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UMUARAMA

Caravana em prol do 
Aliança pelo Brasil 
mobiliza apoiadores 
no Paraná 
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Polícia Civil prende autor do 
primeiro assassinato de 2020
Com mandado de prisão em mãos, policiais civis prenderam na tarde de ontem o homem acu-
sado do assassinato de Erivelton Ferreira Viana, que foi executado dentro do próprio carro na 
manhã do dia 12. O primeiro homicídio do ano em Umuarama aconteceu em uma das ruas do 
Conjunto Córrego Longe. O suspeito do crime tem 27 anos de idade. Contra ele foi expedido, 

pela 2ª Vara Criminal, mandado de prisão temporária de 30 dias. l Pág. 6

Mercado econômico 
reduz estimativa de 
inflação este ano 
para 3,56% 

Umuarama fora 
da rodada dos 
semifinalistas da Copa 
Altônia de Futsal 

Expolivro
 Uma carreta estacionada na Praça Miguel Rossafa carrega toda 
a estrutura da Expolivro, projeto que tem a missão de despertar 

nas pessoas a paixão pela leitura, incentivando o hábito para 
contribuir com o desenvolvimento cultural e social. Até o dia 28 
de janeiro a carreta, com vasta biblioteca e grande variedade de 

temas e materiais, ficará na cidade. l Pág. 7
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Caravana do Aliança
O deputado Federal Filipe Barros, eleito pelo PSL 
com 75 mil votos no Paraná, vem realizando uma 
série de reuniões em todo o Estado para mobilizar 
os simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro (Sem 
Partido) para a coleta de assinaturas necessárias a fim 
de criar a sigla partidária Aliança pelo Brasil. Idealizado 
pelo próprio presidente da república, depois do racha 
no PSL que sequenciou sua saída dele da sigla, o 
partido está em formação e, pelas regras, precisa de 
500 mil assinaturas para ser reconhecido pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) e poder disputar as eleições 
municipais de outubro deste ano.

Prazo
O prazo encerra no dia 31 de janeiro. As fichas físicas 
serão remetidas para conferência manual pelo TSE e, 
por isso, de acordo com o parlamentar, é necessária a 
ajuda de todos “para alcançar um número significativo 
de apoiadores para o registro. O Aliança 38, é um 
partido de Direita, no espectro político, que é o 
sistema que caracteriza e classifica as diferentes 
posições políticas em relação umas às outras sobre 
um ou mais eixos geométricos que representam as 
dimensões políticas independentes”.

Primeiro de direita
De acordo com o deputado Filipe Barros, este é o 
primeiro partido verdadeiramente de Direita do 
Brasil. “Somos a única sigla partidária que prevê, no 
seu estatuto, o direito do cidadão ter uma arma, a 
posição contrária a ideologia de gênero e, igualmente 
contrários, a descriminalização do aborto”, afirmou em 
discurso aos simpatizantes.

Interior do PR
No último fim de semana, 
além de passar pelos 
municípios de Maringá e 
Sarandi, na região norte 
do Estado, o deputado 
esteve ainda em Campo 
Mourão, no Centro-Oeste. 
Ele também visitou ontem 
(segunda-feira, 20), os 
correligionários em Foz 
do Iguaçu, no Oeste. Nos 
próximos dias, a intenção 
é vir à Umuarama e 
posteriormente levar a 
caravana em prol da criação 
do Aliança pelo Brasil ao 
município de Cascavel, no 
Oeste do Paraná.

Cartórios prontos
Durante os encontros, 
além de apresentar 
o Aliança pelo Brasil, 
o deputado está 
explicando quais serão 
os procedimentos para 
operacionalizar a coleta 
das assinaturas. Segundo 
ele, os Cartórios de Notas 
das cidades “já estão 
preparados para receber 
os apoiadores, no entanto, 
são necessários voluntários 
para o preenchimento das 
fichas e consulta no site 
do TSE para checar se o 
apoiador está filiado em 
algum partido”, destaca.

concurso: 1918
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Mercado reduz estimativa de 
inflação este ano para 3,56%

As instituições financeiras con-
sultadas pelo Banco Central (BC) 
reduziram a estimativa para a infla-
ção este ano. A projeção para o 
Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA – a inflação 
oficial do país) caiu de 3,58% para 
3,56%. A informação consta no 
boletim Focus, pesquisa semanal 
do Banco Central (BC), que traz as 
projeções de instituições para os 
principais indicadores econômicos.

Para 2021, a estimativa de 
inflação se mantém em 3,75%. 
A previsão para os anos seguin-
tes também não teve alterações: 
3,50% em 2022 e 2023.

A projeção para 2020 está 
abaixo do centro da meta de infla-
ção que deve ser perseguida pelo 
BC. A meta, definida pelo Conselho 
Monetário Nacional, é de 4% em 
2020, com intervalo de tolerância 

Atividade econômica
A projeção para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) – a soma de todos 

os bens e serviços produzidos no país – variou de 2,30% para 2,31% para 2020. As 
estimativas das instituições financeiras para os anos seguintes, 2021, 2022 e 2023 
continuam em 2,50%. A previsão do mercado financeiro para a cotação do dólar 

está em R$ 4,05 para o fim deste ano e R$ 4,00 para 2021.

de 1,5 ponto percentual para cima 
ou para baixo.

SELIC
Para alcançar a meta de infla-

ção, o Banco Central usa como 
principal instrumento a taxa básica 
de juros, a Selic, atualmente defi-
nida em 4,5% ao ano pelo Comitê 
de Política Monetária (Copom).

De acordo com as instituições 
financeiras, a Selic deve se manter 
em 4,5% ao ano até o fim de 2020. 
A manutenção da Selic, como prevê 
o mercado financeiro, indica que 
o Copom considera as alterações 
anteriores suficientes para chegar 
à meta de inflação.

Para 2021, a expectativa é que 
a taxa básica suba para 6,25%. 
Para 2022 e 2023, as instituições 
estimam que a Selic termine os 
períodos em 6,5% ao ano.

Quando o Copom aumenta a 
taxa básica de juros, o objetivo é 
conter a demanda aquecida, e isso 
causa reflexos nos preços porque 
os juros mais altos encarecem o 
crédito e estimulam a poupança.

Quando o Copom reduz a Selic, 
a tendência é que o crédito fique 
mais barato, com incentivo à pro-
dução e ao consumo, reduzindo 
o controle da inflação e estimu-
lando a economia.

Os músicos umuaramenses Marciel Rodrigues 
(presidente da AMUNOP – Associação 
de Músicos do Noroeste Paranaense) e o 
vice-presidente, Samuel de Siqueira, estiveram 
na sede da Funarte (Fundação Nacional de 
Artes), no Rio de Janeiro, com o presidente 
da entidade, maestro Dante Henrique Man-
tovani. No encontro, os músicos apresentaram 
relatório do trabalho de formação musical 
desenvolvido em Umuarama na difusão da 
cultura através da música clássica que atende a 
centenas de crianças, adolescentes e adultos. 
Os músicos pediram apoio para ampliar o 
trabalho desenvolvido regionalmente, com a 
destinação de recursos voltados para a compra 
de instrumentos e contratação de professores. 
A iniciativa vai ao encontro de um projeto que 
a Funarte lançará em março deste ano, intitu-
lado Orquestra Social, que tem como meta, 
valorizar o músico e a formação de novos 
instrumentistas, remunerando professores para 
formar novos artistas. 

DIVULGAÇÃO
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Expo Umuarama
A Sociedade Rural libe-

rou na manhã de ontem 
(segunda-feira, 20) a 
venda de ingressos e pas-
saportes para os shows 
da Expo Umuarama 2020. 
A procura fio tamanha que 
as entradas do primeiro 
lote promocional para 
Marília Mendonça, no dia 
14 de março, esgotaram 
em menos de uma hora. 
A busca dos fãs também 
está acima do esperado 
para Gusttavo Lima (20/3) 
e Lauana Prado (21/3).

Os ingressos do pri-
meiro lote para Marília 
Mendonça que esgota-
ram são os de pista, 
anunciados a R$ 35. 
Já foi iniciada a venda 
do segundo lote, a R$ 
40. O preço para a 
área VIP, por enquanto, 
segue o mesmo: R$ 
55. Além desse valor, 
é necessário comprar 
a entrada no parque de 
exposições, por R$ 5.

Quem não for estu-
dante deve entregar na 
entrada do parque um 
quilo de alimento não 
perecível ou vale ali-
mento de R$ 3. A Rural 
pede que os tíquetes 
do parque e do vale ali-
mento sejam adquiridos 
junto com os ingressos 
dos shows, nos pontos 
de venda autorizados. 
Deixar para comprar na 
última hora, na bilheteria 
do parque de exposições, 
pode ser um mau negó-
cio, por conta das filas.

Passaportes baratos
A dica, para quem quer 

economizar, é comprar o 
passaporte que dá direito 
aos três shows pagos da 
Expo. O preço promocio-
nal para pista é de R$ 

70 (inclui os três shows), 
para VIP R$ 100 e Cama-
rote A6 R$ 220. Além de 
comprar o passapor te, 
também é necessário 
adquirir os ingressos 
de entrada no parque, 
que para três dias dará 
o valor total de R$ 15. 
Caso a pessoa não seja 
estudante, deverá levar 
1 quilo de alimento em 
cada dia de show, ou um 
vale alimento de R$ 3.

No dia 15 de março 
será realizada a Expo 
Kids, com diversas atra-
ções diferenciadas e 
show infantil com Toy 
Story, às 18h. Os ingres-
sos também já podem 
ser adquiridos nos pon-
tos de venda autoriza-
dos e os preços são: R$ 
5 para crianças de 3 a 
10 anos e R$ 10 para 
pessoas acima dos 10 
anos. Esse preço inclui 
as entradas no parque 
e no show. A Rural pede 
a doação voluntária de 
um quilo de ração ani-
mal (cães e gatos) e 
tudo o que for arreca-
dado será destinado 
para a SAAU (Socie-
dade de Amparo aos 
Animais de Umuarama).

INGRESSOS promocionais para o 
show de Marília Mendonça se esgotam 
em menos de uma hora

DIVULGAÇÃO

Ao trabalho
Nessa segunda (20), a 
Assembleia Legislativa 
retomou oficialmente 
os trabalhos internos do 
Legislativo. As sessões 
legislativas começam apenas 
dia 3 de fevereiro. Ontem, 
os deputados Alexandre 
Curi (PSB), Ademar Traiano 
(PSDB), Hussein Bakri (PSD) 
e Galo (Podemos) saudaram 
o aniversário do deputado 
Romanelli (PSB), 1º secretário 
da Casa de Leis. Romanelli, 
Traiano, Curi e Galo estão 
em expediente no Legislativo 
desde 6 de janeiro.

Ilegal
A Polícia Ambiental do 
Paraná multou em mais de 
R$ 600 mil responsáveis 
por desmatamento em 
área de preservação em 
Guarapuava. Conforme a 
polícia, a área atingida chega 
a 57 hectares de área de 
preservação permanente 
e de 0,75 hectare em 
nascente ou córrego. A 
área do desmatamento foi 
embargada e a situação foi 
repassada à Polícia Civil.

Sisu
As dez universidades 
paranaenses - sete estaduais 
e três federais - oferecem 
10 mil vagas via Sisu. Para 
participar, é preciso ter feito o 
Enem 2019 e ter tirado nota 
acima de zero na redação. 
No momento da inscrição 
é preciso ainda informar o 
número de inscrição do Enem 
e escolher até duas opções de 
curso, de acordo com a ordem 
de preferência.

Expectativa
O deputado Hussein Bakri 
(PSD), líder do Governo na 
Assembleia Legislativa, faz 
uma análise sobre o ano 
de 2019, o primeiro do 
mandato de Ratinho Junior 
(PSD) no Palácio Iguaçu. “Foi 

trabalhoso”, disse Bakri, que 
e prevê um 2020 melhor: 
“Preparamos o terreno no 
ano passado e agora vamos 
dar um salto”.

Aliança pelo Brasil
O movimento de apoio ao 
novo partido do presidente 
Jair Bolsonaro, Aliança 
pelo Brasil, tem trabalhado 
forte para colher as 492 
mil assinaturas necessárias 
para o registro do partido 
no TSE. Um novo recorde de 
assinaturas foi anunciado no 
fim de semana em Marechal 
Cândido Rondon, Curitiba 
e Campo Mourão. Nas três 
cidades, foram mais de 1,5 
mil assinaturas. Hoje, às 20h, 
o movimento faz um jantar 
por adesão em Curitiba.

Só Aliança
Apoiadores do presidente Jair 
Bolsonaro se empenham ao 
máximo na empreitada para 
garantir que o partido dispute 
as eleições municipais de 
outubro. Bolsonaro afirmou 
que não vai se “meter” nas 
eleições municipais caso não 
haja candidatos do Aliança 
Pelo Brasil. “Se meu partido 
não tiver candidato, não 
vou me meter em política 
municipal no corrente ano e 
ponto final”, disse Bolsonaro 
em frente ao Palácio da 
Alvorada.

Mulheres na política
O deputado Romanelli, 
vice-presidente do PSB do 
Paraná, defendeu a maior 
participação das mulheres 
na política e nas eleições 
municipais de outubro, 
“Vamos garantir, o que 
já é de lei e até ampliar a 
participação das mulheres 
no PSB. Isso faz parte do 
projeto de reestruturação 
do partido”, disse Romanelli 
a respeito dos 30% de vagas 
para as mulheres nas chapas 
proporcionais.   
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Polícia Civil prende suspeito do 
primeiro assassinato de 2020
Com mandado judi-

cial de prisão em mãos, 
policiais civis prenderam 
ontem (20) à tarde, o 
homem acusado do assas-
sinato de Erivelton Ferreira 
Viana, que aos 38 anos, 
foi executado enquanto 
estava dentro de seu 
car ro, na manhã do 
domingo (12). O crime 
aconteceu numa das 
ruas do conjunto Cór-
rego Longe.  

O primeiro homicídio 
registrado em 2020 em 
Umuarama, tratou-se de 
uma execução à tiros.

O autor, que tem 27 
anos de idade, foi iden-
tificado e capturado. 
Contra ele foi expedido 
pela 2ª Vara Criminal, 

Contrabando
A PRF apreendeu, nas regiões 
metropolitana de Curitiba 
e oeste do Paraná, durante 
o último final de semana, 
mais de R$ 3 milhões em 
cigarros contrabandeados 
do Paraguai, além de drogas, 
celulares e agrotóxicos. Numa 
das apreensões (sexta-feira, 
17), por volta das 21h, um 
caminhão conduzido por 
um homem de 39 anos, 
morador de Umuarama, foi 
abordado na BR-277, em 
Balsa Nova. Na vistoria, os 
policiais encontraram cerca 
de 150 mil carteiras cigarros 
contrabandeados do Paraguai. 
O motorista havia dito que o 
caminhão estava vazio.

um mandado de prisão 
temporária pelo período 
de 30 dias.

Segundo o delegado 
Gabriel Meneses, as 
investigações levaram ao 
paradeiro do acusado em 
por haver fortes indícios 
contra ele, foi solicitado o 
documento para que fosse 
mantido preso até a con-
clusão do inquérito policial 
que apura os fatos.

Conforme o delegado 
houve ainda a confissão. 
“O suspeito foi interro-
gado sobre os fatos e 
confessou o crime. Agora 
ele permanecerá à dis-
posição da Justiça pelo 
período citado, podendo 
sua prisão ser renovada 
por mais trinta dias ou 

conver tida em preven-
tiva”, conta Meneses.

O delegado ressalta 
ainda que, desde o dia 
do crime os policiais civis 
estavam trabalhando no 
caso e buscando a captura 
do suspeito, até que che-
garam informações de que 
estava ameaçando tam-
bém familiares da vítima.

O homem foi preso em 
frente a sua residência, no 
Parque das Jabuticabei-
ras, em Umuarama. Ele 
não apresentou qualquer 
resistência durante o cum-
primento do mandado.

A casa de Ivanilda Elisiário, 36 anos, no distrito de Carbonera, 
em Maria Helena, pegou fogo no domingo (19) e ela perdeu 
grande parte dos objetos, alimentos e móveis. A suspeita da 
mulher é que o incêndio tenha sido criminoso. Um boletim de 
ocorrência foi registrado na delegacia. A mulher agora precisará de 
muitas doações. “Estou morando de favor na casa dos meus pais e 
estou desempregada. Queria pelo menos um emprego para poder 
ganhar dinheiro e recuperar o que perdi”, afirma. As pessoas que 
puderem ajudar podem deixar as doações na avenida Guarani, 
4564. O telefone para contato é (44) 99841 5573.

DIVULGAÇÃO
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Expo livro

Dados do Instituto Pró-Li-
vro mostram que o brasileiro 
lê em média 2,43 livros por 
ano, que 30% da população 
nunca comprou um livro e 
44% da nação não pratica o 
hábito da leitura. Essa rea-
lidade levou o Instituto Vida 
Para Todos (IVPT) a restaurar 
em 1991 o projeto Expolivro 
com a missão de despertar 
nas pessoas a paixão pela 
leitura, incentivando o hábito 
para contribuir com o desen-
volvimento cultural e social.

Com apoio da Fundação 
Cultural, Umuarama recebe 
de 20 a 28 de janeiro o pro-
jeto de caráter cultural, social 
e educacional que visa esti-
mular a leitura saudável.

Uma carreta com vasta 
biblioteca e grande varie-
dade de temas e materiais 
ficará na cidade, estacio-
nada na Praça Miguel Ros-
safa e aber ta ao público. 
“Em 1998, a OMS definiu 
que ‘saúde é um estado de 
completo bem-estar físico, 
mental, espiritual e social’. 
Por isso trazemos livros para 
toda família, a fim de cola-
borar com a saúde espiritual 
das pessoas”, define o coor-
denador Jaime Ganduglia.

Além da biblioteca, o pro-
jeto conta com espaço mul-
tiuso móvel para palestras, 
apresentações culturais, peças 
teatrais, contação de histórias 
infantis e outras ações sociais. 
“Nosso objetivo é despertar 
nas pessoas a paixão pela lei-
tura de livros que promovem o 

CARRETA fica estacionada na Praça Miguel Rossafa durante o evento

benefício social, cultural e edu-
cativo, transformando vidas. 
Queremos assim contribuir 
para a formação e o desenvol-
vimento intelectual e espiritual 
da sociedade”, explica.

A Expolivro terá ações diver-
sificadas no horário comercial 
(das 8h às 18h) e também aos 
domingos. As palestras pode-
rão acomodar até 70 pessoas 
no interior da carreta, com 
cadeiras confortáveis, telão 
e ar-condicionado. O veículo 
tem 14 metros de extensão 
por 2,5 de largura. Também 
estão sendo organizados 
shows de música cristã, 
teatro infantil e apresenta-
ção dos corais do município, 
para o público externo, em 
conjunto com a Fundação 
Cultural de Umuarama.

O projeto é uma iniciativa 
do Instituto Vida Para Todos 
(IVPT), entidade sem fins lucra-
tivos com apoio do BooKafé, 
da Editora Árvore da Vida e da 
igreja de Umuarama. “Cremos 
que a boa leitura é capaz de 
transformar a vida das pes-
soas e, consequentemente, 
das famílias e da sociedade. 
O Expolivro tem o objetivo 
de levar a conhecer o plano 
que Deus tem para as suas 
vidas. Nosso sentimento é de 
salvar pessoas, para que o 
aflito encontre paz, o perdido 
seja achado e salvo e os dis-
persos reunidos. Que todos 
possam ouvir o chamado 
de Deus, encontrá-Lo e ser 
grandemente abençoados”, 
completou Jaime Ganduglia.

Freio nas medidas 
provisórias 
Depois de aprovar medidas 
que esvaziaram os poderes 
do Planalto no ano passado, 
o Congresso poderá colocar 
um freio no envio de medidas 
provisórias pelo presidente Jair 
Bolsonaro. As MPs têm força 
de lei e entram em vigor assim 
que publicadas no Diário Oficial 
da União. No primeiro ano de 
governo, Bolsonaro enviou 
48 medidas ao Congresso 
- uma média de quatro por 
mês. Deputados e senadores 
críticos ao que chamam de 
“interferência” do Executivo 
falam em agilizar uma proposta 
(PEC 43/19) que, entre outros 
pontos, limita a cinco o 
número de medidas provisórias 
editadas por ano.
   
Apoio 
A proposta tem o apoio de 28 
senadores e aguarda análise 
da Comissão de Constituição 
e Justiça. Das 48 medidas 
enviadas pelo Planalto em 
2019, 11 foram rejeitadas pelos 
parlamentares ou caducaram 
por perda de prazos. 

Orçamento
Com a articulação frágil, o 
Governo colecionou derrotas e 
não conseguiu barrar investidas 
do Congresso que reduziram 
o poder do Planalto. A PEC do 
Orçamento Impositivo, por 
exemplo, engessou o caixa do 
governo que terá que pagar 
as emendas parlamentares 
de bancada. Antes, apenas 
as emendas individuais eram 
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Interino, subeditor Walmor Parente
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Sanepar afirma que não fará instalação de inibidores de ar
A Sanepar afirmou ontem à repor-

tagem do Jornal Tribuna Hoje News, 
que não irá seguir as determinações 
legais impostas no município para 
que instale em todos os imóveis da 
cidade inibidores de ar na rede de 
abastecimento de água. A alegação 
principal é de que a empresa segue 
a legislação estadual que se sobre-
põe sobre leis municipais, como a 
que foi aprovada pela Câmara e san-
cionada pelo prefeito.

A lei número 4415/2019, que 
dispõe sobre a instalação de ini-
bidores de ar em hidrômetros (os 
relógios de água) em todos os ende-
reços de Umuarama nasceu de um 
projeto elaborado pelo vereador 
Jones vivi, (PTC). Depois de passar 
pelo crivo dos demais vereadores e 
foi aprovado em plenário, o projeto 
foi enviado ao prefeito e transfor-
mado em lei municipal.

O autor do projeto afirmou que 
este é um importante avanço já que, 
segundo ele, pesquisas indicam uma 
redução que gira entre 30% e 35% 
no valor da fatura da conta de água, 
após a instalação do equipamento, 
que inibe a passagem de ar junto com 
a corrente de água que chega aos 
encanamentos interno nos imóveis.

Tal percentual é resultado do 
ar acumulado nos encanamentos. 
“Entendo que é uma lei impor tan-
tíssima que beneficiará milhares 
de pessoas no município”, disse o 
vereador, mas ao ter conhecimento 
da decisão da Sanepar, relatou que 
vai procurar todos os meios legais 
para que a população tenha o bene-
fício. “Estamos estudando se vamos 
procurar o Ministério Público ou ela-
borarmos uma ação coletiva, pois 
Existe uma lei e está em vigor e 
deve ser seguida. Não é justo pagar-
mos pelo ar”, ressalta o vereador.

Testes
Em testes realizados, tanto laboratoriais quanto em situações reais, a quantidade 

de ar que passou pelo hidrômetro é tão pequena que não chegou a representar dife-
renças significativas para o consumo. A Sanepar alerta ainda que a instalação indevida 

desse tipo de equipamento, além de infringir a legislação, pode causar grave risco à 
saúde pública, prejudicando a qualidade da água ao oportunizar a contaminação pelo 
manuseio inapropriado das instalações. Portanto, a Sanepar retifica que já atende à 

legislação existente sobre o assunto, instalando dentro de critérios e normas técnicas 
as ventosas nas redes de distribuição global de água.

Vulnerabilidade
Na mesma nota, a Sanepar faz ques-
tão de frisar que as características dos 
dispositivos eliminadores de ar, alia-
dos ao posicionamento dos mesmos 
no cavalete, criam vulnerabilidade no 
sistema de abastecimento de água 
potável, provocando riscos à saúde 
pública, uma vez que se introduz um 
ponto de abertura na rede de distri-
buição propício às doenças.
Pensando de forma coletiva, nos pon-
tos onde a intermitência e/ou inter-
rupção no abastecimento é maior, a 
Sanepar instala ventosas na rede de 
distribuição. Estas ventosas, equi-
pamentos testados e tecnicamente 
aprovados, têm como função eliminar 
o ar que se formou na rede antes que 
ele chegue à casa dos clientes.

CONTRATO
Jones lembra também que a Sane-

par está atuando no município sem 
contrato e que, para fará de tudo, 
junto aos demais vereadores, para 
que a instalação do equipamento e 
ainda outras determinações façam 
parte da negociação no ato da reno-
vação do contrato entre Sanepar e 
Município. “Para que haja a reno-
vação do contrato, a empresa terá 
que seguir as determinações legais 
do município. Esta lei estará inse-
rida no contrato, bem como o fim da 
taxa mínima e a redução da rede de 
esgoto de 80% para 40%. Também 
exigiremos que os valores repas-
sados ao fundo do meio ambiente 

sejam de 4% da arrecadação e que 
o lucro seja rever tido para o fundo 
do meio ambiente, além do paga-
mento dos serviços ambientais aos 
produtores rurais”, frisa.

SEM DESPESAS AO USUÁRIO
O vereador especifica ainda que no 

texto da lei aprovada em Umuarama, 
a mudança não acarretará em despe-
sas para os usuários. “As despesas 
decorrentes da aquisição e da insta-
lação do equipamento correrão por 
conta da empresa concessionária do 
sistema de abastecimento de água”.

A iniciativa teve apoio também 
dos vereadores Deybson Biten-
cour t (PDT), Mateus Barreto (PSS) 
e Ana Novais (PPL).

LEGISLAÇÃO municipal não será seguida pela Sanepar. Empresa afirma que não instalará eliminadores de ar 
nos hidrômetros

FOTOS: ALEX MIRANDA

Nota da Sanepar
Em nota à imprensa a Sanepar 

alega que cumpre a Lei Estadual 
13.962/2002, regulamentada pelo 
Decreto Estadual 953/2007, que 
dispõe sobre a questão no Paraná.

Conforme a legislação, “A instala-
ção dos eliminadores de ar só poderá 
ocorrer na rede de distribuição global, 
ficando vedada qualquer instalação 
deste aparelho na ligação e instala-
ção predial de água, formadas pelo 
ramal predial, cavalete, hidrômetro e 
demais conexões e tubulações locali-
zadas no imóvel dos usuários”.

E ainda: “Somente a Sanepar 
poderá executar a instalação dos eli-
minadores de ar, sendo que poderá 
fazê-lo diretamente ou através de ter-
ceiros, mediante processo licitatório 
e sob sua fiscalização”.

O artigo 2º diz: “Fica proibida toda 
e qualquer manipulação da rede de 
abastecimento de água para a insta-
lação de eliminadores de ar por ter-
ceiros, sem autorização da Sanepar, 

cuja atividade será considerada 
lesiva à saúde pública e punível 
com as penas dos ar tigos 265 e 
278 do Código Penal Brasileiro, sem 

prejuízo de multa administrativa 
equivalente a um salário mínimo 
vigente na época da infração que 
deverá ser paga à Sanepar”.

É vedada a instalação de eliminadores de ar na ligação e instalação predial de água
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Rui acusa Leila de 
mentir para ele
Em “Malhação” Rita conta para Serginho e Guga 
sobre seu encontro com Nina. Regina tenta ani-
mar Max. Lígia explica a Rita que sua união judi-
cial com Rui impede que ela permita os encontros 
com Nina. Daniel e Milena dormem juntos pela 
primeira vez. Rui acusa Leila de mentir para ele. 
Regina se preocupa com Max, que não pensa 
em conseguir um novo trabalho. Andressa con-
fronta Fafi na frente de Henrique. Rui dá ordens 
a Matoso e Ramiro contra Filipe.

Éramos seis 
Tavinho quebra seu cofre para poder ir 
ao circo. Alfredo procura Adelaide, que 
não lhe dá atenção. Natália reclama de 
ver Almeida brincando com os filhos. 
Afonso vê Alfredo dormindo na rua e 
o convence a voltar para casa. Zeca 
ajuda na montagem do circo e se ofe-
rece para substituir a maior atração 
do espetáculo. Afonso constata que 
ama Lola, eles conversam e se beijam.

Bom sucesso 
Ramon e Francisca se surpreendem 
com a presença de Padre Paulo e 
alguns fiéis da igreja na viagem. Vera 
combina com Vicente de dizer aos pais 
do neto que ele viajará para um resort 
com Gabriela. Ramon e Francisca são 
obrigados a participar da gincana da 
igreja. Lulu ganha a promoção do Boka 
Loka pra assistir ao desfile de cama-
rote, e convida Toshi para acompanhá-
-la. Alberto pede a Vera para ajudá-lo 
a fugir do hospital. Paloma se entris-
tece porque Marcos não poderá vê-la 
na avenida. Alberto implora a Nana e 
Vera para deixá-lo ir ao sambódromo 
desfilar no seu último Carnaval.

Amor de mãe
Miriam prende Magno como suspeito pela 
morte de Genilson, e Betina se espanta. 
Carol e Garnizé se beijam. Matias não 
acredita que Miranda não tenha beijado 
outro homem. Durval pensa em contar 
para Carol que reatou com Natália. O bar 

de Nuno reabre, e Danilo faz sucesso 
como chef. Vitória se incomoda com as 
ações de Álvaro. Magno confessa a morte 
de Genilson, e Betina se desespera. Lur-
des promete que libertará Magno, e pede 
que Leila permaneça em sua casa para 
cuidar de Brenda. Wesley confidencia a 
Miriam que acredita que Belizário esteja 
envolvido na morte de Genilson. Belizário 
dispara contra Wesley.

As aventuras de Poliana 
Ruth se sente culpada pela fuga de 
João. Waldisney diz a Jeff que não está 
mais cometendo nenhum crime. Pen-
dleton conta a Luisa mais alguns fatos 
sobre sua irmã. Lindomar é convidado 
para fazer uma turnê nacional. Lorena, 
Gael e Benício fazem alguns testes com 
Ester. Raquel e seus amigos pressionam 
Gabi para que a menina conte se tem 
alguma relação com a Dark Lady. Mos-
quito vai até a casa de Marcelo e diz o 
paradeiro de João para ajudá-lo.

Cúmplices de um resgate 
Rebeca descobre que Otávio não saiu 
com nenhuma mulher. Mas o beijo que 
Pedro deu em Rebeca ainda atrapalha 
o relacionamento dos dois. Otávio vai 
embora e conversa com Pedro antes. 
Os dois discutem e Otávio culpa ele 
pelo término de seu noivado. Meire 
percebe que Dinho trocou os gatos. 
Bar tolomeu vence o concurso de 
beleza, mas o prêmio surpresa não 
é dinheiro, mas sim um saco família 
de ração. Rebeca pede perdão para 

‘Manuela’ por tudo, mas a menina res-
ponde que não pode perdoar.

Amor sem igual 
Oxente chega com o filho em casa. Ramiro 
é atendido no hospital. Ele explica para o 
médico que não quer dizer aos filhos que 
procurou a filha bastarda somente para 
ver se ela era compatível. Poderosa se 
propõe a ajudar Maria Antônia a seduzir 
Miguel. Oxente obriga Antônio Júnior a vol-
tar a trabalhar no Mercadão. Olympia diz 
desconfiar de Donatella e Ioná. Donatella 
mede a glicose de Geovani e percebe que 
está altíssima. Furacão conta para Pode-
rosa sobre a batida policial no clube de 
Olympia. Um fiscal bate no clube noturno 
e avisa que vai confiscar o local devido ao 
alvará estar vencido. Ramiro conversa com 
Tobias e diz que irá morrer.

O rico e Lázaro 
Nitócris entrega a maquiagem e uns fios 
de cabelo de Shamiran para a sacerdo-
tisa. Raquel cuida de Shamiran. Matias 
convida Absalom para voltar na Casa da 
Lua. Samira e Talita ignoram Zelfa. Isaque, 
pai de Malca, vai até a casa de Elga e 
pede para falar com Zac. Fassur chega no 
mesmo momento. Arrasado, Asher segue 
para longe da Babilônia com os pensamen-
tos em Joana. Hurzabum diz que apresen-
tará Joana a Lior. Zac fica tenso ao ver 
Lior. Sammu-Ramat inicia um ritual com 
os cabelos de Shamiran. Evil-Merodaque 
se desespera ao ver a esposa desmaiar 
em seus braços. Raquel corre para avisar 
sobre o estado de Shamiran aos reis.
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Você está seguindo o seu plano. Siga o entusiasmo 
de ontem, as coisas positivas estão no horizonte. 
Sua distração está crescendo e você está encon-
trando dificuldades para achar uma medida de 
calma. Você precisa fazer mais exercício físico.

Sua franqueza vai valer a pena e ganhar pontos com 
as pessoas ao seu redor. Você está em excelente 
forma física. Aproveite isso sem esperar que venha 
de outras pessoas.

Você terá todo o prazer em fazer comentários cíni-
cos, mas tome cuidado para não ofender ninguém. 
Você está em sintonia com seu ambiente e não há 
obstáculos à vista, já que você vai ter uma aborda-
gem mais equilibrada. Isto lhe dará força.

O dia vai começar em ritmo forte. Tire um tempo 
para pensar antes de agir e não se queixe! Des-
prenda-se de pensamentos negativos para poder 
recarregar as baterias e se concentrar naquilo que 
gosta em geral.

O seu radar emocional estará extremamente agu-
çado e fará com que você seja seletivo. Não se 
afaste. Há tantas coisas acontecendo ao seu redor 
que você só tem um desejo: ficar sozinho, o que 
você realmente vai precisar.

Há tensão nas relações ao seu redor. Mantenha 
a objetividade e não se envolva. Você está cada 
vez mais em forma, mas ainda deve evitar passar 
dos limites. Faça um planejamento em relação às 
atividades diárias. Isso irá convencê-lo.

Você deveria seguir a sua intuição e não questionar 
tudo sempre. Dê-se pausas durante o dia. Você pre-
cisa voltar atrás considerando o seu estado nervoso.

Você vai surpreender as pessoas que o rodeiam com 
a determinação que está mostrando para alcançar 
seus objetivos. Você precisa de relaxamento mental 
e físico. Tente imergir em uma atividade artística 
para recarregar suas baterias.

O bom humor vai estar em todos os lugares e você 
vai ser mais compreensivo com as pessoas que o 
rodeiam. Descanse um pouco, você não está segu-
rando bem as coisas. Tenha cuidado com cãibras 
musculares e movimentos falsos.

Você será capaz de empreender uma viagem que 
está adiando há muito tempo. Esta viagem será bem 
sucedida. A qualidade do seu descanso deixa muito 
a desejar. Sua tensão nervosa está impedindo que 
você consiga um verdadeiro descanso.

Você está seguindo o seu plano. Siga o entusiasmo 
de ontem, as coisas positivas estão no horizonte. 
Sua distração está crescendo e você está encon-
trando dificuldades para achar uma medida de 
calma. Você precisa fazer mais exercício físico.

A atmosfera é tensa em nível interpessoal. Você 
vai encontrar um equilíbrio, então comece a pen-
sar. As circunstâncias são propícias para se acalmar 
e separar a sua vida privada para melhor efeito. 
Nenhuma nuvem à vista.
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Zélia Casoni

NOVO CRUZE LT CHEGA COM WI-FI E SEIS AIRBAGS
 O Cruze Premier foi apresentado recentemente como o primeiro inte-
grante da linha 2020 do modelo, que ganhou atualização visual, mais 

sofisticação, além de novos conteúdos de segurança e de conectividade. 
A nova configuração foi destaque por ser o primeiro carro com Wi-Fi 

nativo do país. A partir deste mês, as concessionárias Chevrolet passam a 
ofertar a versão LT, que chega também com novidades interessantes para 
quem busca um modelo médio altamente tecnológico, porém numa faixa 
mais acessível de preço. O novo Cruze LT traz grade, para-choque e faróis 
auxiliares redesenhados, seguindo a atual linguagem estética dos carros 
globais da marca. Já as rodas aro 17 contam com acabamento exclusivo 

que reforça a esportividade do conjunto, evidente desde o refinado acerto 
do motor turbo, que, como na versão Premier, passa a contar com botão 
para desativação do sistema Stop/Start. Se a lista de equipamentos do 
Cruze LT sempre foi um diferencial competitivo - a exemplo dos bancos 
com revestimento premium, do ar-condicionado digital e do sistema de 
telemática avançada OnStar -, o novo modelo soma à extensa lista o 

Wi-Fi nativo, que permite conexão com até sete aparelhos e sinal até 12 
vezes mais estável. O motorista ainda pode comandar remotamente fun-
ções do veículo e realizar diagnósticos pelo novo myChevrolet app. Ainda 
sobre conectividade, vale mencionar a nova geração do sistema multimí-

dia MyLink, que adicionou recursos e está muito mais responsiva.

         UVEL, o melhor lugar para você comprar o seu carro!

 + 
novidades

 O Cruze LT vem com 
airbags de cortina; 
ajuste eletrônico 

para limitar a veloci-
dade, útil para evitar 
multas de trânsito. 

Disponível nas carro-
cerias sedã e hatch 
Sport6, sempre com 

motor 1.4 Turbo e transmissão automá-
tica de seis marchas; seis airbags, alerta 
de esquecimento de pessoas ou objetos 
no banco traseiro, controle eletrônico de 
tração e de estabilidade com a função 
de assistente de partida em rampa, luz 
de condução diurna, sensor de estacio-

namento com câmera traseira, freios ABS 
com assistente de frenagem de urgência, 
ajuste eletrônico para limitar a velocida-
de. Ar-condicionado digital, acabamento 
dos bancos e painéis com revestimento 
premium preto, travas e vidros elétricos 
acionados também pela chave, sistema 
de telemática avançada OnStar, conexão 
com o myChevrolet app, sistema multimí-
dia MyLink de nova geração com Android 

Auto, Apple Car Play e Wi-Fi.

Mulheres
Caiobá será novamente o cenário para o Prêmio Mulher 

Empreendedora 2020 no finalzinho e Março dias  27, 28 e 
29 A empresária escolhida pela CMEG Umuarama e os par-
ceiros Sesc, Senac e Fecomércio foi a empresária Sandra 

Alonso, da Baterax.

DIVULGAÇÃO
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Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna Hoje News que comemoram aniver-
sário hoje -, Anna Karla Segawa, Edmilson Aparecido Alves Siqueira, Francisco 
Elias Silvestre, Magnólia de Carvalho Lopes, Rosimeire Batista Mendes,  Renato 

Augusto e Maria Inês Madruga Chaves Soares.  Da coluna: felicidades!

PORTRAIT
O reitor Carlos Eduardo Garcia 
e a filha Valentina, na festa 

de confraternização da Unipar, 
no finalzinho do ano passado. 

Ela, começa uma nova fase 
neste ano novo como caloura 

do curso de Medicina. 

ARQUIVO PESSOAL

DICAS 2020
n Transforme suas riquezas em 

benefícios para o maior número de 
pessoas. Coloque seu dinheiro em 

circulação. Dinheiro parado apodre-
ce e faz a gente dormir mal. É me-
lhor perder o dinheiro que ocupa 

seu coração, do que o coração que 
se ocupa do dinheiro.

n Dedique tempo para se olhar 
no espelho antes de dormir. Caso 

não goste do que vê e isso se 
repita muitas vezes, não hesite 
em perder a noite de sono para 

planejar o que vai fazer na manhã 
seguinte. Ao se olhar no espelho 
ao amanhecer, lembre que com 

o sol chega também a misericór-
dia de Deus: a oportunidade de 

começar tudo de novo.

Em Fevereiro
Tem carnaval -, e para as cidades 

interioranas  quase nada de folia. Em 
São Paulo os blocos vão ferver No 

Rio de Janeiro, Bahia  e BH também. 
Isso sem falar no Desfile  das Escolas 
de Samba. Para nós abre a brecha de 

boas viagens. Ou bom descanso. 

Planejar 
Hoje em dia um dos maiores bens que temos é a Família e devemos planejar o 

tempo que nos dedicamos à ela. Bons passeios, bons diálogos e uma convivência 
saudável em refeições, em filmes e na comunidade nos traz dividendos. Nos traz 

Riquezas.
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ASTRA HATCH  2.0 ADVANTAGE ............................................................................10/11 .......................................PRETO ........................................................................... COMPLETO ...........................................................................................................R$ 28.900,00
BIZ 125 ES .......................................................................................................................10/10 .......................................VERMELHA ................................................................. PARTIDA, 0KM ....................................................................................................... R$ 6.900,00
CAPTUR 2.0 INTENSE AT. ...........................................................................................17/18 .......................................BRANCO ...................................................................... COMKPLETO, AUT ..............................................................................................R$ 75.900,00
CLASSIC LS .....................................................................................................................06/07 .......................................PRATA ........................................................................... BASICO ...................................................................................................................R$ 15.900.00
COBALT 1.4 LT ................................................................................................................13/13 .......................................CINZA ........................................................................... COMPLETO, RLL ..................................................................................................R$ 31.900.00
CRUZE SPORT6 1.8 LT .................................................................................................13/14 .......................................BRANCO ...................................................................... COMPLETO, AUT, COURO ...............................................................................R$ 49.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT...................................................................................................14/14 .......................................BRANCO ...................................................................... COMPLETO, AUT, COURO .............................................................................. RR 49.900.00
CRUZE SEDAN 1.8 LT...................................................................................................14/14 .......................................PRATA ........................................................................... COMPLETO, AUT, COURO .............................................................................. RR 49.900.00
CRUZE SEDAN 1.8 LT...................................................................................................15/16 .......................................PRATA ........................................................................... COMPLETO, AUT, COURO ...............................................................................R$ 59.900,00
CRUZE SEDAN LT  TURBO .........................................................................................16/17 .......................................BRANCO ...................................................................... COMPLETO, AUT, COURO ...............................................................................R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..........................................................................................17/17 .......................................BRANCO ...................................................................... COMPLETO, AUT, COURO ...............................................................................R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..........................................................................................17/17 .......................................PRATA ........................................................................... COMPLETO, AUT, COURO ...............................................................................R$ 74.900,00
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$ 84.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO .....................................................................................18/19 .......................................BRANCO ...................................................................... COMPLETO, AUT, COURO ...............................................................................R$ 94.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ....................................................................................16/17 .......................................BRANCO ...................................................................... COMPLETO, AUT, COURO ...............................................................................R$ 79.900,00
FUSION TITANIUM AWD ............................................................................................16/17 .......................................PRETO ........................................................................... COMPLETO, AUT, COURO ...............................................................................R$ 99.900,00
HB20X 1.6 FLEX .............................................................................................................13/14 .......................................PRATA ........................................................................... COMPLETO ...........................................................................................................R$ 39.900,00 
ONIX 1.0 LT .....................................................................................................................18/18 .......................................BRANCO ...................................................................... COMPLETO ...........................................................................................................R$ 41.900.00
ONIX 1.4 LT .....................................................................................................................17/18 .......................................BRANCO ...................................................................... COMPLETO ...........................................................................................................R$ 43.900,00
ONIX 1.4 LTZ...................................................................................................................14/14 .......................................BRANCO ...................................................................... COMPLETO ...........................................................................................................R$ 38.900,00
ONIX 1.4 ACT  ................................................................................................................16/17 .......................................PRETO ........................................................................... 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 ................................................................................................................16/16 .......................................BRANCO ...................................................................... COMPLETO ...........................................................................................................R$ 43.900,00
PRISMA 1.4 LT ................................................................................................................18/19 .......................................PRATA ........................................................................... COMPLETO ...........................................................................................................R$ 51.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. ......................................................................................................16/17 .......................................VERMELHO ................................................................. COMPLETO, AUT .................................................................................................R$ 53.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. ......................................................................................................18/19 .......................................BRANCO ...................................................................... COMPLETO, AUT, COURO ...............................................................................R$ 62.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. ......................................................................................................18/19 .......................................BRANCO ...................................................................... COMPLETO, AUT, COURO, KM 4.800 ...........................................................R$ 64.900,00
S10 2.8 LT AT 4X4 DIESEL ..........................................................................................18/19 .......................................BRANCO ...................................................................... COMPLETO, COURO ....................................................................................... R$ 129.900.00
S10 2.8 LTZ AT 4X2 DIESEL .......................................................................................13/14 .......................................BRANCO ...................................................................... COMPLETO, AUT, COURO ...............................................................................R$ 91.900,00
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 ................................................................................................................12/13 .......................................BRANCA ....................................................................... COMPLETO ...........................................................................................................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 V6 LTZ  .................................................................................................12/13 .......................................CINZA ........................................................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L .........................................................................R$ 79.900,00
VOYAGE 1.6 TL ...............................................................................................................17/18 .......................................BRANCO ...................................................................... COMPLETO ...........................................................................................................R$ 39.900,00

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

 EXTRAVIO DE ALVARÁ
Gaspareto Vídeo Locadora 
LTDA, inscrita sob nº CNPJ 
84.864.271/0002-66, estabe-
lecido na Avenida Flórida , 4330, 
zona I, cidade de Umuarama 
Estado do Paraná CEP 87501220, 
comunica para os devidos fins 
o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº 26410. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.      
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NOTÍCIAS DA

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

A Unipar já está a todo vapor com sua 
campanha de pós-graduação 2020, oferecendo 

em suas sete Unidades mais de cem opções 
para quem deseja ter um diferencial no 

mercado de trabalho. A especialização em 
Dermoestética é uma delas. Com número de 

vagas limitado, apenas 40, o curso tem projeto 
pedagógico moderno, voltado a atender as 
exigências do MEC. A matriz curricular foi 

bem pensada, com uso de técnicas que irão 
aperfeiçoar o conhecimento dos profissionais, 

dispondo de novos conceitos em cosmética 
e procedimentos estéticos. Os temas 

tratados nas disciplinas serão Auriculoterapia 
e Acupuntura Facial, Dermatopatologias, 

Estética Capilar: tendências e tratamentos, 
Fotoproteção, Nutrição em Estética, Peelings 

Químicos, Segurança de Produtos Cosméticos, 
entre outros. Um dos diferenciais do curso é o 
seu corpo docente, formado por professores 
com alto nível de conhecimento acadêmico e 
profissional, prontos para compartilhar suas 

experiências com os pós-graduandos. 

Especialização em Dermoestética
PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Ex-alunos formados em 2019 ganham 20% 
de desconto nas mensalidades do curso; 

formados em anos anteriores, 15%; ex-alunos 
de cursos de especialização concluídos na 

Unipar, 20%; e alunos de outras instituições, 
10%. Descontos se aplicam apenas aos 

cursos em nível lato sensu e vale somente 
se as parcelas forem pagas até a data do 

vencimento; não é concedido aos cursos com 
número de vagas inferior a 15.

Saiba mais no site www.unipar.br 

Programa de Fidelização 

Reinier para o Real
O Flamengo e o Real Madrid, 
da Espanha, anunciaram ontem 
(segunda-feira, 20) que chegaram a 
um acordo comercial que garantiu 
a ida do meia-atacante Reinier para 
a equipe espanhola. O jogador, que 
completou 18 anos no último dia 
19, se apresentará ao Real após a 
disputa, com a seleção brasileira 
sub-23, do Pré-Olímpico de futebol 
masculino que acontece na Colôm-
bia. Reinier foi uma das revelações 
do Flamengo na última temporada, 
marcando importantes gols na vito-
riosa campanha da última edição 
do Campeonato Brasileiro.

Pré-olímpico
Na madrugada de ontem (20) no 
estádio Centenário de Armênia 
(Colômbia) o Brasil derrotou o Peru 
por 1 a 0 pela primeira rodada do 
grupo B do Torneio Pré-Olímpico de 
futebol masculino. Desde o início o 
Brasil não encontrou jogo fácil diante 
da equipe peruana, que se fechava 
na defesa, aguardando chances de 
sair no contra-ataque em veloci-
dade. Mas o Brasil tanto insistiu que 
conseguiu abrir o placar no final do 
primeiro tempo. Aos 42 minutos o 
volante Bruno Guimarães lançou 
Paulinho em profundidade, e o ata-
cante do Bayer Leverkusen apenas 
desviou para vencer o goleiro Solís. 
Na etapa final, a desvantagem no 
placar fez a seleção peruana passar a 
atacar mais. Porém, o Brasil conse-
guiu se segurar na defesa até o fim 
e somar três importantes pontos. O 
Brasil volta a entrar em campo pelo 
Torneio Pré-Olímpico na próxima 
quarta, quando enfrenta o Uruguai a 
partir das 22h30 (horário de Brasília).

João Gomes é ouro
O brasileiro João Gomes Júnior con-
quistou no domingo (19) a medalha 
de ouro da prova dos 50 metros 
estilo peito da etapa chinesa da 
Champions Series. Para garantir a 
conquista, João Gomes completou 
a prova em 27s08. Já a prata ficou 
com o russo Ilya Shymanovich, com 
o tempo de 27s22, enquanto o 
holandês Arno Kamminga terminou 
em terceiro com o tempo de 27s48.
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SÚMULA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
FRANÇOLIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-

RIOS LTDA, torna público que REQUEREU ao IAP, 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO, para fins de Condo-
mínio RESIDENCIAL JARDINS DE VERSAILLES, 
a ser implantado no Lote “A e 2-B”, município de 
UMUARAMA–PR.

Definidos semifinalistas
da Copa Altônia de Futsal
Foram definidos na 

sexta-feira (17) os semi-
finalistas da Copa Altô-
nia de Futsal. Os quatro 
classificados são repre-
sentantes da cidade de 
São Jorge do Patrocínio, 
Altônia, Campo Mourão 
e Altamira/Mundo Novo. 
São Jorge e Campo Mou-
rão ficaram em primeiro 
lugar em seus respec-
tivos grupos. Já Altônia 
e Altamira/Mundo Novo 
se classificaram em 
segundo lugar.

Na noite de sexta-
-feira (17) três equipes 
já tinham a pontuação 
necessária para se clas-
sificar para a seminal. A 
partida entre o Aceru de 
Umuarama e Altamira/
Mundo Novo decidiu o 
quar to time a passar 
de etapa. Na partida, o 
time umuaramanese foi 
derrotado por 5x4 e foi 
o adversário que passou 
para a seminal.

A rodada de sexta-
-feira lotou o ginásio de 
esportes, principalmente 
porque os finalistas 

da edição de 2019 se 
enfrentaram pela pri-
meira vez na copa, para 
decidir o primeiro e o 
segundo lugar do grupo 
A. A partida terminou em 
6x2 para o São Jorge do 
Patrocínio. Os jogos da 
seminal ocorrerão na 
terça (21) e na sexta-feira 
(24). São Jorge enfrenta 
o Altamira/Mundo (que 
ficou em segundo lugar 
do grupo B), e Altônia 
disputa a classificação 
para a final com o Campo 
Mourão (que ficou em 
primeiro lugar do grupo 
A). A Copa Altônia é um 
sucesso de público no 
mês de janeiro em Altô-
nia, por ser um evento 
tradicional na cidade. 

O Clube Olímpico de Umuarama, que disputa campeona-
tos de futsal, divulgou nas redes sociais os uniformes para 
esta temporada de 2020. A novidade é que neste ano as 
vestimentas homenageiam os três principais clubes de futebol 
do estado, Athletico Paranaense, Paraná Clube e Cori-
tiba. A imagem dos uniformes repercutiu nas redes sociais e 
muitas pessoas elogiaram a iniciativa do clube umuaramense, 
inclusive os torcedores que moram em outros municípios. Os 
interessados podem entrar em contato com o clube, através 
do Facebook, Twitter ou Instagram.

DIVULGAÇÃO

GINÁSIO lotado em todas as rodadas é a marca do campeonato

ANDRESSA ZAFALLON/OBEMDITO

São Jorge do Patrocínio 
é o time com o maior 
número de títulos da 
história da competição. 
Altônia é a atual equipe 

campeã, que venceu 
a edição de 2019. Os 
times contam com joga-
dores profissionais do 
futsal paranaense.
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