiras que ofertaram mais de 30 

serviços gratuitos à população.

(12, 13 e 14 de feve-
reiro), Abatiá (4, 5 e 6 de 
março), Curitiba (25, 26 e 
27 de março), Arapoti (1, 
2 e 3 de abril), Paranaguá 
(15, 16 e 17 de abril), Pru-
dentópolis (28, 29 e 30 de 
abril), Antonina (6, 7 e 8 
de maio), Goioerê (20, 21 
e 22 de maio), Rolândia 
(3, 4 e 5 de junho) e Santa 
Maria do Oeste (17, 18 e 
19 de junho).

O cronograma do 
segundo semestre tam-
bém já está sendo pre-
parado. “O objetivo é 
rodar todas as regiões 
do Estado e aumentar 
o acesso a ser viços 
essenciais e que levam 
inclusão e dignidade”, 
destaca o secretário da 
Justiça, Família e Traba-
lho, Ney Leprevost.

MUNICÍPIOS serão beneficiados com a feira que leva defesa de direitos e inclu-
são social aos paranaenses

SEJUFImpulso
O presidente Jair Bolsonaro 
e líderes do Aliança Pelo 
Brasil esperam filiar ou ter 
um sinal forte do apoio do 
ministro Sergio Moro (Justiça 
e Segurança) ainda em janeiro 
para catapultar as adesões 
ao partido com tempo para o 
registro no TSE. Dessa forma, 
o Aliança espera ter tempo 
de participar com força das 
eleições de outubro nas 
grandes e médias cidades 
brasileiras.

Acordo
O impasse à adesão de 
Moro no Aliança Pelo Brasil 
reside no fato de o ministro 
ocupar uma vaga no STF em 
novembro. Os bolsonaristas 
argumentam que o ex-juiz 
pode se filiar e depois se 
desfiliar quando Bolsonaro o 
indicar à suprema corte. Moro 
é a figura pública com maior 
projeção política nacional. 
Supera o ex-presidente Lula 
(PT) e o próprio Bolsonaro.

Esfregando as mãos
O advogado Ogier Buchi 
não vê a hora de poder 
contar com Moro na sua 
pré-campanha à Prefeitura 
de Curitiba. Buchi fez 88.745 
votos para governador na 
capital paranaense e sustenta 
que, com apoio de Bolsonaro 
e Moro, projetar-se-á ao 
segundo turno na disputa da 
capital.

Eu também
O deputado Coronel Lee (PSL) 
também espera contar com 
Moro e Bolsonaro na sua 
provável campanha na disputa 
da Prefeitura de Cascavel.

Capital alto
O capital político de Moro 
é tão alto que dois pré-
candidatos - os deputados 
Delegado Francischini (PSL) 
e Ney Leprevost (PSD) - já 
convidaram a advogada 
Rosangela Moro, esposa 
do ministro, para vice 
na chapa de prefeito em 
Curitiba. Moro e Rosangela 
têm domicílio eleitoral na 
capital paranaense.

Outro nome
Parte dos amigos do 
procurador Deltan Dallagnol, 
coordenador da Operação 
Lava Jato, quer que ele 
dispute um cargo majoritário 
(a prefeito) em outubro. 
Dallagnol, que vota em 
Curitiba, deve disputar o 
Senado em 2022, como quer 
a outra parte dos amigos do 
procurador.

Em alta
O deputado Stephanes Junior 
(PSD) visitou o deputado 
Romanelli (PSB) com um 
sorriso largo no rosto. 
Stephanes foi relator do 
projeto de lei que transferiu o 
Coaf do Ministério da Justiça 
para o Banco Central. Seu 
relatório foi aprovado por 
unanimidade no Congresso 
Nacional e sancionado 
sem vetos pelo presidente 
Bolsonaro. Recebeu elogios 
até do senador José Serra 
(PSDB-SP).

Inconstitucional
O Podemos vai entrar com 
uma Adin no STF para anular 
a tarifa do cheque especial 
vigente desde segunda-feira 
(6). O partido alega que a 
tarifa afronta o “princípio 
da ordem econômica” da 
Constituição. A cobrança 
da tarifa de 0,25% sobre o 
valor do cheque especial que 
ultrapassar R$ 500 reais foi 
autorizada pelo Conselho 
Monetário Nacional.

Cartel
Após o posicionamento 
contrário à proposta da 
Aneel em taxar o uso da 
energia solar, o presidente 
Jair Bolsonaro promete 
manter a atitude com 
cartel de distribuidores de 
combustíveis. Bolsonaro 
já se mostrou contrário 
aos que impedem a venda 
direta de combustíveis dos 
produtores aos postos, 
reduzindo o preço para o 
consumidor. No momento 
o desafio é conseguir apoio 
do ministro Paulo Guedes 
(Economia), que ignora a 
decisão do presidente.
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Estado ganha nova ferramenta 
para atração de investimentos

O Paraná passa a contar com 
mais uma ferramenta para atrair 
novos investimentos privados. Logo 
nos primeiros dias de 2020 entrou 
no ar o site Parceiro Invest Paraná, 
que busca promover o desenvolvi-
mento por meio da união do Estado 
com os municípios.

Idealizado pela Invest Paraná, 
agência estadual responsável pela 
prospecção de novos negócios e 
atração de empresas, o portal quer 
reunir o maior número possível de 
informações sobre as 399 cida-
des paranaenses. A intenção, de 
acordo com o órgão, é servir como 
um grande banco de dados para a 
consulta de companhias interessa-
das em se instalar no Estado.

No Parceiro Invest Paraná as 
prefeituras podem cadastrar, entre 
outros itens, áreas disponíveis 
para a instalação de complexos 
industriais; políticas públicas de 

PMAI
O portal se soma a outras iniciativas da agência para reforçar a divulgação das 

características dos municípios paranaenses. A Invest Paraná também é responsável 
pelos Programas Municipais Para Atração de Investimentos (PMAIs), em que as 
cidades são orientadas a fortalecer suas vocações e ampliar as potencialidades.

O intuito desses documentos que são entregues para as prefeituras e a socie-
dade civil organizada é de melhorar o ambiente de negócios e alçar o município à 
condição de protagonista na captura de investimentos, fomentando planejamen-

tos econômicos mais bem estruturados. “Tentamos entender o que a empresa 
precisa, o que os investidores estão procurando e, assim, moldamos esses investi-

mentos específicos para cada setor”, ressaltou Bekin.

incentivo fiscal; leis municipais 
para atração de investimento; além 
de alíquotas de impostos como 
IPTU, ISS e ITBI. Espécie de cartão 
de apresentação da cidade para o 
empresariado.

“Conseguiremos entender as 
regiões e as suas habilidades, 
além de identificar as falhas que 
inviabilizam eventuais investimen-
tos”, afirmou Eduardo Bekin, dire-
tor-presidente da Invest Paraná.

Consultor em desenvolvimento 
econômico da agência, Bruno Ban-
zato explicou que o site tem por 
característica aproximar os inves-
tidores dos municípios, facilitando 
a troca de informações. A Invest 
Paraná ficará encarregada de vali-
dar as informações postadas. “Por 
isso o município que se cadastrar 
antes, com o maior número de 
informações possível, sai na frente 
na busca por investimento”, disse.

PARCEIRO Invest é a nova ferramenta do Paraná para garantir a atração de investimentos

AEN
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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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Crédito através do Banco 
da Mulher Paranaense

O Banco da Mulher Paranaense 
é uma das novidades da Casa 
do Empreendedor para este ano, 
em Umuarama. O programa visa 
estimular o empreendedorismo 
feminino por meio de linhas de 
financiamento com taxas de juros 
reduzidas, para apoiar micro e 
pequenos negócios de mulheres 
empreendedoras.

Estão disponíveis linhas de 
microcrédito – para empreendedo-
ras pessoa física ou jurídica (MEI, 
EI, Eireli) em valores de R$ 1 mil 
a R$ 20 mil – e também linhas 
para micro e pequenas empresas 
(faturamento anual de até R$ 4,8 
milhões), com opções de valores 
entre R$ 20 mil e R$ 500 mil. 
É possível financiar investimen-
tos como obras de construção, 
reformas, aquisição de maqui-
nário, equipamentos, mobiliário, 
layout e capital de giro.

“Os recursos disponíveis nesta 
linha de crédito também podem ser 
usados para formação de estoques 
e manutenção do empreendimento. 
O valor máximo do crédito varia 
conforme o tempo de atividade de 
seu negócio, partindo de R$ 5 mil 
para empreendimentos com até 

Presencial
Esta é uma linha presencial. A 
cliente precisa entrar em contato 
com o agente de crédito na cidade 
onde está o empreendimento. 
“É necessário um avalista, que 
pode ser qualquer pessoa que 
não tenha renda proveniente 
do empreendimento financiado. 
Levaremos em conta a renda men-
sal declarada e/ou patrimônio do 
avalista apresentado. Estamos à 
disposição para maiores informa-
ções e esclarecimentos”, comple-
tou Lairso Ribeiro.

12 meses de atividade”, lembra 
o chefe da Divisão de Indústria 
e Comércio e coordenador da 
Casa do Empreendedor, Paulo 
Leon Baraniuk.

Esta nova linha de financia-
mento foi criada pelo governo do 
Estado para apoiar pequenos negó-
cios que tenham mulheres como 
proprietárias ou sócias, para esti-
mular o empreendedorismo femi-
nino e gerar emprego e renda. O 
prazo máximo de pagamento é de 
36 meses, com carência de até 90 
dias e juros que variam de 0,98% 
ao mês (com curso de capacitação) 
a até 1,13% ao mês (para propo-
nentes sem curso de capacitação).

BENEFICIADAS
De acordo com o agente de 

crédito da Casa do Empreen-
dedor, Lairso Rocha Ribeiro, 
podem buscar esse recurso as 
microempreendedoras indivi -
duais (MEI), empresárias indivi-
duais (EI) ou mulheres respon-
sáveis por empresa individual 
de responsabilidade limitada 
(Eireli). Também tem o direito, 
as trabalhadoras informais ou 
profissionais autônomas que 
precisam modernizar ou ampliar 
as atividades em negócios na 
indústria, comércio ou ser vi-
ços – desde que o faturamento 
anual seja de até R$ 360 mil.

O hospital Norospar está lançando o Programa de Voluntariado 2020. As inscri-
ções já estão abertas para vários setores. Para participar é necessário ter 18 anos e 
ter disponibilidade em alguns dias e horários. As inscrições podem ser feitas pelo 
site do hospital no endereço eletrônico norospar.com.br/voluntariado. A ação faz 
parte do eixo de gestão humanizada e visa aproximar a comunidade do hospital. Os 
voluntários poderão escolher dias e horários que se encaixam melhor na sua rotina 
e os esforços serão direcionados para os atendimentos feitos via Sistema Único de 
Saúde (SUS). Os voluntários não são remunerados.

ASSESSORIA



DIVULGAÇÃO

09GERAL\ESPLANADAUMUARAMA, 10 DE JANEIRO DE 2020

www.colunaesplanada.com.br - contato@colunaesplanada.com.br -
Caixa Postal 1890 - CEP 70254-970 - Brasilia DF

Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Posse dos
conselheiros

O Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CMDCA) e 
a Secretaria Municipal de 
Assistência Social dão hoje 
(sexta-feira, 10) posse aos 
novos conselheiros tutelares 
de Umuarama, eleitos para 
o mandato de 2020 a 2024. 
A solenidade será às 8h30, 
na sede da Secretaria-Execu-
tiva dos Conselhos (Avenida 
Presidente Castelo Branco, 
3370, ao lado do Núcleo 
Regional de Educação).

Os novos membros do Con-
selho Tutelar de Umuarama 
foram escolhidos em outubro 
do ano passado, durante elei-
ção realizada no Colégio Esta-
dual Professor Paulo Alberto 
Tomazinho. Dos 48 candi-
datos inscritos, 46 tiveram 
votos válidos e os cinco mais 
votados ocuparão as vagas a 
partir de 10 de janeiro.

A eleição foi aber ta a 
todos os eleitores cadastra-
dos e aptos de Umuarama 
(77.379), porém apenas 
4.636 da sede e distritos 
compareceram para votar. 
Os eleitos foram Daniele 
Pacheco Ber t inot t i  de 

Alvarenga, Maria da Silva 
Sato, Gracielle Ernesto da 
Costa Lira, Lays Pereira Bas-
tos Santos e Kethyner Renata 
Ramos Lesse. Os suplentes 
mais votados foram Ana Lucia 
Machado de Souza, Keyse 
Morgana da Silva, Sabrina 
Remor de Carvalho, Adriana 
Aparecida Rodrigues Silva e 
Adriana Jacira dos Prazeres. 
Todos que receberam votos 
são considerados suplentes.

A eleição foi conduzida 
pelo conselho, com apoio 
da Prefeitura por meio da 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social. “A admi-
nistração municipal deu todo 
o suporte logístico para que 
o pleito transcorresse da 
melhor forma possível e deu 
tudo certo”, disse a secretá-
ria Izamara Amado de Moura 
(Assistência Social). “A 
equipe de conselheiros tutela-
res trabalha junto com a rede 
de segurança, para garantir 
os direitos das crianças. É 
uma porta de entrada impor-
tante para o acolhimento em 
questões que envolvem vio-
lência, maus tratos e abuso 
infantil”, acrescentou.

Um homem de 35 
anos, foi preso na 
manhã de ontem 
(9) acusado de 
tráfico de drogas, 
no Mutirão do 
Jardim Alvorada. 
Na casa em que o 
suspeito mora há 
cerca de 15 dias, 
os PMs encontra-
ram 439 pedras 

de crack escondidas no quarto. Recem chegado de Perobal, o 
homem que alegou ser servente de pedreiro, disse que passou a 
comercializar drogas pois não conseguia trabalho em Umuarama. 
O acusado também é procurado pela Justiça por roubo na 
região de Cianorte em 2016.

Neutralidade 
Parlamentares defendem 
que o Brasil adote postura 
neutra em relação ao embate 
entre os Estados Unidos e Irã. 
Após o ataque que matou o 
comandante militar iraniano, 
Qassim Soleimani, o presidente 
Jair Bolsonaro se alinhou ao 
EUA. O Itamaraty, em nota, 
manifestou “apoio à luta 
contra o flagelo do terrorismo”. 
À Coluna, o presidente da 
Comissão de Relações Exteriores 
do Senado, senador Nelsinho 
Trad (PSD-MS), afirma que o 
Brasil não “deve tomar lado 
nesse conflito”. 

ONU 
Para Trad, o Brasil deve 
se tornar um aliado da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU) e procurar 
promover ações no sentido 
de se buscar a paz e o 
entendimento. 

Repercussão 
O senador adianta que as 
repercussões econômicas 
do conflito serão analisadas 
pelo colegiado assim que o 
Senado retomar os trabalhos, 
em fevereiro. 

Brumadinho
A mineradora Vale garante 
à Coluna que estão em 
dia os pagamentos de 
benefícios aos atingidos, 
direta e indiretamente, pelo 
rompimento da barragem 
em Brumadinho. Diz ainda 
que eventuais atrasos serão 
analisados. 

Anvisa 
O presidente Jair Bolsonaro 
encaminhou ao Senado 
a indicação de Antônio 
Barra Torres para o cargo 
de presidente da Anvisa. 
Em dezembro, com voto 
de Barra, a agência barrou 
a liberação de plantio 
de maconha para fins 
medicinais.      

Sabatina 
Alinhado aos ministros Osmar 
Terra, da Cidadania, e da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, 
Antônio Barra terá que passar 
por sabatina na Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS) 
e no plenário. No Senado, 
tramita projeto (PLS 514/17), 
já aprovado pela CAS, que 
descriminaliza o cultivo da 
maconha para uso terapêutico. 

Airbnb
No pico das férias de verão, 
usuários têm reclamado de 
instabilidades na plataforma 
de aluguéis Airbnb. À Coluna, 
assessoria diz que o site está 
funcionando normalmente 
e vai averiguar se houve 
“períodos de instabilidade”.  

Secreto 
A CPI das Fake News 
encaminhou ao Facebook no 
Brasil solicitação para que os 
dados do grupo “Secreto2 
G.O” sejam preservados.

Ataques 
O pedido foi enviado após o 
depoimento da deputada Joice 
Hasselmann (PSL-SP). Segundo 
a parlamentar, integrantes 
do tal grupo coordenavam 
a criação e propagação de 
ataques e fake news nas redes 
sociais contra opositores do 
governo Jair Bolsonaro.  

Renovação
Acusado de desviar R$ 
143 milhões da saúde, o 
ex-governador da Paraíba 
Ricardo Coutinho (PSB) deixou 
o comando estadual do partido. 
“Necessidade estatutária de 
renovação”, alega a legenda, 
que passa a ser presidida pelo 
deputado Gervásio Maia. 

Interino, subeditor Walmor Parente
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Feriados deverão gerar queda de 
R$ 4,57 bi no faturamento industrial

Os feriados e pontos facultati-
vos nacionais de 2020 podem 
fazer com que a indústria do 
Paraná deixe de faturar até R$ 
4,57 bilhões ao longo do ano. A 
estimativa, feita pela Federação 
das Indústrias do Paraná (Fiep), 
leva em conta a previsão do 
PIB Industrial total do estado, 
o número de folgas que cairão 
em dias de semana e também 
as possibilidades de emendas 
com fins de semana.

Para este ano, tomando como 
base o Valor da Transformação 
Industrial medido pelo IBGE, a 
Fiep estima que o PIB Industrial 
paranaense seja próximo de R$ 
88,7 bilhões, resultando em apro-
ximadamente R$ 352 milhões por 
dia útil. Como serão dez feriados 
nacionais em dias de semana – 
sem contar feriados estaduais e 
municipais –, as perdas alcança-
riam R$ 3,52 bilhões no ano.

“Um único dia corresponde 
a praticamente 5% da produção 
mensal de uma indústria”, afirma 
o presidente da Fiep, Carlos Val-
ter Mar tins Pedro. “Por tanto, 
quando essa empresa tem um 
dia a menos de atividade, está 
deixando de produzir e, conse-
quentemente, de faturar e até de 
gerar impostos”, completa.

Quando se consideram ainda 
que três dos feriados deste ano 
caem em terças ou quintas-feiras, 
possibilitando que muitas ativida-
des sejam paralisadas por mais 
um dia, o valor total que a indús-
tria paranaense deixaria de faturar 
pode chegar a R$ 4,57 bilhões, o 
que representaria mais de 5% do 
PIB Industrial do estado no ano. 
O montante é 49% maior do que 

Solução
Carlos Valter acrescenta que uma solução para amenizar as consequências 

do excesso de dias parados é a negociação entre empresas e funcionários para a 
adoção de planos de compensação dos dias parados. Essa possibilidade passou a 

ser permitida pela Reforma Trabalhista e pode minorar as perdas. “A indústria bra-
sileira já sofre com custos excessivos que impactam no preço final dos produtos e 

comprometem sua competitividade. Especialmente neste momento em que o país 
ainda busca uma retomada mais intensa de sua economia, é preciso pensar em 

medidas que reduzam esses custos e aumentem a produtividade das empresas”, 
afirma o presidente da Fiep.

a estimativa de perdas causadas 
pelos feriados nacionais em 2019, 
calculada em R$ 3,07 bilhões. Isso 
porque, no ano passado, foram 
sete feriados em dias de semana e 
apenas dois que permitiam emen-
das, totalizando nove dias, quatro 
a menos do que em 2020.

O economista da Fiep, Evânio 
Felippe, explica que os valores 
podem variar pelo fato de que 

indústrias de determinados seto-
res – como siderúrgico, petroquí-
mico e automotivo, entre outros 
– nem sempre interrompem suas 
atividades mesmo em feriados. 
“Ainda assim, por questões 
legais, essas empresas preci-
sam arcar com custos extras para 
manter a produção nos feriados, 
o que acaba impactando em seus 
resultados”, afirma.

VALOR, que é 49% maior do que o de 2019, leva em conta o PIB Industrial diário e os dias parados ao longo do ano

DIVULGAÇÃO
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‘Miguelitos’ e 1.5 kg de dinamite 
foram apreendidos pela polícia

A Polícia Civil de Umuarama come-
çou a investigar o roubo que aconteceu 
a uma agência bancária de Douradina. 
Além da apreensão de um veículo blin-
dado, que será periciado, os investiga-
dores recolheram também os conheci-
dos ‘miguelitos’ pedaços pequenos de 
barras de ferro soldadas cruzadas que 
são espalhadas pelo asfalto para furar 
pneus de veículos em perseguição.

Todo material também será subme-
tido a uma perícia técnica no Instituto 
de Criminalística de Umuarama.

Ainda foi apreendida uma banana 
de dinamita de aproximadamente 1.5 
quilo, que foi levada direto para Curi-
tiba e entregue na unidade Antibombas 
da Secretaria de Segurança Pública.

De acordo com os investigadores, 
o trabalho em busca da identificação 
dos autores do crime será feito pela 
equipe do GDE, com apoio de investi-
gadores de municípios da região que 
faz par te da área integrada pela 7ª 
Subdivisão Policial (SDP).

O roubo aconteceu na madrugada 
de quarta-feira, 8, quando o grupo for-
mado por cerca de 15 bandidos, todos 
fortemente armados invadiu uma agên-
cia bancária e aterrorizou moradores 
do centro da cidade de Douradina (57 
quilômetros de Umuarama).

‘Miguelitos’
Durante a fuga, os bandidos espalha-
ram os ‘miguelitos’ nas entradas da 
cidade para impedir a aproximação 
policial e dificultar a chegada de 
reforço. Mesmo assim, equipes do 
grupo Rotam (Rondas Ostensivas) do 
25º BPM de Umuarama e investigado-
res da Polícia Civil foram ao local e fize-
ram os levantamentos do crime. Peritos 
do Instituto de Criminalística também 
coletaram indícios da ação e Bombeiros 
de Umuarama foram deslocados com 
um caminhão tanque para combater 
um princípio de incêndio na agência. 
Ainda na mesma tarde, um VW Golf 
blindado foi encontrado abandonado 
no centro da cidade e um VW Saveiro 
foi localizado em Ivaté. Os dois veículos 
foram usados pelo bando na fuga.

O bando realizou diversos dis-
paros de arma de fogo durante a 
ação. O intuito foi o de assustar e 
intimidar pessoas que pudessem 
inter ferir na ação criminosa.

O ataque foi a uma agência do 
Banco Bradesco e começou por volta 
de 1h, quando a quadrilha estourou 
a porta de vidro na fachada da agên-
cia, posteriormente explodiu os caixas 

eletrônicos e depois o cofre.
Enquanto pilhavam o dinheiro, os 

criminosos efetuavam os disparos 
para o alto para que os policiais da 
cidade não se aproximassem.

Além das centenas de tiros, pro-
vavelmente de fuzis, foram ouvidas 
também 5 explosões e foram vistos 
homens vestido com roupas camufla-
das e usando máscaras.

PEDAÇOS de barra de ferro soldadas cruzadas foram recolhidas pela polícia, além de uma banana de 
dinamite de 1.5 kg

ALEX MIRANDA

Índice em % NOV DEZ ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,51 - 3,12 3,27
IGP-M (FGV) 0,30 2,09 7,30 7,30
IGP-DI (FGV) 0,85 1,74 7,70 7,70

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
7/12 a 7/1 0,5000 0,2871 0,0000
8/12 a 8/1 0,5000 0,2871 0,0000
9/12 a 9/1 0,5000 0,2871 0,0000
10/12 a 10/1 0,5000 0,2871 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -0,33% 30,40 
Vale ON -1,31% 53,30 
ItauUnibanco PN -1,99% 34,91 
Bradesco PN -1,60% 35,07 
Cielo ON -6,13% 7,35 
B2W ON +5,34% 68,04

IBOVESPA: -0,26% 115.947 pontos

Índice NOV DEZ JAN
IGP-M (FGV) 1,0315 1,0397 1,0730
IGP-DI (FGV) 1,0329 1,0538 1,0770
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 109,56
Libra est. 0,7663
Euro 0,9006
Peso arg. 59,82

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,8% 4,0850 4,0860 +1,8%
PTAX  (BC) +0,2% 4,0738 4,0744 +1,1%
PARALELO +0,5% 4,0200 4,3100 +1,2%
TURISMO +0,5% 4,0200 4,2900 +1,2%
EURO 0,0% 4,5219 4,5242 +0,2%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (DEZ) 1.593,55 0,11 5,30 5,30
Oeste (DEZ) 1.606,65 0,63 5,72 5,72

DÓLAR 09/01

Iene R$ 0,0372
Libra est. R$ 5,32
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1593,12 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 09/01

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: 5,09%

Em 09/01 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 84,00 -2,3% 0,6%
SOJA Paranaguá 89,00 -1,7% -0,6%
MILHO Cascavel 45,00 2,3% 7,1%

SOJA 933,75 -4,50 4,1%
FARELO 296,20 -0,70 -0,8%
MILHO 383,25 -1,00 2,0%
TRIGO 562,25 9,50 7,6%

SOJA 79,14 1,0% 0,5%
MILHO 39,40 1,4% 8,7%
TRIGO 48,53 0,0% 1,4%
BOI GORDO 185,95 -1,0% -8,0%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 09/01 PR DIA 30d.

Em 09/01 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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Comércio anuncia descontos 
de até 50% para o sábado

Estabelecimentos filiados à 
Associação Comercial, Indus-
trial e Agrícola (Aciu) anunciam 
descontos de 30, 40 e até su-
periores a 50% em mais um 
‘Sabadão’ e aguarda uma gran-
de quantidade de consumido-
res de Umuarama e vários ou-
tros vindos da região.

Em ritmo de promoções, 
estabelecimentos filiados à 
Associação Comercial, Indus-
trial e Agrícola (Aciu) já estão 
anunciando os descontos que 
vem depois de um ciclo de 
vendas do final do ano consi-
derado ótimo, o entusiasmo 
segue em alta.

“Notamos que o varejista, de 
maneira geral, busca ajustar seu 
estoque. É um critério de gestão 
certamente muito benéfico para 
o consumidor, que se depara 
com diversas promoções espe-
ciais e condições de pagamento 
diferenciadas”, avalia o presi-
dente Orlando Luiz Santos.

O compor tamento do con-
sumidor em dezembro, princi-
palmente por conta da injeção 
do décimo terceiro salário, 
correspondeu às expectati-
vas, fator que invariavelmen-
te ‘respinga’ em janeiro, mês 
tradicionalmente marcado por 
muitas promoções.

“É sabido que no início do ano 
todos dedicam especial atenção 
ao planejamento do orçamento 
doméstico, com despesas como 
IPVA e os materiais escolares 
dos filhos, mas ainda assim é 
cabível aproveitar as oportuni-
dades que o comércio reserva”, 
ressalta Santos.

COMERCIANTES de Umuarama já anunciam promoções que vão de 30% à 50% de desconto

ASSESSORIA
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NEI VICTOR: “Fui traído no Cascavel 
Futsal, mas Umuarama me 
recebeu de braços abertos”
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reinador experiente e 
maior vencedor individual 
do salonismo paranaense, 
mas que neste ano viveu 
situação atípica ao coman-
dar pela primeira vez ou-

tra equipe que não fosse o Cascavel 
Futsal no Estado, Nei Victor voltou à 
Capital do Oeste, mas para um raro 
momento de férias com a família, 
depois de uma temporada vitoriosa 
à frente do Umuarama. Foram dois 
títulos (Jogos Abertos e Taça FPFS) e 
um terceiro lugar (Série Ouro) em três 
competições disputadas, além de 
receber dois prêmios de destaque 
individual (Catve e Feras do Espor-
te) em 2019. De contrato renovado 
para 2020, ele diz que segue sendo 
o mesmo de sempre, e que não foge 
do embate. Foi assim nesta entre-
vista que acompanha a seguir, na 
qual, dentre outros assuntos, Nei 
Victor diz como se sentiu ao deixar 
o Cascavel Futsal após 22 anos 
como foi recebido num dos maio-
res rivais da equipe, o Umuarama.

T

Como foi encarar esse novo 
desafio, no Umuarama?

“No começo foi mais difícil. 
Adaptar-se à cidade, a um novo 
estilo de vida, deixar a família em 
Cascavel e ficar sozinho pratica-
mente a semana toda em Umuara-
ma, indo e vindo, foi o mais com-
plicado, existe esse desgaste. Lá 
o trabalho começou tarde, fui apre-
sentado no dia 20 de fevereiro, 
então começamos a trabalhar era 
quase março. Foi muito dificultoso 
no início, não conseguia encaixar 
as peças, mas trabalhamos muito 
e iniciamos a Série Ouro sabendo 
que algumas derrotas que aconte-
ceriam, fomos montando uma equi-
pe e não um time, e aproveitando 
todos os jogadores no início do 
campeonato, porque já estreamos 
com cinco clássicos, enfrentamos 

os cinco times da Liga Nacional 
nas cinco primeiras rodadas, mas 
com isso o grupo foi ganhando for-
ça e identidade. Esse foi o ponto 
crucial: iniciou mal para terminar 
bem. O planejamento teve que ser 
assim porque não tinha como ini-
ciar bem, com apenas 15 dias de 
treino. Isso me ajudou a ir ganhan-
do o grupo dentro da competição”.

Você sempre diz que sua 
motivação é vencer. Você está 
vencendo, é também um desafio 
pessoal?

“Eu não preciso mostrar 
nada, preciso é trabalhar. Ado-
ro futsal, adoro ser treinador 
e não preciso provar. Tenho as 
mesmas condições que outros 
treinadores têm. E o desafio 
no Umuarama foi esse, com um 
time que gastava cerca de 30 
mil por mês contra times que 
gastavam 150 mil, 180 mil, 200 
mil por mês e conseguimos su-
perar todos eles. Ficamos atrás 
apenas do Foz Cataratas das 
equipes ‘de camisa”. A motiva-
ção é fazer o trabalho e ele dar 
resultado. Isso é o mais impor-
tante. Quando eu não tiver mo-
tivação, não tiver amor, largarei 
o que faço, porque não valerá à 
pena. Não é só dinheiro. Ele é 
necessário, tem que tê-lo para 
seu sustento e de sua família. 
Quando cheguei ao Umuarama, 
um adversário do Cascavel, che-
guei com ‘um pé atrás’, não sa-
bia como seria recebido, mas a 
cidade me acolheu de braços aber-
tos. Os resultados poderiam não 
ter aparecido, mas com o trabalho 
e conforme foram me conhecendo, 
hoje eu sou uma pessoa bem-vinda 
lá. Em todos os lugares que vou, 
sou mais reconhecido do que em 
Cascavel. Em um ano de trabalho 
me valorizam mais do que fiz em 
20 anos em Cascavel”.

E o que mudou do seu traba-
lho de 2018 para o de 2019?

“É difícil saber, um trabalho pode 
dar certo e pode dar errado. Talvez 
com o investimento deste ano eu te-
ria ido mais longe no Cascavel Fut-
sal do que o que o treinador atual, 
por conhecer a cidade, o ambiente, 
de que o torcedor e o empresário 
cascavelense gosta. Lá eu tive que 
mostrar qualidade com grupo que 
precisava acreditar neles, que são 
grandes atletas. Meu espírito é sem-
pre de vencedor. São as situações 
que mudam, quando se começa do 
zero tem que trabalhar de novo o 
que já trabalhou. E eu sou treina-
dor, assim como era no Cascavel 
também, mas claro que ajudava 
a montar a equipe, a correr atrás 
de patrocínio. Agora, por exemplo, 
tem uma empresa de Cascavel 
que vai apoiar o Umuarama. A con-
dição era que eu renovasse, mas 
o que eu fiz foi levar esse empre-
sário conversar com a diretoria do 
time. O que eles se entenderem 
ou não é com eles”.

Você ficou magoado com a sa-
ída do Cascavel Futsal?

“Magoado não, fiquei chateado, 
pela maneira como foi. As pessoas 
que eu coloquei na diretoria me ti-
raram sem motivo algum. Poderiam 
ter me afastado da função com dig-
nidade, com respeito, como eu me-
recia, e não o fizeram, como não es-
tão fazendo com o Cascavel Futsal. 
As pessoas que assumiram estão 
acabando com o Cascavel Futsal, 
valorizando apenas uma adminis-
tração, que é a Adecca (Associação 
Desportiva e Cultural de Cascavel), 
e desvalorizando a história do Cas-
cavel. O torcedor tinha que cobrar 
mais isso. Por que não usa penta-
campeão paranaense se usa Casca-
vel Futsal? É o nome fantasia, sim, 
mas é o pentacampeão, é quem 
tem mais conquistas no Paraná. O 

time tem uma história que deveria 
ser respeitada. As pessoas que es-
tão administrando o Cascavel Futsal 
estão mais preocupadas em atrair 
para si para os méritos que possam 
vir a acontecer do que com o futsal 
de Cascavel, do que com o Cascavel 
Futsal. Estão querendo provar que 
me tirando melhoraria, que iriam fa-
zer acontecer de maneira diferente, 
que eu não seria útil. Mas isso um 
dia teria que acontecer, eu nunca 
visei o Nei Victor, eu visava o Casca-
vel Futsal, e  hoje, de fora, vejo que 
a diretoria não está se preocupando 
com a marca, com a história, estão 
simplesmente a jogando no lixo, mu-
dando o escudo, tirando as estre-
las, é vergonhoso, é tirar algo que 
toda uma cidade ajudou a construir. 
O Cascavel Futsal não foi construído 
por uma pessoa, foi por várias... vá-
rios patrocinadores, investidores, di-
retores, treinadores, desde a base, 
revelando jogadores e colocando 
atletas da cidade jogar. Isso não 
pode ser jogado no lixo como está 
sendo jogado. Acho que não tenho 
nada a ver com isso, mas é bom que 
saibam minha opinião. Eu ajudei o 
Cascavel Futsal, eu fundei o Cas-
cavel Futsal, com outras pessoas. 
Eu o fiz engatinhar, andar, crescer 
e ser conhecido. E agora estou ven-
do isso não valer nada para quem o 
administra. Hoje só vale o tanto que 
investe por mês. E se investe tem 
que ter resultado, tem que vencer, 
mas sem ‘pisar’ e jogar fora o que 
foi construído. Se as pessoas estão 
lá, é graças a alguns que constru-
íram para eles poderem assumir 
aquilo. O que foi feito não foi criado 
em vão, então, tinha que ter um res-
peito maior. Minha maior mágoa é 
essa: mandaram o Nei Victor embo-
ra? Tudo bem, a diretoria faz o que 
quer, mas não precisa porque tirou 
o Nei, que construiu essa história 
de 22 anos, pegar essa história e 
jogar ela fora achando que é do Nei. 

Não, ela é do Cascavel Futsal e tem 
que ser respeitada. Será que daqui a 
22 anos ela será repetida? Será que 
terá cinco títulos, dez decisões e 15 
semifinais no Paranaense? Eu tenho 
minha história e ela existe, só não 
gostaria que apagasse a história do 
Cascavel Futsal. Quem vai ao ginásio 
vai torcer pelo Cascavel Futsal, não 
para a Adecca”.

Você pensou em largar o fut-
sal?

“Pelo contrário, a maior motivação 
que tive esse ano foi isso. Respeito 
todo treinador de futsal, respeito o 
Cassiano, que está no Cascavel fut-
sal e que não tem nada a ver com a 
história, meu problema não é esse. 
Não tenho nada contra, o Cascavel 
Futsal para mim é como um filho, 
com que se briga, mas continua 
gostando. Eu me motivei muito 
mais depois que fui dispensado”.

 
Há algo que você faria de outra 

forma no Cascavel Futsal se pu-
desse voltar no tempo?

“Eu fui traído no Cascavel, então 
o que mudaria é não confiar nas pes-
soas que confiei, não só nos que en-
traram agora, tem mais que estão lá 
há muitos anos e o ciclo deles nunca 
termina, só o do Nei que termina. 
Eu acho que nisso eu errei. Eu que 
convidei para fazer parte da dire-
toria e esse que levei levou mais 
pessoas, do convívio dele, para na 
hora de votar me derrubar, pra me 
dizer: ‘quatro querem que você fi-
que e seis não querem’, bem os 
seis que ele levou. Isso é revol-
tante, cometer um erro como fiz, 
estou pagando por isso”.

 E para o futuro, quais os pla-
nos para 2020?

“Em março a Prefeitura de Umua-
rama entregará o ginásio com 2.800 
cadeiras, todo reformado, com ves-
tiários, rampas, iluminação, piso, 

tudo novo. Vai ficar muito bonito. Já 
a diretoria da equipe está pleitean-
do junto a Liga Nacional uma vaga, 
mas o objetivo maior é 2021. Lá o 
trabalho é com os ‘pés no chão’, 
são pessoas serias, dignas, que 
cumprem o que prometem. E en-
tre alugar uma vaga e comprar, 
a preferência é por comprar, e 
se tivermos outro ano tão como 
quanto foi esse, ficará mais fácil. 
No mais, só tenho a agradecer e 
desejar um Natal maravilhoso, re-
pleto de paz, saúde e alegria, na 
esperança que Brasil melhore e 
que as pessoas pensem mais no 
ser humano, para que possamos 
ter uma vida em paz e harmonia”.

LEVANTANDO a taça de Campeão pela FPFS, Nei Victor 
é o maior vencedor individual do salonismo paranaense
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NEI VICTOR: “Fui traído no Cascavel 
Futsal, mas Umuarama me 
recebeu de braços abertos”
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reinador experiente e 
maior vencedor individual 
do salonismo paranaense, 
mas que neste ano viveu 
situação atípica ao coman-
dar pela primeira vez ou-

tra equipe que não fosse o Cascavel 
Futsal no Estado, Nei Victor voltou à 
Capital do Oeste, mas para um raro 
momento de férias com a família, 
depois de uma temporada vitoriosa 
à frente do Umuarama. Foram dois 
títulos (Jogos Abertos e Taça FPFS) e 
um terceiro lugar (Série Ouro) em três 
competições disputadas, além de 
receber dois prêmios de destaque 
individual (Catve e Feras do Espor-
te) em 2019. De contrato renovado 
para 2020, ele diz que segue sendo 
o mesmo de sempre, e que não foge 
do embate. Foi assim nesta entre-
vista que acompanha a seguir, na 
qual, dentre outros assuntos, Nei 
Victor diz como se sentiu ao deixar 
o Cascavel Futsal após 22 anos 
como foi recebido num dos maio-
res rivais da equipe, o Umuarama.

T

Como foi encarar esse novo 
desafio, no Umuarama?

“No começo foi mais difícil. 
Adaptar-se à cidade, a um novo 
estilo de vida, deixar a família em 
Cascavel e ficar sozinho pratica-
mente a semana toda em Umuara-
ma, indo e vindo, foi o mais com-
plicado, existe esse desgaste. Lá 
o trabalho começou tarde, fui apre-
sentado no dia 20 de fevereiro, 
então começamos a trabalhar era 
quase março. Foi muito dificultoso 
no início, não conseguia encaixar 
as peças, mas trabalhamos muito 
e iniciamos a Série Ouro sabendo 
que algumas derrotas que aconte-
ceriam, fomos montando uma equi-
pe e não um time, e aproveitando 
todos os jogadores no início do 
campeonato, porque já estreamos 
com cinco clássicos, enfrentamos 

os cinco times da Liga Nacional 
nas cinco primeiras rodadas, mas 
com isso o grupo foi ganhando for-
ça e identidade. Esse foi o ponto 
crucial: iniciou mal para terminar 
bem. O planejamento teve que ser 
assim porque não tinha como ini-
ciar bem, com apenas 15 dias de 
treino. Isso me ajudou a ir ganhan-
do o grupo dentro da competição”.

Você sempre diz que sua 
motivação é vencer. Você está 
vencendo, é também um desafio 
pessoal?

“Eu não preciso mostrar 
nada, preciso é trabalhar. Ado-
ro futsal, adoro ser treinador 
e não preciso provar. Tenho as 
mesmas condições que outros 
treinadores têm. E o desafio 
no Umuarama foi esse, com um 
time que gastava cerca de 30 
mil por mês contra times que 
gastavam 150 mil, 180 mil, 200 
mil por mês e conseguimos su-
perar todos eles. Ficamos atrás 
apenas do Foz Cataratas das 
equipes ‘de camisa”. A motiva-
ção é fazer o trabalho e ele dar 
resultado. Isso é o mais impor-
tante. Quando eu não tiver mo-
tivação, não tiver amor, largarei 
o que faço, porque não valerá à 
pena. Não é só dinheiro. Ele é 
necessário, tem que tê-lo para 
seu sustento e de sua família. 
Quando cheguei ao Umuarama, 
um adversário do Cascavel, che-
guei com ‘um pé atrás’, não sa-
bia como seria recebido, mas a 
cidade me acolheu de braços aber-
tos. Os resultados poderiam não 
ter aparecido, mas com o trabalho 
e conforme foram me conhecendo, 
hoje eu sou uma pessoa bem-vinda 
lá. Em todos os lugares que vou, 
sou mais reconhecido do que em 
Cascavel. Em um ano de trabalho 
me valorizam mais do que fiz em 
20 anos em Cascavel”.

E o que mudou do seu traba-
lho de 2018 para o de 2019?

“É difícil saber, um trabalho pode 
dar certo e pode dar errado. Talvez 
com o investimento deste ano eu te-
ria ido mais longe no Cascavel Fut-
sal do que o que o treinador atual, 
por conhecer a cidade, o ambiente, 
de que o torcedor e o empresário 
cascavelense gosta. Lá eu tive que 
mostrar qualidade com grupo que 
precisava acreditar neles, que são 
grandes atletas. Meu espírito é sem-
pre de vencedor. São as situações 
que mudam, quando se começa do 
zero tem que trabalhar de novo o 
que já trabalhou. E eu sou treina-
dor, assim como era no Cascavel 
também, mas claro que ajudava 
a montar a equipe, a correr atrás 
de patrocínio. Agora, por exemplo, 
tem uma empresa de Cascavel 
que vai apoiar o Umuarama. A con-
dição era que eu renovasse, mas 
o que eu fiz foi levar esse empre-
sário conversar com a diretoria do 
time. O que eles se entenderem 
ou não é com eles”.

Você ficou magoado com a sa-
ída do Cascavel Futsal?

“Magoado não, fiquei chateado, 
pela maneira como foi. As pessoas 
que eu coloquei na diretoria me ti-
raram sem motivo algum. Poderiam 
ter me afastado da função com dig-
nidade, com respeito, como eu me-
recia, e não o fizeram, como não es-
tão fazendo com o Cascavel Futsal. 
As pessoas que assumiram estão 
acabando com o Cascavel Futsal, 
valorizando apenas uma adminis-
tração, que é a Adecca (Associação 
Desportiva e Cultural de Cascavel), 
e desvalorizando a história do Cas-
cavel. O torcedor tinha que cobrar 
mais isso. Por que não usa penta-
campeão paranaense se usa Casca-
vel Futsal? É o nome fantasia, sim, 
mas é o pentacampeão, é quem 
tem mais conquistas no Paraná. O 

time tem uma história que deveria 
ser respeitada. As pessoas que es-
tão administrando o Cascavel Futsal 
estão mais preocupadas em atrair 
para si para os méritos que possam 
vir a acontecer do que com o futsal 
de Cascavel, do que com o Cascavel 
Futsal. Estão querendo provar que 
me tirando melhoraria, que iriam fa-
zer acontecer de maneira diferente, 
que eu não seria útil. Mas isso um 
dia teria que acontecer, eu nunca 
visei o Nei Victor, eu visava o Casca-
vel Futsal, e  hoje, de fora, vejo que 
a diretoria não está se preocupando 
com a marca, com a história, estão 
simplesmente a jogando no lixo, mu-
dando o escudo, tirando as estre-
las, é vergonhoso, é tirar algo que 
toda uma cidade ajudou a construir. 
O Cascavel Futsal não foi construído 
por uma pessoa, foi por várias... vá-
rios patrocinadores, investidores, di-
retores, treinadores, desde a base, 
revelando jogadores e colocando 
atletas da cidade jogar. Isso não 
pode ser jogado no lixo como está 
sendo jogado. Acho que não tenho 
nada a ver com isso, mas é bom que 
saibam minha opinião. Eu ajudei o 
Cascavel Futsal, eu fundei o Cas-
cavel Futsal, com outras pessoas. 
Eu o fiz engatinhar, andar, crescer 
e ser conhecido. E agora estou ven-
do isso não valer nada para quem o 
administra. Hoje só vale o tanto que 
investe por mês. E se investe tem 
que ter resultado, tem que vencer, 
mas sem ‘pisar’ e jogar fora o que 
foi construído. Se as pessoas estão 
lá, é graças a alguns que constru-
íram para eles poderem assumir 
aquilo. O que foi feito não foi criado 
em vão, então, tinha que ter um res-
peito maior. Minha maior mágoa é 
essa: mandaram o Nei Victor embo-
ra? Tudo bem, a diretoria faz o que 
quer, mas não precisa porque tirou 
o Nei, que construiu essa história 
de 22 anos, pegar essa história e 
jogar ela fora achando que é do Nei. 

Não, ela é do Cascavel Futsal e tem 
que ser respeitada. Será que daqui a 
22 anos ela será repetida? Será que 
terá cinco títulos, dez decisões e 15 
semifinais no Paranaense? Eu tenho 
minha história e ela existe, só não 
gostaria que apagasse a história do 
Cascavel Futsal. Quem vai ao ginásio 
vai torcer pelo Cascavel Futsal, não 
para a Adecca”.

Você pensou em largar o fut-
sal?

“Pelo contrário, a maior motivação 
que tive esse ano foi isso. Respeito 
todo treinador de futsal, respeito o 
Cassiano, que está no Cascavel fut-
sal e que não tem nada a ver com a 
história, meu problema não é esse. 
Não tenho nada contra, o Cascavel 
Futsal para mim é como um filho, 
com que se briga, mas continua 
gostando. Eu me motivei muito 
mais depois que fui dispensado”.

 
Há algo que você faria de outra 

forma no Cascavel Futsal se pu-
desse voltar no tempo?

“Eu fui traído no Cascavel, então 
o que mudaria é não confiar nas pes-
soas que confiei, não só nos que en-
traram agora, tem mais que estão lá 
há muitos anos e o ciclo deles nunca 
termina, só o do Nei que termina. 
Eu acho que nisso eu errei. Eu que 
convidei para fazer parte da dire-
toria e esse que levei levou mais 
pessoas, do convívio dele, para na 
hora de votar me derrubar, pra me 
dizer: ‘quatro querem que você fi-
que e seis não querem’, bem os 
seis que ele levou. Isso é revol-
tante, cometer um erro como fiz, 
estou pagando por isso”.

 E para o futuro, quais os pla-
nos para 2020?

“Em março a Prefeitura de Umua-
rama entregará o ginásio com 2.800 
cadeiras, todo reformado, com ves-
tiários, rampas, iluminação, piso, 

tudo novo. Vai ficar muito bonito. Já 
a diretoria da equipe está pleitean-
do junto a Liga Nacional uma vaga, 
mas o objetivo maior é 2021. Lá o 
trabalho é com os ‘pés no chão’, 
são pessoas serias, dignas, que 
cumprem o que prometem. E en-
tre alugar uma vaga e comprar, 
a preferência é por comprar, e 
se tivermos outro ano tão como 
quanto foi esse, ficará mais fácil. 
No mais, só tenho a agradecer e 
desejar um Natal maravilhoso, re-
pleto de paz, saúde e alegria, na 
esperança que Brasil melhore e 
que as pessoas pensem mais no 
ser humano, para que possamos 
ter uma vida em paz e harmonia”.

LEVANTANDO a taça de Campeão pela FPFS, Nei Victor 
é o maior vencedor individual do salonismo paranaense
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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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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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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.
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Felício se encanta 
por Isabel

Em “Éramos seis”, Lola se preocupa com Clo-
tilde. Adelaide enfrenta Emília. Isabel confabula 
com Soraia sobre o encontro com Felício. Virgu-
lino se preocupa com o jeito como Lúcio olha 
para Isabel. Hilton faz uma proposta ilícita para 
Virgulino. Felício se encanta por Isabel. Clotilde 
se penitencia em seu quarto. Almeida avisa a 
Natália que pretende sair de São Paulo com ela 
e os filhos. Lola encontra Clotilde desmaiada.

Malhação 
Guga e Serginho pedem que Rita 
e Filipe se entendam para poder 
ajudá-los. Serginho diz a Max que 
aceita retirar o processo contra 
Aloísio. Rui contrata Tatoo para 
trabalhar no bar. Diana garante 
a Marquinhos que não inventará 
mentiras contra Celso. Nanda 
revela sua situação para Neide. 
Peixoto organiza uma proteção 
policial para Marco. Rafa insiste 
que Cléber se declare para Anji-
nha. Guga, Rita e Filipe registram 
as ofensas de Aloísio a Serginho. 
Rafa arma para aproximar Cléber 
de Anjinha. Filipe e Rita se beijam.

Bom Sucesso 
Yuri não gosta de saber que Gisele 
cogita se envolver com Diogo para 
ajudar Marcos. Léo avisa a Marie 
que Toshi é a mulher de sua vida. 
Marie volta para Paris. Sofia com-
bina com Alber to como será a 
despedida do avô. O teste de DNA 
comprova a sabotagem de Diogo no 
desfile para matar Alber to. Gisele 
aceita ajudar Marcos, e Yuri ter-
mina com ela. Diogo sabota o cor-
rimão da escada, com o intuito de 
fazer Nana perder o bebê. Mário e 
Silvana descobrem que serão pais 
de gêmeos. Nana se acidenta na 
escada da Editora.

Amor de mãe
Thelma se surpreende ao encontrar 
Jane, e agradece a Durval. Thelma 
revela a Jane que tem um aneu-
risma. Raul exige que Vitória não 
vá mais à sua casa. Érica indica 
Lurdes para ser babá do filho de 
Verena e Álvaro. Jane e Thelma se 
reconciliam. Davi e Vitória ficam 
juntos. Magno pede que Betina não 
se envolva com as investigações de 
Vicente. Jane vê Lídia com Tales e 
reconhece o golpista. Lurdes começa 
a trabalhar na casa de Verena. Farula 
e Belizário fazem um acordo contra 
Marconi. Vinícius se encontra com 
Amanda, que revela ao rapaz sobre 
a sociedade de Raul com Álvaro. 
Jane reencontra Matias no hospital. 
Começa um tiroteio na comunidade 
e Camila é atingida.

As aventuras de Poliana 
Waldisney tenta conquistar a apro-
vação de Branca para namorar sua 
neta. João vê a foto de Poliana e 
Luigi e estranha a situação. Letícia 
diz a Ruth e Helô que a própria Dark 
Lady pediu para que a menina entre-
gasse as maças podres na escola. 
Falcão e Zóio entram na casa de 
Gleyce a procura de Mosquito, mas 
ela o encobre. As crianças do Clu-
binho contam para Poliana sobre o 
laboratório de Pendleton e a menina 

faz uma busca na casa.

Cúmplices de um resgate
Helena vai ao restaurante com Fausto 
e vê Otávio conversando com Regina. 
Raul havia ido ao banheiro. Helena 
pensa que Otávio estava se encon-
trando com outra mulher. Bira e Letícia 
finalmente se beijam. Sabrina tenta 
fazer ‘Manuela’ sair com Omar. Raul 
procura uma foto de Isabela para mos-
trar para Otávio e Regina se preocupa.

 
Amor sem igual 

Norma chega até a casa de Ramiro e ele 
a faz esperar. Beto diz que precisará tra-
balhar e pede para Fernando ajuda-lo a 
entrar na Bras Esportes. Serena e Luiggi 
se preocupam com a presença de Pode-
rosa no estabelecimento deles. Peppe 
os atende e ela pede pizza para seus 
convidados. Norma vai até o quarto de 
Ramiro e o acusa de ladrão.

O rico e Lázaro 
Beroso, diante do pedido de Daniel, 
diz que as duas escravas estão 
sobre sua responsabilidade, e ser-
viço não falta na Babilônia. Nabuco-
donosor autoriza o casamento de 
Daniel e Lia. Joana é direta e per-
gunta se ele fez algo para assustar 
o pretendente de Dana, Rafael. Absa-
lom fica perplexo. Asher pede que 
Zac conte toda a verdade.
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Peça ajuda. Você está diante de uma situação que 
não pode ser tratada isoladamente. Cuide bem do 
seu sistema renal e cuidado com excessos. Você 
está muito tentado pelos prazeres da mesa e seu 
fígado precisa de um descanso.

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 dará atenção de bom grado aos outros e isso 
vai lhe trazer sorte. Você estará em boa forma e 
canalizará a sua energia em excesso de forma 
construtiva. Faça exercício.

O clima é construtivo e gratificante no aspecto emocional 
e a sorte está com você para o estabelecimento de novos 
contatos. Você está desperdiçando tempo demais com 
assuntos triviais e isso o está desgastando. Você não 
precisa olhar muito longe para ver porque está cansado.

Desta vez você não vai se deixar ser levado por 
palavras suaves. Você vai sentir a necessidade de 
se superar para mostrar do que é capaz - tenha cui-
dado para não fazer tantas coisas ao mesmo tempo.

Vai ser fácil fazer contato com pessoas muito inte-
ressantes e há algo novo no ar. Você precisa de 
movimento, isso ajudaria a se livrar do estresse. 
Uma fadiga nervosa está esperando por você. 
Desacelere seu fluxo de pensamento.

Você está encontrando dificuldades para acompa-
nhar o ritmo. Permita-se mais liberdade. Os prazeres 
da vida recarregam suas baterias emocionais e tudo 
sairá bem, desde que você não se deixe esgotar 
fisicamente.

Hoje o dia será muito animado. Os encontros serão 
agradáveis e reforçarão sua confiança. Você precisa 
encontrar um equilíbrio entre a reflexão e a ação, 
entre a atividade física e o relaxamento. Ouça o 
seu corpo.

Hoje é um dia importante para fazer escolhas pes-
soais. As emoções estarão em alta! Os excessos 
sensuais poderiam facilmente levá-lo ao cansaço 
intenso... Cuide-se mais, você está abusando da 
sorte.

Seu otimismo é claramente sentido por aqueles que 
o rodeiam. Não hesite em espalhá-lo ao seu redor. 
Você está saudável, terá reflexos melhores e se 
sentirá mais leve.

Você está alcançando os seus objetivos. Mante-
nha os olhos abertos. Há aliados úteis que você 
irá encontrar na estrada hoje. Você estará melhor 
equipado para enfrentar as suas obrigações se man-
tiver um equilíbrio saudável no que diz respeito a sua 
produção de energia.

Você vai ter uma grande satisfação em dedicar 
tempo a um amigo que precisa do seu apoio. Você 
sente a necessidade de desacelerar um pouco 
para ouvir os seus instintos mais profundos e ter 
um descanso sem se sentir culpado - você não tem 
razão para isso.
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Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário. 
Nesta sexta (10) os parabéns vão para 

Bruno Haskil,  Agnaldo Vicente de Souza , 
Dogival Corrêa e Lílian Elis Fernandes. No 

sábado (11) vivas para Michel Azevedo, Luiz 
Alberto Haiduk e Paulo Arantes Medeiros. No 
domingo  (12) vivas para Rodrigo Pitioti , 

Jorge Hitochi Kumagai,  Catanduva Serpa Sá 
e Eleandro Esteves Guimarães. Na segunda 

(13) parabéns para Cleuza Alves da Silva Fer-
nandes , Pryscilla Barbosa Silva , Guilherme 
Zorato  e Mariana  Maranhão Guilherme .Da 

coluna: felicidades!

Sandra e Carlos Paiva, leia-se Panificadora Real, em recente evento 
beneficente no Metropolitam

Marion Schubert,  diretora e professora da academia de música 
Schubert   comemora aniversário nesta sexta-feira, dia 10. 

DA COLUNA: FELICIDADES!

 ARQUIVO PESSOAL

PORTAL CIDADE

“Ainda tenho muito 
que vos dizer; mas 
vós não o podeis 
suportar agora. 

Quando vier, porém, 
aquele, o Espírito 

da verdade, ele vos 
guiará a toda a 

verdade; porque não 
falará por si mesmo, 

mas dirá o que 
tiver ouvido, e vos 
anunciará as coisas 

vindouras” 
(João 16:12-13).  

Sabadão
O mês de janeiro começa com 
mais um ‘Sabadão’  para  os 

consumidores de Umuarama e 
região. Em ritmo de promoções, 

estabelecimentos filiados à 
Associação Comercial, Indus-
trial e Agrícola (Aciu) anun-

ciam descontos de 30, 40 e até 
superiores a 50%. Após o bom 

ciclo de vendas do final do ano, 
o entusiasmo segue em alta, 
apesar de janeiro ser mês de 

material escolar e vários impos-
tos a pagar. 

Novos Voos!
As matrículas estão abertas para o ano letivo 

de 2020, no novo Colégio Atmos.  Com o 
propósito de ofertar ensino de qualidade desde 
os primeiros anos de vida o colégio tem como 
premissa oferecer um novo projeto pedagó-

gico, focado na metodologia afetiva, visando 
desenvolver na criança habilidades, competên-
cias, atitudes e valores que serão levados por 
toda a vida.A concepção do plano pedagógico 

e a implantação da nova instituição foram 
elaborados por gestores com vasta experiência 
no ramo educacional. O nome ‘Atmos’ deriva-se 
da palavra atmosfera, uma analogia ao ato de 

impulsionar a alcançar altos voos.

Liquidação, oba! 
E também chega a  temporada 
de descontos em muitas lojas, 

vale garimpar. Quem sabe aque-
le sapato ou aquele jeans esteja 
na lista dos descontos. Vale dar 

uma voltinha....

Márcia e Paulo Barata, com os filhos marcando presença no Reveillon do 
Country Club

Sueli e Wanderley Priori são 
destaque na coluna neste início 2020

FOTOS: PORTAL CIDADE
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NOSSAS CAUSAS GLOBAIS 

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 

Toda jornada começa com um simples passo. Um ato 
de serviço, uma palavra encorajadora, um presente de 
generosidade é muitas vezes o suficiente para levar 
esperança onde ela é mais necessária.  
Durante os últimos 100 anos, a bondade dos Leões e 
Leos se multiplicou além das fronteiras, oceanos e 
continentes. Com mais de 1,4 milhão de associados, 
nós agora temos a oportunidade de verdadeiramente 
mudar nosso mundo.  
É por isso que estamos unindo nosso serviço global em 
torno de cinco áreas de necessidade. Essas Causas 
Globais apresentam desafios significativos para a hu-
manidade e acreditamos que é a nossa vez de enfrentá
-los.   São elas:  
 
Diabetes 
Nós servimos para reduzir a prevalência do diabetes e 
melhorar a qualidade de vida daqueles diagnosticados.  
 
Visão 
Nós servimos para deter a cegueira evitável e aprimo-
rar a qualidade de vida das pessoas que estão cegas e 
são portadoras de deficiências visuais.  
 
Fome 
Nós servimos para garantir que todos os membros da 
comunidade tenham acesso a alimentos nutritivos.  
 
Meio ambiente 
Nós servimos para proteger e restaurar de forma sus-
tentável o nosso meio ambiente para melhorar o bem -
estar de todas as comunidades.  
 
Câncer infantil 
Nós servimos para ajudar aqueles afetados pelo câncer 
infantil a sobreviver e prosperar.  
 

Vigilância visitou 176 mil
imóveis no combate à dengue

O trabalho contra a den-
gue em Umuarama teve 
números expressivos em 
2019. Além do Programa 
Bairro Saudável, que recolheu 
441 toneladas de resíduos 
potenciais criadouros do mos-
quito, a Vigilância Ambiental 
realizou 176.545 visitas de 
fiscalização em casas, comér-
cios, terrenos baldios, esco-
las, igrejas e outros imóveis. 
Em pontos estratégicos (funi-
larias, ferros-velhos, cemi-
tério, borracharias, etc.) 
foram 3.818 visitas.

Neste trabalho, os agen-
tes de combate a endemias 
eliminaram 218.638 criadou-
ros de mosquito da dengue, 
recolheram 1.359 pneus das 
ruas, atenderam 403 recla-
mações e realizaram 235 blo-
queios com máquina costal 
(inseticida). Foram emitidos 
1.374 relatórios aplicados 
(Lei 3.162/2008), analisa-
dos 1.672 tubitos (amostras 
de larvas), realizadas três 
coletas de caramujos no Bos-
que Uirapuru e nove ações 
Integradas (unindo agentes, 
o comitê da dengue, o Tiro de 
Guerra, estudantes, Vigilân-
cia Sanitária, Defesa Civil e 

fiscais do Código de Postura.
Foram confirmados 441 

casos de dengue entre 
29/07/18 e 27/07/19, den-
tre as 1.355 notificações, e 
39 no atual ano epidemioló-
gico (de 28/07 a 17/12), de 
um total de 200 notificações 
de casos suspeitos. O Projeto 
Orquídeas inspecionou 1.410 
ár vores e plantou 2.070 
mudas em ocos e frestas e 
houve 184 monitoramentos 
de imóveis com drone, bem 
como 43 ações relaciona-
das a primatas. A equipe 
enviou nove morcegos para 
exame no Lacen e confir-
mou um caso de leishma-
niose (impor tado) em 11 
exames realizados.

O Ser viço de Animais 
Sinantrópicos Venenosos e 
Peçonhentos realizou 241 
buscas ativas e encontrou 
51 escorpiões amarelos, 15 
aranhas, duas serpentes e 
quatro lacraias, já a popula-
ção entregou 132 escorpiões 
pretos, 120 escorpiões ama-
relos, 26 aranhas e cinco 
serpentes – 26 animais 
(escorpiões pretos, aranhas 
e serpentes) foram devolvidos 
ao meio ambiente.

FISCAIS do Covisa realizaram visitas durante o ano todo e utilizaram drone para 
verificar quintais de imóveis desocupados
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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

MESTRADO E DOUTORADO

Na sua trajetória de 47 anos, a Unipar tem muitas 
conquistas importantes, entre elas seus cursos de 
pós-graduação stricto sensu – ou seja, mestrado e 
doutorado, em Umuarama. São quatro programas, 
todos reconhecidos pelo Ministério da Educação com 
ótimos conceitos. Todos também já com muitos mestres 
e doutores atuando no mercado de trabalho. Confira as 
opções e suas respectivas linhas de pesquisa:

Programa de Mestrado e Doutorado em Biotecnologia 
aplicada à Agricultura
Com três linhas de pesquisa: Biotecnologia aplicada 
à microbiologia agrícola / Biotecnologia aplicada ao 
melhoramento vegetal / Desenvolvimento de produtos 
e processos e Caracterização e preservação de material 
biológico na biotecnologia agrária

Programa de mestrado e doutorado em Ciência Animal 
com ênfase em Produtos Bioativos 
Com duas linhas de pesquisa: Terapêutica Experimental 
de Produtos Bioativos Aplicados a Clínica e Reprodução 
Animal / Educação e Saúde Única na Cadeia Produtiva e 
Comunitária

Programa de Mestrado em Direito Processual e 
Cidadania 
Na área de concentração ‘Direito Processual 
Civil’, oferece duas linhas de pesquisa: Jurisdição 
constitucional e direitos fundamentais / Processo e 
relações negociais

Mestrado profissional em Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos na Atenção Básica
Área de concentração: Sistemas produtivos e de 
utilização de plantas medicinais e fitoterápicos visando 
à formação de profissionais para atender a demanda 
de implantação da Politica Nacional das Práticas 
Integrativas e Complementares do Sistema Único de 
Saúde no que se refere à Política Nacional de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos.

A realização do seu sonho 
perto de você!

Saiba mais em pos.unipar.br

IPVA
O pagamento do IPVA no Paraná começa 
em 23 de janeiro, quando a Receita 
Estadual inicia o recolhimento do 
tributo. Diferente de anos anteriores, os 
contribuintes não receberão o boleto em 
casa para efetuar o pagamento. A receita 
também informa que não envia guias 
para pagamento por e-mail. A medida 
foi adotada como parte do programa de 
modernização da Secretaria da Fazenda, o 
que vai resultar em economia de cerca de 
R$ 8 milhões com os gastos de impressão 
e envio das correspondências. O IPVA 
pode ser pago nos sete bancos creden-
ciados – Banco do Brasil, Itaú, Santander, 
Bradesco, Sicredi, Banco Rendimento e 
Bancoop. A guia de pagamento pode ser 
emitida no site da secretaria estadual 
da Fazenda, usando apenas o número do 
Renavan, que consta no Certicado de Registro 
e Licenciamento de Veículos (CRLV). O paga-
mento também pode ser feito diretamente 
nos caixas automáticos desses bancos, com 
exceção do Banco do Brasil, bastando apre-
sentar o número do Renavan.

IPTU
A Secretaria Municipal da Fazenda 
lançou a cobrança do IPTU deste ano, 
junto com a Contribuição para Custeio 
dos Serviços de Iluminação Pública 
(Cosip) e da Taxa de Coleta de Lixo 
(TCL). Os boletos serão entregues no 
endereço de correspondência do contri-
buinte (conforme cadastro junto à Pre-
feitura) a partir da próxima semana e 
devem chegar até 8 de fevereiro, pelos 
Correios. O contribuinte pode imprimir 
o boleto para pagamento a vista pelo 
site Umuarama.pr.gov.br, na aba “Mapa 
de Serviços”, opção “Cidadão” e “2ª 
Via IPTU”, ou retirá-lo na Prefeitura 
caso não receba até a data limite da 
entrega. Boletos de imóveis sem edifi-
cação serão entregues na Secretaria da 
Fazenda, a partir do próximo dia 14.

Estagio para 
graduados
Quem busca uma oportunidade de 
estágio para 2020 pode comparecer 
ao Ciunem em Umuarama. Há várias 
oportunidades em diversas áreas do 
conhecimento para início imediato. Há 
vagas para Técnico em Administração; 
Farmácia; Publicidade e Propaganda; 
Estética e Cosmética; para acadêmicas 
do 4° ano de Pedagogia; acadêmicas 
do 5° ano de Psicologia; Engenharia 
Civil; Tecnólogo em Construção Civil; 
acadêmicas do 4° ano de Direito e para 
acadêmicos de Ciências Contábeis.
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Outra mulher também pode estar 
envolvida na morte de Deborah Reis

Depois de ouvir a 
irmã de Deborah Reis, 
a Polícia Civil de Umua-
rama passa a desvendar 
detalhes do crime que 
podem ajudar na eluci-
dação. O inquérito ainda 
está em andamento e 
tem 30 dias, após sua 
instauração para ser 
encaminhado ao Ministé-
rio Público. Daniela, irmã 
de Deborah, foi ouvida 
em declaração ontem 
(quinta-feira, 9) na dele-
gacia. A equipe policial 
continua investigando 
o crime que culminou 
na mor te da jovem de 
27 anos. O Ministério 
Público (MP) também 
acompanha o caso.

Em entrevista ao 
site OBemdito, Daniela 
teria declarado que, em 
depoimento tentou apre-
sentar indícios da parti-
cipação da outra mulher 
que estava na casa no 
momento do crime. Esta 
também seria amiga 
de infância de Débora, 
quando a adolescente 
de 17 anos ateou fogo 
no quar to em que a 
vítima estava. “Estou ten-
tando reunir provas para 
mostrar que essa outra 
mulher também teve par-
ticipação no crime. Eu 
quero que a justiça seja 
feita. Quando a minha 
irmã estava consciente, 
ela disse que foram as 
duas que colocaram fogo 
na casa. Como ela está 
solta?”, indaga Daniela.

Logo que foram ini-
ciadas as investigações, 
o delegado Thiago Soa-
res, responsável pelo 

inquérito, explicou que por 
não ter sido detida em fla-
grante, a terceira mulher 
foi liberada depois que foi 
ouvida. Não havia provas 
concretas de que ela teve 
participação no crime. Já 
a adolescente acusada de 
colocar fogo na residência 
foi enviada para o Centro 
Socioeducativo.

Segundo Daniela, a 
família acredita que uma 
discussão financeira entre 
as três mulheres, que 
moravam juntas, teria sido 
a motivação do crime. “A 
Débora quebrou um televi-
sor e isso gerou uma dis-
cussão”, disse a irmã.

A polícia continua 
reunindo informações 
na intenção de concluir 
o inquérito. O Ministério 
Público afirmou que já 
está analisando o caso, 
mas que não divulga 
detalhes pois o crime 
envolve uma adolescente. 
O desejo da família após 
a morte da jovem é que 
as envolvidas no crime 
sejam penalizadas.

COLEGAS DE CASA
Deborah morava com 

as duas na mesma casa, 
em uma casa de fundos, 
situada na rua Arnaldo 
Tupan, fundos da Associa-
ção dos Funcionários da 
Copel, centro da cidade. 
Na manhã em que aconte-
ceram os fatos (domingo 
29), as três mulheres 
estavam no imóvel e após 
o incidente com Deborah, 
a mulher e a adolescente 
se apresentaram no 
25º Batalhão da Polícia 
Militar. A garota menor 
de idade confessou ter 

praticado o ato sozinha e 
foi internada, depois de 

levada à delegacia onde 
foi interrogada.

POLÍCIA recebeu áudios e vídeos entregues pela irmã de Deborah Reis, que 
podem ajudar na elucidação do crime

DIVULGAÇÃO



23CLASSIFICADOSUMUARAMA, 10 DE JANEIRO DE 2020

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
BIZ 125 ES .............................................................................................10/10 ............................. VERMELHA ................................................. PARTIDA, 0KM ...........................................................................R$ 7.500,00
CAPTUR 2.0 INTENSE AT. .................................................................17/18 ............................. BRANCO ...................................................... COMKPLETO, AUT ................................................................. R$ 75.900,00
COBALT 1.8 LTZ ...................................................................................17/17 ............................. PRATA ........................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 49.900,00
COBALT 1.8 LTZ ...................................................................................18/19 ............................. PRATA ........................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 60.900,00
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
FUSION TITANIUM AWD ..................................................................16/17 ............................. PRETO .......................................................... COMPLETO, AUT, COURO ................................................R$ 109.900,00
HB20S 1.6 PREMIUM .........................................................................13/14 ............................. BRANCO ...................................................... COMPLETO, AUT .................................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.0 JOY  .......................................................................................17/18 ............................. PRETO .......................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 37.900,00
ONIX 1.4 LT ...........................................................................................13/13 ............................. BRANCO ...................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 33.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT. ..................................................................................17/18 ............................. BRANCO ...................................................... COMPLETO, AUT .................................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 ACT .......................................................................................18/19 ............................. PRATA ........................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 57.900,00
ONIX 1.4 ACT AT .................................................................................19/19 ............................. PRATA ........................................................... COMPLETO, AUT .................................................................... R$ 62.900,00
PRIMA 1.0 JOY .....................................................................................17/18 ............................. PRETO .......................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 43.900,00
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 2.8 LTZ AT 4X4 DIESEL .............................................................18/19 ............................. BRANCO ...................................................... COMPLETO, AUT, COURO ................................................R$ 146.900,00
STRADA ADV CD ................................................................................19/20 ............................. BRANCO ...................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 69.900,00
SPIN 1.8 ACT AT ..................................................................................16/17 ............................. PRATA ........................................................... COMPLETO, AUT .................................................................... R$ 57.900,00
SPIN 1.8 ACT AT ..................................................................................17/18 ............................. PRATA ........................................................... CPMPLETO, AUT .................................................................... R$ 62.900,00
SPIN LT 1.8 AT ......................................................................................13/13 ............................. PRATA ........................................................... COMPLETO, AUT .................................................................... R$ 34.900,00
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 ............................. BRANCO ...................................................... COMPLETO, AUT, TS ............................................................. R$ 84.900,00
TRAILBLAZER 2.8 LTZ .......................................................................13/13 ............................. PRATA ........................................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L ..........................................R$ 102.900,00
TRAILBLAZER V6 LTZ  .......................................................................16/17 ............................. CINZA ........................................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L ..........................................R$ 124.900,00
VOYAGE 1.6 TL .....................................................................................17/18 ............................. BRANCO ...................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 42.900,00

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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Homicida é preso vendendo 
drogas no Parque Industrial

Policiais militares de Umuarama 
detiveram ao final da tarde deontem 
um homem de 39 anos de idade, que 
estava portando dezenas de pedras 
de crack, proções de maconha e 
dinheiro, configurando que estaria 
comercializando os entorpecentes, 
no Parque Industrial.

O detido reside no bairro Sonho 
Meu e estava caminhando quando 
foi abordado por uma equipe do 
grupo rotam (Rondas Ostensivas) 
do 25º Batalhão da PM de Umua-
rama, que realizavam rondas de 
rotina pelo bairro.

Assim que foi abordado, os PMs 

notaram que ele usava uma torno-
zeleira eletrônica de monitoramento. 
Na averiguação foi descoberto que o 
detido possuía antecedente criminal 
por homicídio, crime praticado no 
município de Farol (município loca-
lizado a 105 quilômetros de Umua-
rama), na região de Campo Mourão, 
no ano de 2002.

Detido, o homem foi condu-
zido à delegacia e entregue à 
autoridade policial, sendo colo-
cado à disposição da Justiça. Foi 
apreendida a quantia de R$ 110 
em dinheiro, 17 porções de maco-
nha já embaladas e prontas para a 

Clone de Umuarama é apreendido em SC

ACUSADO de tráfico usava tornozeleira eletrônica e era 
monitorado por homicídio praticado em Farol no ano de 2002

ALEX MIRANDA

comercialização, além de 23 pape-
lotes de cocaína.

Um veículo com placas clonadas 
de Umuarama foi apreendido em São 
Miguel do Oeste, em Santa Cata-
rina, na quarta-feira (8). O carro 
é um Volkswagen Gol e, junto a 
ele, outro automóvel também foi 
apreendido com placas clonadas 
de Francisco Beltrão. Os dois 
foram encontrados em uma loja 
de peças usadas e haviam sido 
tomados em assalto em Curitiba.

A localização dos veículos aconte-
ceu depois que policiais do Paraná, 
souberam da estratégia dos bandi-
dos que roubam os carros e aban-
donam em locais ermos. Caso não 
sejam localizados depois de alguns 

dias, os marginais dão continui-
dade ao crime. Dessa forma, os 
policiais localizaram os veícu-
los e, ao invés de recuperá-lo, 
teriam instalado um rastrea-
dor. Com a localização em 
mãos, os policiais do Paraná 
acionaram a polícia de São 
Miguel do Oeste que foi até o 
estabelecimento e encontrou 
uma Fiat Strada e um VW Gol.

Os veículos apresentavam 
placas possivelmente clonadas, 
pois, os dados do Sistema Nacio-
nal de Informações de Segurança 
Pública (Sinesp) não batem com as 
dos carros encontrados, que foram 

VEÍCULO com placas clonadas de Umuarama foi apreendido 
em São Miguel do Oeste/SC

DIVULGAÇÃO

localizados com placas de Curitiba. 
Quatro pessoas foram detidas em 
São Miguel do Oeste e mais duas 
em Chapecó/SC e prestarão escla-
recimentos sobre o caso.
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