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Depois de confirmada a visita do governador Ratinho Jr a Umuarama neste sábado, integrantes 
da Comissão pela Duplicação da Rodovia PR-323 prometem participar do encontro na prefei-
tura para cobrar ações que gerem os resultados prometidos durante a campanha eleitoral, 

além da agilidade no andamento jurídico da duplicação do trecho que passa por Umuarama.  

Comissão aproveita vinda de 
Ratinho para cobrar duplicação 

l Pág. 24

Buscas a idoso 
Cães farejadores foram utilizados durante o dia todo de ontem nas 

buscas a um homem que está desaparecido desde a última segunda-
feira. Manoel Cassemiro da Cruz tem 71 anos e é portador de Alzheimer. 
Ele foi visto pela última vez por familiares na tarde da segunda, em casa, 

no Parque Dom Bosco. A procura pelo idoso acontece numa mata nos 
fundos daquela comunidade. Os trabalhos seguem hoje.

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO

TCE mantém 
suspenso pregão 
para manutenção 
da frota do Estado

Grupo Carrefour não 
confirma instalação 
do Atacadão em 
Umuarama
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Nomeação
O presidente Jair Bolsonaro disse ontem (23) que a nomeação da 
atriz Regina Duarte para a Secretaria Especial de Cultura deve ser 
acertada após sua viagem à Índia. Bolsonaro embarcou durante a 
manhã e a previsão é de que retorne ao Brasil na terça-feira (28). 
Regina foi convidada pelo presidente para assumir o cargo de 
secretária especial da Cultura após a exoneração do dramaturgo 
Roberto Alvim, na semana passada. A atriz declarou que está 
“noivando” com o governo, mas ainda não confirmou se aceitará 
o convite. Segundo a assessoria da Presidência da República, a 
possibilidade dela assumir o cargo ainda está sendo debatida.

Juiz de garantias
O vice-presidente do STF, ministro Luiz Fux, decidiu suspender 
por tempo indeterminado a implantação do juiz de garantias, 
figura prevista na lei anticrime sancionada pelo presidente Jair 
Bolsonaro. O entendimento de Fux derruba a determinação do 
presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que havia prorrogado por 
seis meses o prazo de adoção da medida e até definido uma regra 
de transição para os processos em andamento no País. A decisão 
de Fux foi tomada no âmbito de uma ação da Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público (Conamp).

Liderança
O presidente Jair Bolsonaro lidera pesquisa espontânea 
de intenções de voto para as eleições de 2022, mostra 
levantamento da Confederação Nacional do Transporte (CNT) 
com o Instituto MDA. Faltando mais de dois anos para a disputa, 
Jair Bolsonaro (sem partido) aparece com 29,1% das intenções 
de voto. O ex-presidente Lula (PT) tem 17%. O ex-candidato à 
Presidência Ciro Gomes (PDT), por sua vez, registrou 3,5%. O 
ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apareceu 
com 2,4% das intenções para 2022. Fernando Haddad (PT) teve 
2,3%. O instituto perguntou em quem as pessoas votariam se as 
eleições para presidente da República fossem hoje. Não foram 
apresentados nomes específicos de candidatos, ou seja, os 
entrevistados apontaram os prediletos espontaneamente.

Ainda em Brasília
A Secretaria Especial da 
Cultura informou que a atriz 
Regina Duarte continuava 
em Brasília ainda ontem 
(23) e participou durante 
todo o dia de reuniões para 
ampliar o entendimento 
sobre a pasta. Entretanto, 
a agenda detalhada não 
será divulgada e ela não 
concederá entrevista à 
imprensa. “Está indo bem, ela 
está perfeitamente adaptada, 
parece que está no governo 
há um tempão, está cheia de 
vontade, tenho conversado 
com ela, dando dicas como 
deve formar o perfil do seu 
secretariado. Acho que esse 
casamento vai dar o que 
falar, mas não é agora não”, 
disse Bolsonaro.

 Agenda 
presidencial
Bolsonaro deve chegar ao 
país asiático hoje (24), sem 
compromissos agendados. 
No sábado (25) e no domingo 
(26), ele cumpre agenda com 
protocolo de visita de Estado, 
em reuniões com o presidente 
indiano, Ram Nath Kovind, e o 
primeiro-ministro e chefe de 
governo do país, Narendra Modi. 
No domingo (26), Bolsonaro 
participa das comemorações do 
Dia da República da Índia. Na 
segunda (27), em Nova Delhi, 
Bolsonaro participa de café da 
manhã com empresários indianos 
para apresentar oportunidades 
de negócios no Brasil, com foco 
em investimentos no setor de 
infraestrutura.
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Justiça condena ex-chefe 
de gabinete de Beto Richa

Foi proferida na quarta-feira (22), a 
primeira sentença no caso Piloto. O Juiz 
Federal Substituto da 23ª Vara Federal 
de Curitiba decidiu que foi comprovado 
o pagamento de propina pela Odebrecht 
que favoreceu integrantes do governo 
de Carlos Alberto Richa (o Beto Richa). 
Na sentença, o juiz julgou parcialmente 
procedente as acusações feitas pela for-
ça-tarefa Lava Jato do Ministério Público 
Federal no Paraná em 2018.

O ex-chefe de gabinete de Beto 
Richa, Deonilson Roldo foi condenado 
à pena de 10 anos e 5 meses de regime 
inicial fechado pela prática dos crimes 
de corrupção passiva e fraude à licita-
ção, além de pagamento de multa.

OUTROS CINCO
Já o empresário Jorge Theodócio 

Atherino, operador financeiro do grupo 
político que comandava o estado do 
Paraná, também foi condenado pela 
prática do crime de corrupção passiva. 
O juiz aplicou para Atherino a pena de 
4 anos, 9 meses e 15 dias, para cum-
primento em regime inicial semiaberto, 
além de pagamento de multa. Ambos 
foram absolvidos das imputações do 
crime de lavagem de dinheiro.

Ainda foram condenados executivos 
e funcionários do Grupo Odebrecht, 
denunciados pelo MPF/PR e consi-
derando a colaboração no caso. As 
partes foram intimadas da sentença, 
quando poderão apresentar recursos.

O ex-governador é réu em outra 
ação penal, que ainda está em 
tramitação.

PPP da PR-323
De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o Grupo 

Odebrecht fez, no primeiro semestre de 2014, um acordo ilícito com Deonilson 
Roldo para que a concorrência fosse limitada na licitação da Parceria Público-

-Privada (PPP) para as obras na PR-323.
Em contrapartida, a empreiteira pagaria R$ 4 milhões a Roldo e ao seu grupo, 

ainda conforme a denúncia. Os procuradores afirmam que lançamentos registra-
dos no sistema de contabilidade informal da Odebrecht mostram o pagamento de 

pelo menos R$ 3,5 milhões em espécie.
As suspeitas se deram no contrato para duplicação do trecho de Maringá a 

Francisco Alves, passando por Umuarama. O valor total previsto para a obra era 
de R$ 7,2 bilhões. O consórcio liderado pela Odebrecht foi o único a participar da 

licitação e venceu, mas a obra não saiu do papel.

Guedes concluiu sua participação em Davos
Representante brasileiro no Fórum 

Econômico Mundial, evento que reúne 
líderes políticos e empresários em 
Davos, na Suíça, o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, teve uma agenda 
voltada para debates em seu último 
dia no evento. Ele participou ontem 
(quinta-feira, 23) de duas mesas-re-
dondas (uma delas sobre governança 

tecnológica, com a participação de 
líderes econômicos mundiais e outra 
intitulada “Encontrando Resiliência 
numa Economia Global com Regras”); 
se encontrou com o presidente execu-
tivo da empresa espanhola de ener-
gia e gás Naturgy, Francisco Reynés e 
ainda depois almoçou com represen-
tantes do jornal Washington Post, onde 

tratou sobre política externa.
O ministro encerrou os compro-

missos em Davos com um painel 
sobre moedas que podem desafiar 
a dominância do dólar na econo-
mia internacional.

Guedes não acompanhou a comi-
tiva do presidente Jair Bolsonaro 
para a Índia.

DEONILSON Roldo foi condenado à 10 anos e 5 meses de prisão por corrupção e fraude à licitação, além 
de pagamento de multa

DIVULGAÇÃO
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Pregão 
suspenso

Na primeira sessão 
do ano, realizada na 
quar ta-feira (22), o Tri-
bunal Pleno do Tribunal 
de Contas do Estado do 
Paraná (TCE-PR) homo-
logou a cautelar do 
conselheiro Fernando 
Augusto Mello Guima-
rães que suspendeu, no 
último dia 7 de janeiro, 
o pregão 389/2019, 
para contratação da 
nova gerenciadora da 
manutenção da frota 
do Estado. A medida 
atendeu o pedido feito 
pelo deputado estadual 
Soldado Fruet (PROS) na 
representação da Lei das 
Licitações protocolada no 
TCE no dia 5 de dezem-
bro do ano passado.

O parlamentar ques-
tionou alguns itens do 
edital, como o aumento 
de quase 50% no valor 
do novo contrato em 
relação ao da empresa 
JMK, que a Operação 
Peça Chave da Polícia 
Civil e a CPI presidida 
por ele na Assembleia 
Legislativa do Paraná 
comprovaram esta r 
super faturado.

Além disso, o depu-
tado pediu a análise 
dos técnicos do TCE em 
relação aos percentuais 
de descontos e reajus-
tes expressivos dos 
valores da mão de obra 
para prestação dos 

ser viços. “Meu papel é 
fiscalizar para evitar o 
desperdício de dinheiro 
público”, afirma o Sol-
dado Fruet, lembrando 
que a JMK teria des-
viado R$ 125 milhões, 
segundo a investiga-
ção policial.

O re lator  do pro -
cesso, Fernando Gui-
marães, deu prazo de 
15 dias para a Secre-
taria Estadual da Admi-
nistração e Previdên-
cia (SEAP) apresentar 
novas in formações, 
entre elas que realize 
um levantamento indi-
cando ao menos cinco 
espécies de ser viços 
(como troca de óleo 
para veículos pesa-
dos, troca de pastilha 
de freio para veículos 
leves...) utilizados em 
cinco opor tunidades 
diferentes junto à JMK 
– que prestou o serviço 
ao Estado de janeiro 
de 2015 a maio de 
2019 - e em cinco oca-
siões distintas junto à 
Maxifrota, contratada 
emergencialmente por 
180 dias, em julho do 
ano passado, com dis-
pensa de licitação. Em 
seu despacho, o con-
selheiro explica que o 
objetivo é comparar o 
tempo de execução e 
o valor despendido em 
situações equivalentes.

Simplificando
O deputado Luciano 
Ducci (PSB) informa 
que a Anvisa reduziu a 
documentação necessária 
para requerer a importação 
de medicamentos à base 
canabidiol. A intenção é 
simplificar a importação 
desses medicamentos. 
Agora, basta a 
apresentação da prescrição 
médica do produto.

Novo RG
A Polícia Civil do Paraná 
iniciou a emissão de um 
novo modelo de carteira de 
identidade. O documento 
possibilita a inclusão de 
diversos dados e oferece 
mais segurança contra a 
falsificação. O antigo RG 
continua válido.

Cloacina
Na guerra contra o tráfico 
de drogas, o ministro Sergio 
Moro (Justiça e Segurança 
Pública) pretende monitorar 
o esgoto dos brasileiros 
para radiografar o consumo 
de drogas no País. Essa 
é a proposta do projeto 
Cloacina, da Secretaria 
Nacional de Políticas sobre 
Drogas, ligada a pasta de 
Moro.

Vem pro “insta”
Quase um ano após criar 
uma conta no Twitter, 
o ministro Sergio Moro 
(Justiça e Segurança 
Pública) estreia seu perfil no 
Instagram. A pressão é da 
família. Um irmão chegou 
a pensar que um dos vários 
perfis falsos era oficial. A 
esposa, Rosângela, postou 
foto de Moro contemplativo. 
“Para de pensar e vem pro 
‘insta’, ministro”.

Exclusividade, não!
O MP e o TCU (Tribunal 
de Contas da União) 
ingressaram com pedido 

de medida cautelar para 
suspender a contratação 
de até 7 mil militares da 
reserva para reforçar o 
quadro de pessoal do INSS. 
O TCU já se posicionou 
contra a contratação 
exclusiva para trabalhar na 
força-tarefa. Alternativas 
estão sendo avaliadas 
para a contratação, mas 
o governo já foi avisado 
de que o recrutamento 
exclusivo de militares não 
será aceito.

Contra outra, Guedes
O ministro Paulo Guedes 
(Economia) disse que o 
“o pior inimigo do meio 
ambiente é a pobreza”. 
A fala foi feita durante o 
Fórum Econômico Mundia, 
em Davos (Suíça). Al 
Gore, ex-vice-presidente 
dos EUA, disse que a 
declaração incentiva 
o desmatamento da 
Amazônia e que uam coisa 
nada tem a ver com a outra.

Rio Vermelho
O prefeito Santin Roveda 
(PL) adianta que este ano 
vai implantar o Parque 
Rio Vermelho em União 
da Vitória. Projetado pelo 
arquiteto e urbanista Jaime 
Lerner, o parque servirá 
para contenção das cheias 
do rio Iguaçu que corta a 
cidade. Lerner também fez 
o anteprojeto do plano-
diretor de União da Vitória.

Categoria A  
Londrina recebeu o 
certificado que elevou a 
cidade para a categoria 
A do Mapa Turístico 
Brasileiro. Nesta categoria, 
de acordo o Ministério 
do Turismo, estão as 
cidades com maior 
fluxo turístico, maior 
número de empregos 
e estabelecimentos de 
hospedagem.
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Agronegócio é responsável por 
77% das exportações do Paraná

O agronegócio foi responsável 
por cerca de 77,6% das exporta-
ções do Paraná em 2019. Dos 
US$ 16,2 bilhões exportados, US$ 
12,6 bilhões são dos produtos do 
agronegócio. Esses números man-
tiveram o Estado na 3ª posição no 
ranking nacional das exportações 
do setor em 2019, correspondendo 
a 13,02% do volume brasileiro, que 
foi de US$ 96,8 bilhões, atrás ape-
nas do Mato Grosso (17,22%) e 
São Paulo (15,63%).

Os dados são do Ministério da 
Agricultura e do Ministério da Indús-
tria, Comércio Exterior e Serviços.

Seguindo a tendência nacional, 
as principais commodities exporta-
das pelo Paraná foram a soja e as 
carnes, com destinos como China 
(soja e frango), Arábia Saudita e 
Emirados Árabes (frango). Também 
se destacam o milho e os produtos 
florestais. Somados, esses produ-
tos geraram uma receita de aproxi-
madamente US$ 13,1 bilhões para 
o Estado em 2018, enquanto que 
em 2019 o valor reduziu para US$ 
11,5 bilhões. “Esse fato explica-se 
pela redução da produção de soja 
na safra 2018/2019, uma queda 
de aproximadamente 3,1 milhões 
de toneladas, já que fatores cli-
máticos como a seca reduziram a 
produção de soja no Estado no ano 
passado”, diz o chefe do Departa-
mento de Economia Rural (Deral) 
da Secretaria de Estado da Agricul-
tura, Salatiel Turra.

Ao registrar exportações totais 
de US$ 16,2 bilhões, o Paraná 
recuou mais do que o Brasil (19%) 
no último ano. As expor tações 
do agronegócio paranaense tam-
bém caíram 12% de 2018 para 
2019. “O agronegócio teve um 

3º no Ranking Nacional
Com relação às importações, o agronegócio do Estado também ocupa a 3ª 

posição no ranking nacional. Em 2019, o Paraná importou US$ 12,7 bilhões, sendo 
US$ 1,4 bilhão do agronegócio. Assim, a participação do agro na importação subiu 

de 9,61% em 2018 para 10,09 % no ano passado. Foram destaques nas expor-
tações do agronegócio paranaense no ano passado o complexo soja, com 13,26 

milhões de toneladas e US$ 4,79 bilhões, correspondendo a 14,7% do total brasi-
leiro; o milho, com 4,54 milhões de toneladas e US$ 789 milhões, um crescimento 
de 302% em relação a 2018; e as carnes, com 1,78 milhão de toneladas e US$ 3,03 

bilhões, 18% do total exportado pelo Brasil e crescimento de 8,2% em relação a 
2018. As três principais carnes apresentaram crescimento na receita: frango (apro-
ximadamente 9%), suínos (21,5%) e bovinos (3%). Ortigara destaca que o Paraná 

é líder nacional na produção de proteínas animais e segundo maior produtor 
de grãos. “Os números comprovam que somos um importante abastecedor das 
cadeias animais e também mostram a força do cooperativismo paranaense”, diz.

Também apresentam bons resultados o complexo sucroalcooeiro, com 1,94 milhão 
de toneladas e US$ 566,8 milhões, e o complexo florestal, com 3,73 milhões de 

toneladas e US$ 2,31 bilhões, especialmente madeira e a celulose.

AS principais commodities exportadas pelo Paraná foram a soja e as carnes, com destinos como China, Arábia 
Saudita e Emirados Árabes

AEN

reposicionamento nas expor ta-
ções totais do Estado. Esse índice 
de 77,6% corresponde à segunda 
maior participação em 11 anos, 
só perdendo para 2015 (78%). 
Ao exportar bastante e importar 

pouco, o agronegócio paranaense 
gerou um superávit de US$ 11,2 
bilhões no ano e US$ 116,2 
bilhões em 11 anos”, analisa o 
secretário estadual da Agricultura, 
Norberto Ortigara.
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UNIVERSIDADE PARANAENSE 
CONCEITO MÁXIMO NO MEC

Ano a ano, a Unipar amplia seus investimentos em estratégias e 
projetos buscando a excelência no leque de serviços de ensino que 
oferece à sociedade e assim reafirma sua posição entre as maiores 

e melhores instituições de ensino superior do Paraná

     No final do ano a Universidade Paranaense passou por processo de 
avaliação para o recadastramento no Ministério da Educação. Na 
escala usada pelo órgão, de 0 a 5, a Unipar conquistou 5. Este 
conceito máximo está sendo muito comemorado: é reflexo do 
reconhecimento pelo trabalho sério e comprometido com a ciência e a 
formação profissional.
A comissão de avaliadores enviada pelo MEC esteve na Unipar por 
uma semana, tempo em que percorreu todos os espaços físicos, se 
reuniu com gestores, professores, estudantes, profissionais do corpo 
técnico-administrativo e os entrevistou, examinou o PDI [Projeto 
Didático-Institucional] e observou vários outros fatores que fazem 
parte da rotina acadêmica.
     No relatório destacou como relevantes as políticas de pesquisa e de 
iniciação científica; as de responsabilidade social; as de valorização 
da diversidade, do meio ambiente e da memória cultural; as de 
inclusão, acessibilidade e promoção dos direitos humanos; as de 
capacitação docente e da equipe administrativa; as de bolsas para 
alunos participarem de programas acadêmicos [de pesquisa, cultural, 
monitoria, entre outros]; e as de inovação em recursos tecnológicos e 
as de gestão institucional. 
     A equipe avaliadora do Ministério da Educação também fez relatos 
positivos sobre a estrutura física da Unipar, citando a quantidade de 
auditórios, o conforto das salas de aula e das bibliotecas – “excelentes 
condições de ambiência, segurança e limpeza”, escreveram. 
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COBERTURA com 310m², localizado 
na Rua José Teixeira D´ávila, 3797 
- Defronte Justiça Federal. Piso in-
ferior: sala de estar/jantar, cozinha 
planejada, lavanderia, 01 suíte e 02 
dormitórios, BWC social, todos mo-
biliados. Piso Superior: ampla suí-
te, salão de festas/ jogos, cozinha/
churrasqueira, terraço descoberto 
com pergolado e deck em madeira. 
Localização privilegiada, no Centro 
da cidade. Grande oportunidade 
para adquirir sua moradia com con-
forto e sofisticação. Para mais infor-
mações, ligue e agende uma visita.

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

RES. AV. GOIÂNIA

ED. SERRANO

AV. DUQUE DE CAXIAS

LOTES EM ATÉ 100X:

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

RES. JD. ATLÂNTICO

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

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

Residência localizada na Av. 
Goiânia, nº3934 - Com 525m² 
de área total, contendo uma 
residência em alvenaria com 
aprox. 110m², sendo 03 dorms, 
varanda, BWC, área de serviço e 
cozinha. No fundo: 01 residência 
com aprox. 80m² contendo sala, 
BWC, área de serviço, 01 quarto 
e mais aprox. 90m² de salão e 
BWC. Próximo ao Colégio Ge-
ração Cima, à 60m da Av. Pres. 
Castelo Branco.

JD. IRANI
(PRÓXIMO SORVETES GURI)

(44) 99172-6911

RES. AV. ROTARY

SALÃO COMERCIAL

METROPOLITANO II
Lote 31/32-A, Quadra 10

Com 162,50m² (6,67x24,50)

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

JD. ITÁLIA III
Próx. Sonho Meu.Excelente 

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

JD. BELO MONTE
Lotes 8-B, Quadra 04

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

SAN REMO/ZAELI
Lote 4, Quadra 10

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

entrada da Zaeli, pronto para 
construir.

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

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

TOTALMENTE

MODERNIZADA

ED. PALLADIUM - COBERTURA

TEMOS INÚMERAS 
OPORTUNIDADES PARA VOCÊ 

FAZER UM BOM NEGÓCIO!

Fale com nossos Corretores:

RES. PQ. DO LAGO

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

Ao lado da nova rodoviária, de-
fronte para Rua Marginal/Rodo-
via, com 317,20m². Contendo 02 
BWC’s, fachada em blindex, 03 
vagas frontais, 05 garagens pri-
vativas. Terreno com 557,27m² 
(14,67x38,90). 

60X
�������

�������

Residência localizada na Av. Duque 
de Caxias, à 200m do Supermer-
cado Cidade Canção. Terreno com 
547,50m², residência em alvenaria 
com aprox. 275m², sendo 01 suíte 
master, 01 suíte, 01 demi-suite, sala, 
escritório, cozinha, sala de jantar, 
ampla espaço gourmet com churras-
queira e lavabo, piscina, depósito, 
lavanderia e garagem para 04 veícu-
los. Em construção. 

��������������������
(44) 99172-6911
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Agenda
O governador Carlos Massa Ratinho 
Junior cumprirá agenda neste sábado 
(25) em Umuarama. Às 13h30, na 
prefeitura, libera recursos para obras 
no município. À noite, participa de um 
evento na igreja Assembleia de Deus a 
convite do pastor Percy Fontoura.

Pesquisa inédita
A Confederação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Brasil 
desenvolve uma pesquisa inédita 
que traça o perfil de empresas 
dirigidas por mulheres e que fazem 
parte do movimento associativista 
no Brasil. O objetivo é conhecer 
características dos negócios, além 
de identificar desafios enfrentados 
pelas empreendedoras na gestão, 
participação e ascensão em cargos de 
lideranças em instituições de classe.

Informações sigilosas
Tendo como amostra as mulheres 
empresárias, proprietárias de 
empresa, ligadas ao Sistema CACB, os 
pontos abordados são: características 
da empreendedora e do negócio; 
necessidades e desafios empresariais; 
necessidades e desafios pessoais; 
participação x protagonismo na 
sociedade; liderança de entidades 
de classe. A pesquisa, que mantém 
o sigilo absoluto das empresárias 
entrevistadas, é feita por meio de 
um formulário online. O prazo de 
preenchimento é 30/1. 

Base para evoluir
A pesquisa poderá ser preenchida 

por todas as mulheres empresárias 
que fazem parte do sistema CACB, não 
sendo, portanto, exclusiva para núcleos 
setoriais de mulheres empresárias. 
O objetivo é identificar o perfil da 
empreendedora que faz parte do 
sistema associativista para investir na 
construção de novos projetos e ajudá-la 
a alavancar seus negócios. Link para a 
pesquisa: https://www.sphinxnaweb.
com/SurveyServer/s/simetria/CNME-
PerfilEmpresaria/questionario.htm

Comissão de gerência
A Prefeitura de Umuarama iniciou 2020 
com uma ferramenta inédita de gestão, 
a Comissão de Gerência do Programa 
Municipal de Parcerias Público-Privadas 
(CGPP). Criada em dezembro, a comissão irá 
fomentar, analisar, coordenar e fiscalizar os 
convênios fechados entre o poder público 
e as empresas e entidades particulares da 
cidade. A ideia é fortalecer a Lei da Parceria 
Público-Privada, de 2004, ampliando a 
capacidade de investimentos e de prestação 
de serviços públicos, como na realização de 
programas e obras municipais.

Representatividade setorial
O conselho gestor da comissão tem 
nove integrantes. Além dos membros da 
Prefeitura de Umuarama, também conta 
com representantes do Crea-PR (Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia); 
da ACIU (Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de Umuarama); 
da OAB (Ordem dos Advogados do 
Brasil) Subseção de Umuarama e do 
Observatório Social da cidade. O objetivo 
é que os representantes possam dar 
mais segurança aos contratos de PPPs 
(Parcerias Público-Privadas).

Transparência
O trabalho dos conselheiros consiste 
em checar as propostas das empresas 
na apresentação de seus projetos 
de forma a, nesta primeira etapa, 
analisar se está de acordo com os 
parâmetros exigidos pela Lei Federal 
nº 11.079 e a Lei de Licitação para 
sua consecução. As contratações de 
PPPs poderão ser feitas por meio 
das modalidades patrocinada ou 
administrativa e a comissão deverá 
ser o elo entre os órgãos municipais 
envolvidos, direta ou indiretamente, 
no planejamento, execução, 
monitoramento e avaliação das ações.

Fecomércio celebra 72 anos
Da fusão de cinco sindicatos 
empresariais surgiu a Fecomércio PR, 
que no dia 19 completou 72 anos de 
atividades. Parabéns pela competência 
ao representar mais de meio milhão de 
empresas paranaenses de comércio, 
serviços e turismo.

Confiança
No acumulado de janeiro a novembro 
do ano passado, os lojistas aumentaram 
as compras de mercadorias e insumos 
em 5,54%. Na comparação com 
novembro de 2018, houve crescimento 
de 10,41%, sinalizando que os 
empresários estavam confiantes para 
as vendas de Natal e início de 2020. Os 
dados são da Fecomércio.

“Se você não é teimoso, abandonará 
experimentos cedo demais. E se você 
não é flexível, baterá a cabeça contra 
a parede e não verá uma solução 
diferente para o problema que está 
tentando resolver”

Jeff Bezos, fundador e CEO da 
Amazon.com, é um exemplo 
inspirador entre empresários de 
sucesso por estar sempre buscando 
realizar projetos maiores do que 
o esperado, que invariavelmente 
dialogam com as vertentes futuristas.

Excelente semana

A Aciu é a Casa do Empresário!
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Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Janeiro Branco

O setor de Saúde Mental 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, em parceria com o 
Centro de Atenção Psicos-
social (CAPS II), realizará 
uma ação em alusão à 
Campanha Janeiro Branco 
com a presença do médico 
psiquiatra Sebastião Mau-
rício Bianco, que vai expla-
nar a temática em reunião 
na sede do CAPS II, nesta 
sexta-feira, 24, às 9h.

Um dos objetivos do 
encontro é tornar as dis-
cussões de saúde mental 
possíveis em seus servi-
ços, equipamentos, insti-
tuições ao longo dos aco-
lhimentos e atendimentos 
prestados aos usuários 
da rede de atendimento 
do município. “Convida-
mos os parceiros para 
que sejam multiplicadores 
das informações obtidas e 
estamos à disposição para a 
cooperação”, reforçou a psicó-
loga Catia Faquinete, coor-
denadora de Saúde Mental 
da Secretaria de Saúde.

“Não se trata de uma 
campanha colocada pelo 
Ministério da Saúde, mas 
devido à sua impor tân-
cia tem ganhado grande 
visibilidade em algumas 
regiões, chegando a tor-
nar-se lei em municípios e 
Estados”, disse Cátia. Ao 

longo do mês, a equipe 
tem trabalhado nas Uni-
dades Básicas de Saúde 
(UBS) e no dia 24 haverá 
a ação mais ampla no 
Centro de Atenção Psicos-
social, reunindo parceiros 
na execução de várias ati-
vidades ao longo do dia.

O Janeiro Branco é dedi-
cado a levar as pessoas a 
pensarem sobre suas vidas, 
o sentido e o propósito de 
cada um, a qualidade dos 
seus relacionamentos e 
o quanto elas conhecem 
sobre si mesmas, suas 
emoções, seus pensamen-
tos e compor tamentos. 
“A campanha se dedica a 
colocar saúde mental em 
evidência, em nome da 
prevenção ao adoecimento 
emocional da humanidade”, 
reforça a psicóloga.

As ações buscam, ainda, 
sensibilizar as mídias, 
as instituições sociais, 
públicas e privadas e os 
poderes constituídos em 
relação à impor tância de 
projetos estratégicos, polí-
ticas públicas, recursos, 
espaços sociais e iniciativas 
socioculturais empenhadas 
em valorizar e atender às 
demandas individuais e 
coletivas, direta ou indire-
tamente, relacionadas aos 
universos da Saúde Mental.

UM dos objetivos é tornar as discussões de saúde mental possíveis nos serviços 
ao longo dos atendimentos prestados aos usuários

DIVULGAÇÃO

PDT x PT
O PDT espera eleger entre 
450 e 500 prefeitos nas 
eleições deste ano. No último 
pleito municipal, em 2016, 
a partido venceu a disputa 
em 300 cidades. A projeção 
de aumento é do presidente 
da legenda, Carlos Lupi. À 
Coluna, o ex-ministro do 
Governo Dilma afirma que o 
PDT “está dando prioridade 
às capitais e cidades com 
dois turnos”. Sobre a posição 
do PT, que anunciou que 
vai priorizar candidaturas 
próprias, Lupi afirma: “Eles é 
que têm que responder”.  

Polarização
Distante do PT, o PDT costura 
alianças com outras legendas 
de esquerda. “Estamos nos 
reunindo com PSB, Rede 
e PV, tentando criar uma 
alternativa à polarização do 
ódio”, adianta o ex-ministro. 

Nordeste
Lupi não citou, mas o PDT 
também conversa com 
o DEM para a disputa de 
prefeituras de capitais do 
Nordeste, onde o PT governa 
em quatro estados.  

Fantasma
Há mais de quatro anos o 
ministério que abrigava o 
Comando do Exército, na 
Esplanada dos Ministérios, 
aguarda reforma. Está 
abandonado com custo de 
manutenção de cerca de R$ 
100 mil por mês.  

Corrupção 
O ranking da corrupção 
divulgado pela Transparência 
Internacional, que confirma 
a queda do Brasil pelo quinto 
ano seguido, aponta que os 
três poderes contribuíram 
no ano passado para o 
retrocesso do País em relação 
a outros países.    

Coaf 
O Congresso aprovou, entre 
outras, a lei que diminuiu o 
controle sobre as campanhas 
eleitorais; o presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Dias 

Toffoli, suspendeu o uso de 
relatórios do Coaf (Conselho 
de Controle de Atividades 
Financeiras) sem autorização 
judicial; e a transferência do 
órgão para o Banco Central, 
decisão de Bolsonaro, 
também foi uma das causas 
da queda do Brasil no ranking 
da Transparência. 

Interlocução 
Partiu dos secretários de 
segurança pública estaduais 
- insatisfeitos com a falta de 
interlocução com o ministro 
da Justiça e Segurança 
Pública, Sergio Moro - o 
pedido ao presidente 
Bolsonaro para que a pasta 
exclusiva do setor fosse 
recriada. 

Queixas
Moro não participou da reunião 
de Bolsonaro com o Colégio 
Nacional de Secretários de 
Segurança Pública (Consesp), 
na quarta, em Brasília. E ontem, 
após ouvir as queixas dos 
secretários, o presidente 
anunciou a intenção de 
recriar a pasta. 

Áudio 
A oposição pediu à 
Procuradoria-Geral da 
República (PGR) investigação 
sobre um áudio vazado 
nas redes sociais em que, 
segundo a representação, 
“a deputada Carla Zambelli 
(PSL-SP) afirma ter 
conseguido a liberação de 
emendas apenas após ter 
votado a favor da reforma da 
Previdência”. 

Confiança 
A confiança do empresário 
brasileiro é a maior desde 
junho de 2010, segundo 
pesquisa da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI): 
“Resultado da percepção de 
melhora das condições atuais 
das empresas e da economia”.

Interino, subeditor Walmor Parente
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Cigarros apreendidos no Norte 
do Estado saíram de Umuarama

Um carregamento de cigarros contra-
bandeados do Paraguai apreendido em 
Santo Antonio da Platina, teria saído de 
Umuarama (445 quilômetros de distân-
cia). A constatação foi feita por policiais 
militares que realizaram a abordagem ao 
veículo e descobriram o crime.

A apreensão aconteceu na quar-
ta-feira (22), no entrocamento das 
rodovias PR-092 e BR-153, próximo 
ao posto da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), quando os policiais receberam 
uma denúncia anônima, dando conta 
de um crime de contrabando e que um 
caminhão com placas de Blumenau/SC, 
estaria carregado e se aproximava do 
posto policial, na região de Londrina.

Após a abordagem, foi realizada uma 
vistoria, onde a mercadoria foi encon-
trada, escondida atrás de um carrega-
mento de sofás. Foram localizadas 360 
caixas de cigarros paraguaios.

O motorista era orientado por meio 
de rádio comunicador que estava com 

Uma família foi mantida refém na 
madrugada de ontem (23) em Umua-
rama. O bairro onde aconteceu o crime 
não foi revelado pela Polícia Militar, 
que atendeu ao caso. Mas de acordo 
com os relatos dos policiais, um 
homem de 29 anos chegava em casa 
pior volta da 1h, quando foi surpreen-
dido por dois criminosos que estavam 
armados com pistolas.

Ele foi rendido e, quando entrou 
em casa com os assaltantes, desco-
briu que a mãe e dois irmãos também 
haviam sido feitos reféns e estavam 
trancados em um banheiro.

Durante a ação, os bandidos 
pediam dinheiro e joias, mas aca-
baram levando apenas um veículo 
Hyundai Vera Cruz e quatro telefo-
nes celulares.

Os assaltantes ainda disseram às 
vítimas que o veículo seria deixado 
abandonado na rodovia entre Umua-
rama e Mariluz, o que não aconteceu.

A Polícia Militar foi acionada 

CARREGAMENTO saiu de Umuarama e foi apreendido na região de Londrina

outros dois comparsas. Este, o seguiam 
como ‘batedores’ em um veículo o Ford 
Fiesta, com placas de Itirapina/SP. Os 
três homens foram presos.

Os detidos alegaram ter recebido a 

mercadoria em Umuarama, mas não 
revelaram qual seria o destino. A carga 
apreendida e os três homens presos 
foram encaminhados para a delegacia 
da Polícia Federal, em Londrina.

TRIBUNA DO VALE

Roubo na madrugada
assim que os assaltantes deixaram 
o imóvel da família e derma início 
ás buscas, mas até o final da tarde 

da quinta-feira não havia encontrado 
os autores e nem mesmo o veículo 
tomado de assalto.

O proprietário de um 
caminhão Volkswagen 6x4 
branco, que foi furtado em 
Douradina (57 quilômetros 
de Umuarama), na noite da 
quarta-feira (22), procurou 
a Polícia Militar para registrar 
o crime e também as redes 
sociais em busca de informa-
ções sobre o paradeiro do 
veículo. Amigos da vítima se 
mobilizam e passaram a quin-

ta-feira tentando localizar o caminhão. De acordo com o dono, o caminhão foi deixado estacio-
nado no pátio de uma empresa na cidade (imagens do sistema de monitoramento de segurança). 
Quando ele retornou, o veículo não estava mais lá. Um boletim de ocorrência foi registrado. O 
caminhão não tem rastreador, mas pelas ações na internet a intenção é localiza-lo o mais rápido 
possível. As placas são AKA8370. A cabine é branca e a carroceria preta. Informações sobre o 
paradeiro podem ser repassadas à PM, via 190.
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Umuarama permanece imune ao 
sarampo que no PR tem 787 casos

A Secretar ia  de Estado da 
Saúde orienta que a população 
continue se vacinando contra o 
sarampo. O novo boletim epide-
miológico da doença, divulgado 
nesta quinta-feira (23), aponta 
34 novos casos no Paraná. Desde 
agosto de 2019, já foram confir-
mados 787 casos no Paraná.

As novas confirmações ocorre-
ram em Paranaguá (2), Araucária 
(3), Campo Largo (1), Colombo (4), 
Curitiba (17), São José dos Pinhais 
(2), União da Vitória (1) e Sarandi (2). 
O número de casos em investigação 
subiu de 1.193 para 1.338, totali-
zando 195 novos suspeitos.

Curitiba, com 476 casos desde 
o início do sur to, é o município com 
mais casos.

Dentre confirmados e suspei-
tos, predomina a faixa etária de 
20 a 29 anos, com 22,7 de inci-
dência por 100 mil habitantes. Os 

Regionais
Das 22 Regionais de Saúde, 11 permanecem sem confirmações de sarampo. 

São elas: 5ª – Guarapuava; 7ª – Pato Branco; 8ª – Francisco Beltrão; 9ª – Foz do 
Iguaçu; 10ª – Cascavel; 12ª – Umuarama; 13ª – Cianorte; 14ª – Paranavaí; 16ª – 

Apucarana; 21ª – Telêmaco Borba e 22ª – Ivaiporã.

municípios de Inácio Mar tins (4ª 
Regional de Saúde – Irati) e Rosá-
rio do Ivaí (22ª Regional de Saúde 
– Ivaiporã) ainda não haviam regis-
trado notificações da doença.

“Pedimos que a população que 
ainda não se vacinou procure uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS) para 
imunização, pois a única maneira de 
prevenir a doença é se vacinando”, 
aler tou o secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto.

VACINA
O esquema vacinal do Minis-

tério da Saúde recomenda que a 
população com idade entre um a 

29 anos deve receber duas doses 
da vacina tríplice viral e de 30 a 
49 anos, uma dose. As crianças 
que têm entre seis meses e 11 
meses e 29 dias também devem 
ser vacinadas.

As vacinas são ofer tadas gratui-
tamente nas 1.852 salas de vacina-
ção localizadas nas UBS de todo o 
Estado. Somente em 2019, o Paraná 
enviou 1.235.770 doses da Vacina 
Tríplice Viral (que previne contra 
sarampo, caxumba e rubéola) para 
as Regionais que posteriormente rea-
lizaram a distribuição aos municípios 
de sua abrangência.

Rodovia esburacada
O trecho da rodovia PR-680, entre 

os municípios de Maria Helena e Dou-
radina, deixa os usuários preocupados 
e muito atentos ao volante. O asfalto 
está deteriorado e esburacado. No 
último domingo (19), um motorista 
capotou o carro enquanto transitava 
pela rodovia. O Depar tamento de 
Estradas de Rodagem (DER), atra-
vés de sua assessoria, afirma que 
existe previsão para obras no local, 
mas não há data confirmada para o 
início dos trabalhos. A empresa con-
tratada abandonou o serviço e agora 
o departamento busca contratar outra 
empresa classificada no processo lici-
tatório para retomar o trabalho. O DER 
aponta também que o trecho entre os 
dois municípios está contemplado no 
lote 14 do programa Conservação de 
Pavimentos (COP). “Ele prevê serviços 
de remendos superficiais e profundos, 
microrrevestimento, melhorias no sis-
tema de drenagem e na sinalização”, 
afirma em nota.

Neste lote serão atendidos 275,9 

kms de estradas, com um investi-
mento de R$ 44,7 milhões. O trecho 
da PR-489, entre Umuarama e Xambrê, 
também passa pela mesma situação. 

Com buracos grandes e asfalto dete-
riorado, a empresa contratada para 
realizar o serviço não o fez, e agora 
o trecho continua sem manutenção.

Índice em % NOV DEZ ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,51 1,15 4,31 4,31
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
22/12 a 22/1 0,5000 0,2588 0,0000
23/12 a 23/1 0,5000 0,2588 0,0000
24/12 a 24/1 0,5000 0,2588 0,0000
25/12 a 25/1 0,5000 0,2588 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,06% 29,60 
ItauUnibanco PN +2,37% 34,50 
Bradesco PN +2,64% 34,61 
Braskem PNA +7,26% 39,00 
Brasil ON +5,62% 51,48 
Gol PN +5,03% 39,05 

IBOVESPA: +0,96% 119.527 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 109,39
Libra est. 0,7620
Euro 0,9051
Peso arg. 60,12

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,2% 4,1660 4,1670 +3,8%
PTAX  (BC) -0,5% 4,1656 4,1662 +3,4%
PARALELO -0,5% 4,1000 4,4000 +3,3%
TURISMO -0,5% 4,1000 4,3800 +3,3%
EURO -0,8% 4,6005 4,6028 +1,9%

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 23/01

Iene R$ 0,0381
Libra est. R$ 5,47
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1559,58 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 23/01

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 23/01 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 82,00 -4,7% -3,5%
SOJA Paranaguá 88,00 -3,3% -1,7%
MILHO Cascavel 45,50 -1,1% 4,6%

SOJA 909,50 -4,25 -3,5%
FARELO 298,90 1,00 -2,3%
MILHO 393,75 5,00 1,3%
TRIGO 580,50 2,75 7,6%

SOJA 78,62 -0,8% 1,5%
MILHO 40,96 0,0% 8,6%
TRIGO 48,92 0,1% 1,9%
BOI GORDO 181,85 0,1% -4,0%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 23/01 PR DIA 30d.

Em 23/01 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

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

II R$ 1383,80 
II R$ 1436,60 

III R$ 1487,20 
IV R$ 1599,40

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Vídeos de garis de Umuarama 
novamente viralizam na internet

Um vídeo tutorial feito por 
dois garis de Umuarama votou a 
viralizar na internet. O material, 
produzido há cerca de 2 anos, de 
maneira amadora, foi assistido 
por mais de 5.100 internautas e 
teve o registro de 13 mil compar-
tilhamentos.

No vídeo, os garis Kennedy 
Danilo e Romildo Souza explicam 
como descartar corretamente 
pequenos cacos de vidro. “Geral-
mente as pessoas quebram copos 
em casa e jogam direto na sacola, 
misturado ao lixo orgânico. O cor-
reto é colocar os cacos dentro de 
uma garrafa pet cortada ao meio 
e depois fechar com a outra parte 
da garrafa, e finalmente colocar 
em uma sacola para que o gari 
possa recolher com segurança os 
cacos”, conta Danilo.

O vídeo está na página pes-
soal do gari no Facebook, mas 
ele também criou uma página 
na mesma rede de relaciona-
mentos online com o nome ‘Di-
ário de um Gari’, onde estão 
fotos do dia a dia do trabalho 
dos funcionários que atuam na 
coleta de lixo em Umuarama.

O vídeo que viralizou, foi o se-
gundo produzido pela dupla. No 
primeiro, eles explicam como des-
cartar seringas e agulhas.

A dupla chegou a se cor tar 
e a per furar par tes do corpo 
durante o recolhimento destes 
materiais descar tados irregu-
larmente pela população.

Danilo disse que chegou a 
cortar o dedo, atingindo uma 
veia. “Este foi o cor te mais pro-
fundo que tive, mas também 
sofri per furações de agulhas de 
seringas, descartadas no lixo or-

gânico”, conta.
Ele lembra também que, de-

pois disso, teve que passar por 
avaliação médica e foi acompa-
nhado por três meses no Posto de 
Saúde do Município. “Tive que ser 
medicado e fiz testes de hepatite 
e Aids. A Aids demora três meses 
para se manifestar no organismo 
e por isso tive que fazer acompa-

nhamento médico durante este 
período. Felizmente não peguei 
nenhuma doença”, relata.

A intenção de Danilo é cons-
cientizar a comunidade da impor-
tância em se descartar o lixo de 
maneira correta. “Os vídeos são 
explicativos, um tutorial de como 
descartar coisas pequenas do dia 
a dia, copo quebrado por exemplo.

VÍDEOS na página diário de um Gari no Facebook orientam sobre o descarte correto do lixo e seus benefícios

FOTOS: REDE SOCIAL

Palestras
Além dos vídeos na internet, 
os garis também ministraram 
palestras em escolas públicas 
e particulares da cidade. Eles 
explicavam às crianças e aos 
adolescentes, como é o siste-
ma de descarte de lixo de uma 
forma geral. “O foco é o descarte 
correto do lixo. Com isso dá uma 
qualidade de vida e de traba-
lho melhor para o gari. Muitos 
focam no meio ambiente, mas 
quem faz a higiene é o ser hu-
mano. Quem leva o lixo também 
e um ser humano, que deve ser 
lembrado. E o meio ambien-
te também agradece, pois se 
descarta corretamente o lixo vai 
para o lugar correto”, encerra.

DANILO Kennedy ministra palestra em escolas 
ensinando as crianças como descartar o lixo
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Primeira rodada da semifinal 
da Copa Altônia de Futsal

Os times que representam as 
equipes de Altônia (donos da casa) 
e São Jorge do Patrocínio ganha-
ram os primeiros jogos da seminal 
da Copa Altônia e agora seguem 
com vantagem para a segunda 
rodada que devem decidir os fina-
listas do torneio.

A primeira rodada da semi-
nal aconteceu na noite da terça-
-feira (21), no ginásio de espor-
tes Tancredo Neves. Na ocasião, 
o time de Altônia venceu Campo 
Mourão por 4 a 0. Já o São Jorge 
do Patrocínio ganhou de Altamira/
Mundo Novo por 4 a 1.

Agora, os dois times vitoriosos 
precisam apenas de um empate 
para se classificarem para a final. 
Já Campo Mourão e Altamira/Mundo 
Novo precisam vencer. Caso alguns 
dos times perdedores saia vitorioso 
no segundo jogo, o resultado vai 

para a prorrogação, independen-
temente da quantidade de gols. 
Na prorrogação, o time que tiver o 
maior número de gols acumulados 
nos dois jogos terá a vantagem 

do empate. Os segundos jogos da 
semifinal acontecem hoje (sexta-
-feira, 24), a partir das 20h30. O 
ginásio de esportes localiza-se na 
avenida 15 de novembro, 1514.

TIMES de Altônia e de São Jorge do Patrocínio saem na vantagem na primeira rodada

DIVULGAÇÃO

O Brasil fez um jogo convincente na 
vitória por 3 a 1 contra o Uruguai, 
ontem (22), pela segunda rodada 
do pré-olímpico. O time mostrou ter 
reagido às duras que André Jardine 
deu, tanto na coletiva quanto nos 
treinos que sucederam a vitória por 
1 a 0 sobre o Peru. Na ocasião, a 
seleção foi criticada pelo desempenho 
no segundo tempo. Após a estreia, o 
comandante lembrou que a maioria do 
elenco está em início de temporada para 
explicar a falta de ritmo, mas não deixou 
de criticar decisões erradas no penúltimo 
e no último passe. Para Jardine, o time 
finalizou em lances em que deveria tocar 
a bola, e abriu mão de chances de gol 
para tocá-la. Agora, após a segunda 
partida da seleção sub-23, o treinador 
mostrou satisfação com o que viu.
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Sem medo do coronavírus na 
China, Esquiva Falcão vai à luta

Apesar do surto de coronavírus 
na China, Esquiva Falcão embar-
cou ontem (quinta-feira, 23) rumo 
ao país asiático para enfrentar 
Ainiwaer Yilixiati, pelo título mun-
dial silver do WBC (World Boxing 
Council), no dia 2 de fevereiro, 
em Haikou. Em vídeo, o boxeador 
brasileiro destacou que ele e sua 
equipe já foram orientados para 
não ser infectados.

“Neste momento está rolando 
uma epidemia forte na China, de 
um vírus muito perigoso, mas eu 
e a minha equipe já fomos orien-
tados a sempre usar máscaras e 
se proteger para não acontecer 
nada. Já vi notícias que morreram 
mais de dez pessoas por causa 
desse vírus. Então, galera, fiquem 
despreocupados que eu e a minha 
equipe estamos indo sabendo 
desse vírus e tomamos todos os 
cuidados, afirmou Esquiva Falcão.

Além de valer pelo título mundial 
silver do WBC, o combate contra o 

chinês Yilixiati também é elimina-
tório para o título mundial da cate-
goria dos médios. Por isso, a luta 
é considerada fundamental pela 
equipe de Esquiva Falcão.

Ainda na quinta-feira, autorida-
des médicas chinesas confirmaram 
a 18ª morte provocada pelo coro-
navírus, um senhor de 80 anos. 
Por causa da epidemia, o Comitê 
Olímpico Internacional (COI), na ter-
ça-feira (21), cancelou a realização 
do pré-olímpico de boxe da Ásia e 
Oceania, que estava previsto para 
ocorrer a partir do dia 3 de feve-
reiro, em Wuhan, cidade onde os 
cientistas acreditam que teve início 
a propagação do vírus.

“Peço orações não só para mim, 
mas também para todos os brasi-
leiros que estão na China. E que 
Deus proteja e ajude as pessoas 
da China, que estão precisando de 
ajuda”, disse Esquiva.

Além da China, Estados Unidos, 
Japão, Coreia do Sul, Tailândia, 

ESQUIVA Falcão e a sua equipe foram orientados 
de como não serem infectados

DIVULGAÇÃO

Taiwan, Singapura, Vietnã e Arábia 
Saudita já detectaram casos de 
infecção por coronavírus.

DIVULGAÇÃO

Um dos principais palcos 
do esporte no noroeste, o 
ginásio Amário Vieira da 
Costa está sendo revita-
lizado. As obras incluem 
reforma total, substituição 
da iluminação, colocação de 
assentos para os torcedores, 
piso modular na quadra, 
gradil fechando todo o 
complexo, guarita para con-
trole de acesso, novo qua-
dro de energia e um projeto 
completo de prevenção de 
incêndios. O investimento, 
segundo a prefeitura, é de 
aproximadamente R$ 1,4 
milhão (recursos próprios).
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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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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
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ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
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Thelma fecha 
seu restaurante
Em “Amor de mãe” Luciano Huck 
ajuda Lurdes a despistar Januário, 
ele vai até à casa de Lurdes. Thelma 
fecha seu restaurante e fica inconso-
lável. Oliveira conta a Danilo sobre 
o ocorrido. Matias e Miranda não 
conseguem se entender. Lurdes 
confessa a Januário o ocorrido com 
Jandir e Ryan escuta. Januário con-
vida Lurdes para sair. Natália conta 
para suas irmãs que está namorando 
Durval. Januário revela a Lurdes que 
pode ter uma pista de Domênico. 

Malhação 
Rita comemora a notícia dada por 
Filipe. César repreende Vânia e 
Jaqueline por terem sido permis-
sivas com Milena. Max compra um 
apartamento novo e Regina não 
fica feliz com a situação. Milena 
fica irritada com a atitude do pai. 
Diana convida Nanda para contar 
o hino estadual e ela se recusa. 
Nanda decide apoiar Jaqueline nas 
eleições para o grêmio estudantil. 

Éramos Seis
Emília é pega de surpresa quando 
Justina conta a ela que foi ao 
circo. Afonso é grosseiro com 
Shirley. Lola sugere que Inês 
converse com Shirley. Alfredo e 
Adelaide fazem as pazes. Emília 
impõe uma condição para que 
Justina possa falar com Selma. 
Alfredo pede a Alaor um emprego 
para Tião. O rapaz começa a tra-
balhar no cabaré. Isabel decide 
falar com Lola quando Felício se 
divorciar. Shirley desiste de voltar 
para a Bahia. 

Bom Sucesso
O resumo do último capítulo não 
será divulgado pela emissora. 

As Aventuras de Poliana 
Joana e Sérgio recebem algumas 
encomendas e descobrem que Mário 
pediu para o avô o cartão de crédito 
emprestado. Marcelo começa a ser 
evitado pelas professoras do colé-
gio depois de ter sido difamado por 
Débora. Ruth mostra para João uma 
foto de sua verdadeira mãe. Mirela 
pede para Luca ajudá-lo com a rádio 
da escola. Filipa diz a Bento que João 
e Poliana estão escondendo algo dele. 

Cúmplices de um Resgate
Dinho tenta fazer Navarro aceitar 
o pacote de ração de gato como 
pagamento pela mobilete, mas ele 
consegue apenas a fúria do crimi-
noso. Regina descobre que Priscila 
foi atropelada, mas não se importa. 
Manuela quer ir ao hospital visitar 
os companheiros da C1R. Geraldo 
vai até o hospital para saber sobre 
o estado de saúde de Priscila, mas 
Fortunado diz que ele deve ir embora. 

Regina segue Otávio e simula um 
encontro por coincidência. 

Amor sem igual
Tobias fica irritado com o questio-
namento de Norma e diz que já 
namorou Donatella e que quer ver 
Ramiro morto. Furacão descobre que 
Poderosa mentiu para Miguel. Tobias 
pressiona Donatella para jantarem 
juntos. Fernanda recebe notícias das 
crianças carentes. Maria Antônia fica 
satisfeita ao saber que Poderosa 
não foi para o Mercadão. 

O Rico e o Lázaro 
Nabucodonosor rosna como um 
animal. Hurzabum é o único que 
consegue se aproximar do rei. 
Nebuzaradã manda todos se afas-
tarem do rei. Nabucodonosor se 
assusta e corre para a floresta. 
Nitócris fica magoada com a ati-
tude de Amitis. Ravina e Zadoque 
são presos. Fassur comemora com 
um sorriso de satisfação. Zac apre-
senta Malca aos familiares. Zac vai 
até a casa de Ilana e avisa que 
Ravina e Zadoque estão presos. 
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Energias densas batem de encontro e você precisa 
ser cauteloso em tudo o que faz. As atitudes impulsi-
vas podem torná-lo ainda mais vulnerável e dominá-lo 
em um péssimo momento.

Uma pausa nos gastos será necessária. Você deve 
estar calmo para que as energias negativas ao seu 
redor possam passar. O momento pode ser decisivo 
no local de trabalho.

Emoções alteradas. Você deve estar atento aos des-
confortos do seu corpo para não ficar doente e se 
maltratar, passando pelas energias negativas sem se 
sentir tão mal. Tente cumprir suas responsabilidades 
no trabalho.

Esta semana marca o início de um novo estágio de 
prosperidade e abundância em sua vida; por isso, 
aproveite seus dias de sorte. Uma mudança de 
emprego pode ser positiva.  É preciso ter cuidado 
com as fofocas e problemas com seus superiores 
no trabalho.

Seu lado impulsivo e o desejo de confronto podem 
aflorar. Por isso, mantenha a calma e os pensamentos 
positivos para não exagerar e se arrepender. Tente 
também não mudar de emprego ou de casa agora. 
Lembre-se de que você deve melhorar sua renda e 
não comprar o que não precisa.

Seu signo pode ter conflitos na vida pessoal e ener-
gias perturbadas. Lembre-se de que a tristeza não 
deve consumi-lo. Você deve permanecer com todos 
os bons pensamentos. 

Você pode ficar muito chateado e lembrando de pro-
blemas do passado. Uma oferta de emprego ou a 
chegada de dinheiro extra pode surpreendê-lo. No 
amor, tente manter a calma e não cair em nenhuma 
briga com seus amigos ou parceiro.

Você será influenciado pela boa sorte e abundância. 
Você receberá um novo contrato ou a renovação do 
atual no local de trabalho. Seus pensamentos serão 
mais positivos e este é o momento de tentar agir com 
mais otimismo.

Será preciso ter cuidado com despesas imprevistas e 
perdas de dinheiro. Tente gastar apenas o necessário 
e ser prudente com os investimentos. Serão dias de 
muito trabalho e problemas com um projeto.

Questões emocionais ficam movimentadas. Você 
pode ficar na defensiva e isso não será positivo para 
a relação com outras pessoas. Neste momento, você 
muda sua forma de agir. 

Este signo entrará em um estágio de metamorfose 
importante na vida. Você está no momento ideal para 
tomar a melhor decisão e avançar em todos os proje-
tos de trabalho que lhe são apresentados.

Uma combinação de surpresas econômicas e boas 
notícias está chegando. Evite ficar perto de pessoas 
com boa energia para atrair a positividade e não se 
contaminar. Seu signo é um dos mais místicos e 
intuitivos do zodíaco, por isso, muitas coisas de fora 
podem afetá-lo e é necessário se proteger.
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A função
do oxigê-

nio no
incêndio

Letra
na roupa
do Robin

(HQ)

Doador
(?): tem
sangue

tipo "O   " +

Forma da
régua de
desenho
técnico

Formação 
de cadeiras
em salas
escolares

Armadilha
da aranha

para os
insetos

Embutido
apreciado
com limão

Presiden-
te de loja
maçônica

Parasita
causador

da
oxiurose

A cédula
de maior

valor,
em reais

Planícies
entre 

monta-
nhas

(?) de
Ohm, con-
ceito da 

Eletricidade

Órgão da
Justiça
Eleitoral
(sigla)

"(?) já",
placa

deixada
em lojas

É inacei-
tável para
o perfec-
cionista
A Praça
da Sé,

para São
Paulo

Suspiros
de amor
(poét.)

Seleção
(abrev.)

Dois com-
bustíveis
de carros
Cedida

Bobas
Raiz apre-
ciada em
saladas
Barulho
Religião
animista
do Haiti

(?) house, "point" de
gamemaníacos

Principal ingrediente
do risoto

(?) McKellen,
ator de "X-Men 2"

"(?) de Jó",
cantiga de roda

Anula
(uma lei)

(?)
indígena, 
caracte-
rística da
culinária
paraense

(?) em domicílio:
serviço de pizzarias

"Dança da (?)",
sucesso do axé

Flagelada;
torturada

Médio
(abrev.)

"Interno",
em PIB 

Pontaria,
em inglês

Autor
(abrev.)

Asno, em
francês

Estuda
projéteis
Passeio,

em inglês

Na (?): 
à força
Presen-
temente

3/aim — âne — lan. 4/tour — vodu. 5/volto. 9/balística — marco zero — venerável.
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por 193
países

Veneno 
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amazônica
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patriarca
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(Bíbl.)
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do (?)",
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de
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Sua Alte-
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(abrev.)
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do litoral
brasileiro
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(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
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citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
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cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário. Nesta 
sexta (24) os parabéns vão para a radialista 

Rose Alves, Cristina Pinatoni, Claudia Piantoni, 
Ana Paula Laureano . No sábado (25) vivas para 
Cristina Bononi, Edna Justino, Wanderlei Belli-
ni,  Leia A. Ferreira e Silva,Marcio Moriyashi  
Nagazava, Jackson Groto e Thiago Shimizu 

Ramalho.  No domingo  (26) vivas para Dolores 
Bustelo, Cleuza Santos, Edson Brito Manuel, 
Catiane de Oliveira Preto e Koohiti Kussimá. 
Na segunda (27) parabéns para  Silvia Sucu-
pira, Valéria Vignoli, Vicente Junior Januário, 
César Felix Ribas, Liliane Pita, Jorge Gregório 
Bigatão , Danieli Diana e Roger Crastechini. 

Da coluna: felicidades!

É a esperança que 
na véspera de nos 
sentirmos infelizes 
pelos inúmeros re-
vezes, transforma 

este momento num 
novo sopro de vida 
de pré felicidade, 
fazendo com que 
enxerguemos um 
futuro promissor 

à frente.
(Ivan Teorilang)

Domingão
O sarau que  acontece na Praça Miguel Rossafa, neste domingo, 26, das 

17h às 19h, vem para estimular a cultura e abrir espaço para a valorização 
de artistas locais da área musical, teatral e artes plásticas. E também a  
Expolivro projeto cultural em uma carreta estacionada na Praça Miguel 

Rossafa, com uma vasta biblioteca aberta ao público. 

PORTRAIT
SIMONE PRANDO ilumina a coluna nesta sexta-feira (24) de aniversário cercada 

pelo carinhos da família e amigos. 

 LUCI LEMES

DICAS 2020
n Espante a monotonia. A vida 
fica sem graça sem adrenalina. 

Preste bastante atenção naquilo 
que faz você levantar da cama 
na segunda-feira: se for bom 
apenas para você, jogue fora 

ou livre-se disso agora mesmo. 
Caso não queira levantar da 
cama na segunda-feira, grite 

por socorro.

n Pare de procrastinar. Faça 
aquilo que sabe que deve fazer. 
Saia da sua zona de conforto. 

Cresça. Aprenda. Mas pelo amor 
de Deus não deixe passar mais 

um ano com isso assombrando a 
sua alma.

n Mude o mundo. Cultive a utopia. 
Acredite que outro mundo é possí-
vel. Faça o possível e o impossível 
para que um outro mundo possível 

se torne realidade.       

Com o vice-governador!  
Denise Constante Freitas, uma 

das diretoras da Câmara da 
Mulher Empreendedora de Umu-
arama e o vice governador Darci 
Piana no evento Prêmio Mulher 
Empreendedora, ano passado, 
em Caiobá.  Este ano, várias 

mulheres de todo estado estarão 
reunidas dias 27, 28 e 29 de 
Março na Colônia de Ferias do 
Sesc. Umuarama mais uma vez 

marca presença. 

ARQUIVO CMEG

CONFIANÇA
A confiança do empresário do comér-

cio do Paraná apresentou a quinta alta 
consecutiva em janeiro de 2020. O Índice 
de Confiança do Empresário do Comércio 
(ICEC), monitorado por entidades e  Fe-
deração do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Paraná (Fecomércio PR), está 
em 128,7 pontos neste mês de janeiro. 

Este é o melhor resultado para o mês em 
toda a série histórica da pesquisa e tam-
bém é o quinto mês consecutivo de alta 
no indicador,. Com isso, verifica-se que 

os comerciantes avaliam positivamente a 
situação atual da economia, do comércio 

e das empresas comerciais.
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Zélia Casoni
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Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário. Nesta 
sexta (24) os parabéns vão para a radialista 

Rose Alves, Cristina Pinatoni, Claudia Piantoni, 
Ana Paula Laureano . No sábado (25) vivas para 
Cristina Bononi, Edna Justino, Wanderlei Belli-
ni,  Leia A. Ferreira e Silva,Marcio Moriyashi  
Nagazava, Jackson Groto e Thiago Shimizu 

Ramalho.  No domingo  (26) vivas para Dolores 
Bustelo, Cleuza Santos, Edson Brito Manuel, 
Catiane de Oliveira Preto e Koohiti Kussimá. 
Na segunda (27) parabéns para  Silvia Sucu-
pira, Valéria Vignoli, Vicente Junior Januário, 
César Felix Ribas, Liliane Pita, Jorge Gregório 
Bigatão , Danieli Diana e Roger Crastechini. 

Da coluna: felicidades!

É a esperança que 
na véspera de nos 
sentirmos infelizes 
pelos inúmeros re-
vezes, transforma 

este momento num 
novo sopro de vida 
de pré felicidade, 
fazendo com que 
enxerguemos um 
futuro promissor 

à frente.
(Ivan Teorilang)

Domingão
O sarau que  acontece na Praça Miguel Rossafa, neste domingo, 26, das 

17h às 19h, vem para estimular a cultura e abrir espaço para a valorização 
de artistas locais da área musical, teatral e artes plásticas. E também a  
Expolivro projeto cultural em uma carreta estacionada na Praça Miguel 

Rossafa, com uma vasta biblioteca aberta ao público. 

PORTRAIT
SIMONE PRANDO ilumina a coluna nesta sexta-feira (24) de aniversário cercada 

pelo carinhos da família e amigos. 

 LUCI LEMES

DICAS 2020
n Espante a monotonia. A vida 
fica sem graça sem adrenalina. 

Preste bastante atenção naquilo 
que faz você levantar da cama 
na segunda-feira: se for bom 
apenas para você, jogue fora 

ou livre-se disso agora mesmo. 
Caso não queira levantar da 
cama na segunda-feira, grite 

por socorro.

n Pare de procrastinar. Faça 
aquilo que sabe que deve fazer. 
Saia da sua zona de conforto. 

Cresça. Aprenda. Mas pelo amor 
de Deus não deixe passar mais 

um ano com isso assombrando a 
sua alma.

n Mude o mundo. Cultive a utopia. 
Acredite que outro mundo é possí-
vel. Faça o possível e o impossível 
para que um outro mundo possível 

se torne realidade.       

Com o vice-governador!  
Denise Constante Freitas, uma 

das diretoras da Câmara da 
Mulher Empreendedora de Umu-
arama e o vice governador Darci 
Piana no evento Prêmio Mulher 
Empreendedora, ano passado, 
em Caiobá.  Este ano, várias 

mulheres de todo estado estarão 
reunidas dias 27, 28 e 29 de 
Março na Colônia de Ferias do 
Sesc. Umuarama mais uma vez 

marca presença. 

ARQUIVO CMEG

CONFIANÇA
A confiança do empresário do comér-

cio do Paraná apresentou a quinta alta 
consecutiva em janeiro de 2020. O Índice 
de Confiança do Empresário do Comércio 
(ICEC), monitorado por entidades e  Fe-
deração do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Paraná (Fecomércio PR), está 
em 128,7 pontos neste mês de janeiro. 

Este é o melhor resultado para o mês em 
toda a série histórica da pesquisa e tam-
bém é o quinto mês consecutivo de alta 
no indicador,. Com isso, verifica-se que 

os comerciantes avaliam positivamente a 
situação atual da economia, do comércio 

e das empresas comerciais.
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

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

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

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

Onde há uma NECESSIDADE, há um LEÃO 
Sempre que um Lions clube se reúne, os problemas ficam menores. E as 
comunidades ficam melhores. Isso acontece porque oferecemos ajuda onde é 
necessário, em nossas comunidades e em todo o mundo, com integridade e energia 
inigualáveis.     

A maior organização de clubes de serviço do mundo 

Nossos 46 mil clubes e mais de 1,4 milhão de associados fazem de nós a maior 
organização de clubes de serviços do mundo. Somos também um dos mais eficazes. 
Nossos associados fazem tudo que é necessário para ajudar suas comunidades 
locais. Onde quer que trabalhemos, fazemos amizades. Com crianças que precisam 
de óculos, idosos que não têm o suficiente para comer e até pessoas que talvez 
nunca conheceremos. 

 

 

 
 
                       

(Nós Servimos) 
 

Construa sua comunidade 
 

Acreditamos que o mundo se torna um lugar melhor e os problemas diminuem 
quando as pessoas se unem para servir em suas comunidades locais e globais. Os 
Leões ajudam onde há necessidade, nas suas comunidades e em todo o mundo, 
com integridade e energia inigualáveis. Desde 1917, os Leões fortaleceram 
comunidades por meio de projetos humanitárias e serviço prático. Servimos tanto 
os nossos vizinhos que vivem na porta ao lado, quanto pessoas do outro lado do 
mundo que talvez nunca venhamos a conhecer. 

 

Os Leões representam amigos, familiares e vizinhos 
que compartilham o mesmo ideal.  

 

Seja um Leão.                                                                                                                
Junte-se a nós para fazer a diferença! 

Para obter mais informações sobre Lions Clubs International, visite lionsclubs.org/ 

  

Umutrans instala placas indicativas
A Diretoria de Trânsito 

de Umuarama (Umutrans) 
está implantando um con-
junto de placas indicati-
vas de destinos em diver-
sos pontos da cidade. 
A sinalização orienta a 
população e os visitan-
tes sobre os melhores 
caminhos para chegar 
aos bairros, logradou-
ros públicos, hospitais, 
outras instituições e saí-
das por rotas que evitam 
a região mais central, a 
fim de distribuir melhor o 
fluxo de veículos e evitar 
o congestionamento.

O projeto faz par te 
da proposta do Plano 
de Mobilidade Urbana 
de Umuarama, que está 
em fase de elaboração. 
“Mesmo que ainda não 
tenha sido convertido em 
lei, o plano traz uma série 
de adequações necessá-
rias e urgentes no trân-
sito local, para melhorar 
a mobilidade tanto para 
condutores de veículos 
quanto para pedestres e 
ciclistas. Por isso, esta-
mos antecipando alguns 
dos ajustes, obras e 
dispositivos previstos 
para adiantar mudanças 
importantes que constam 

do projeto do Plano de 
Mobilidade”, explicou a 
diretora da Umutrans, 
Dianês Maria Piffer.

O município licitou a 
aquisição e implantação 
de 75 placas indicativas, 
das quais já foram implan-
tadas cerca de 60 placas 
até a última semana. As 
15 restantes serão mon-
tadas nos próximos dias, 
uma vez que as hastes já 
foram fixadas. O valor total 
do investimento é de R$ 
267 mil e os recursos são 
provenientes do município 
(recursos próprios).

O custo unitário (placa, 
coluna, braço e mão de 
obra da implantação) é 
de R$ 4.450,00. “As 
placas são de alumínio 
naval, com garantia de 10 
anos – bem como a pin-
tura”, acrescentou a dire-
tora. Dianês explica que o 
objetivo desta sinalização 
é direcionar as viagens, 
levando o condutor que 
apenas passa pela cidade 
para vias mais apropriadas 
e com menos fluxo, retiran-
do-o da área central.

Com a cidade bem 
sinalizada os visitantes 
perderão menos tempo 
no deslocamento e serão 

conduzidos para vias 
mais rápidas, desviando 
o tráfego do eixo central, 
fator que proporciona 

mais mobilidade à popu-
lação e promove outras 
mudanças significativas 
no tráfego.

PLACAS de orientação foram colocadas em locais estratégicos a cidade

ASSESSORIA
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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

O profissional que pretende se destacar no 
mercado de trabalho precisa se atualizar e buscar 
novos conhecimentos. Cursar uma especialização 

é um excelente caminho. Na campana de pós-
graduação 2020 da Unipar são mais de cem 

opções de cursos, distribuídos em todas as áreas 
do conhecimento. 

Em Umuarama, uma das opções é a pós-
graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes. 
O curso traz o que há de mais atual e tecnológico, 
visando capacitar os profissionais com habilidades 

pertinentes para aperfeiçoar a utilização das 
sementes, aumentando com isso a produtividade 

e rentabilidade da produção vegetal.
Outro objetivo é o aprimoramento dos 

conceitos básicos de fisiologia e qualidade 
de sementes, bem como a capacitação para 

conduzir ensaios científicos, habilitando os pós-
graduandos para atuar na produção e gestão de 

tecnologia de sementes.
Podem se inscrever profissionais das áreas de 

ciências agrárias e engenharias, além de biólogos, 
zootécnicos, médicos veterinários e áreas afins.

As disciplinas são especificas, entre elas, 
Aspectos legislativos em sementes, Bioquímica 
aplicada a sementes, Sistemas de produção de 
sementes e Produção de sementes forrageiras. 

Para ministrar as aulas um corpo docente de 
ótimo nível, formado por mestres e doutores. 

Especialização em Ciência 
e Tecnologia de Sementes

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Outro diferencial da pós-graduação da Unipar 
é o programa de fidelização, um investimento 
da Reitoria para incentivar seus ex-alunos e os 

formandos a prosseguir os estudos, concedendo 
descontos na mensalidade. 

Saiba mais no site www.unipar.br 

Programa de Fidelização 

Janeiro Roxo
Uma das ações de saúde realizadas 
neste início de ano é a campanha 
Janeiro Roxo, com atividades de cons-
cientização sobre a hanseníase para 
marcar o Dia Nacional de Combate e 
Prevenção (último domingo do mês). 
Considerada uma das mais antigas 
enfermidades da humanidade a 
doença tem cura, porém representa 
um problema de saúde pública por 
ser negligenciada. A hanseníase é 
uma infecção contagiosa de evolução 
crônica, que se manifesta por lesões 
na pele e sintomas neurológicos como 
dormências e diminuição de força nas 
mãos e nos pés. Ela é transmitida por 
meio do contato próximo e prolon-
gado entre as pessoas. Seu diagnós-
tico, tratamento e cura dependem 
de exames clínicos e, principalmente, 
da capacitação do médico. Quando 
descoberta tardiamente, pode deixar 
deformidades e incapacidades físicas. 
O tratamento é gratuito e oferecido 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Tratamento em 
casa
Os pacientes inclusive podem se 
tratar em casa, com supervisão 
periódica nas unidades básicas de 
saúde. Essas e outras orientações 
estão sendo levadas a entidades da 
cidade que acolhem pessoas em 
situação de rua, que têm menos 
acesso à informação. Na manhã 
desta quinta-feira, 23, a enfermeira 
Yolanda Tominaga, do Ambulatório 
Municipal de Infectologia, falou com 
um grupo de internos da Apromo 
e na próxima quarta, 29, a palestra 
será realizada na Casa da Sopa.

Acompanhamentos
A coordenadora do Ambulatório, 
Maria de Lourdes Gianini, informa 
que em Umuarama cerca de 30 pes-
soas estão em tratamento de hanse-
níase, com o acompanhamento da 
Secretaria Municipal de Saúde. Des-
tas, 17 realizam tratamento poliqui-
mioterápico e outras 10 são tratadas 
com o medicamento talidomida, 
indicado em caso de sequelas. Os 
principais indicativos da doença são 
manchas claras, róseas ou averme-
lhadas no corpo, com diminuição ou 
ausência de sensibilidade ao calor, 
frio ou ao tato. Podem surgir caroços 
na pele, dormências, diminuição de 
força e inchaços nas mãos e nos pés, 
formigamentos ou sensação de choque 
nos braços e nas pernas, entupimento 
nasal e problemas nos olhos.
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Carrefour não confirma
a instalação do Atacadão

Nesta quar ta-feira (22) os 
noticiários de Umuarama esti-
veram voltados para a divulga-
ção da instalação de uma uni-
dade do Atacadão na cidade. 
A loja da maior rede de ata-
cado do Brasil que per tence ao 
Grupo Carrefour seria instalada 
na Avenida Por tugal, nas pro-
ximidades do Conjunto Habita-
cional Jardim Cruzeiro, em um 
terreno já adquirido.

Mas o Grupo Carrefour afirmou 
que, ao menos no momento, não 
tem intenção de abrir uma insta-
lação do Atacadão na Capital da 
Amizade. O levantamento foi feito 
pelo Portal da Cidade Umuarama, 
que descobriu nesta quinta-feira 
(23), através da assessoria de 
imprensa do grupo empresarial, 
que não há previsão para instala-
ção do mercado na cidade.

Conforme informou a asses-
sora, jornalista Fabiele Fortaleza, 
as únicas lojas previstas para inau-
guração são em Petrolina (Pernam-
buco) e Ribeirão Pires (São Paulo).

ATACADÃO
Ocupando posição de desta-

que no cenário nacional, o Ata-
cadão é a maior rede atacadista 
do Brasil, e está entre as melho-
res empresas do seu segmento 
no País. A rede é composta por 
186 Lojas de Autosserviço e 28 
Atacados de Distribuição, que 
juntas contam com mais de 50 
mil colaboradores.

O Atacadão disponib i l i za 
aos seus clientes uma variada 
gama de produtos, que tota-
l i zam aprox imadamente 10 
mi l  i tens,  d is t r ibu ídos em 

al imentos em geral,  f r ios e 
laticínios, hor tifruti, bebidas, 
conservas e enlatados, doces e 
biscoitos, higiene pessoal, lim-
peza, bazar, produtos da linha 
pet, automotivo, entre outros.

TERRENO
A Diretoria de Planejamento 

Urbano da Prefeitura de Umua-
rama confirmou que o grupo Car-
refour adquiriu o terreno de 35 
mil metros quadrados situado nas 
proximidades do Jardim Cruzeiro. 

Em nota, a prefeitura apontou 
ainda que no local seria cons-
truído uma unidade do Hipermer-
cado Atacadão, sendo que a loja 
teria 11 mil m², mas o projeto do 
prédio ainda não foi apresentado 
à administração municipal. Ainda 
segundo a Diretoria de Planeja-
mento Urbano, por meio de nota 
da assessoria de imprensa, o dono 
do terreno de Umuarama já teria 
recolhido o Imposto de Transmis-
são de Bens Imóveis (ITBI).

A Prefeitura de Umuarama comunicou ontem (quinta-feira, 23) à tarde, o faleci-
mento do ex-vereador umuaramense Dario Benedito Anselmo de Souza. Morador 
do distrito de Herculândia, Dario também foi prefeito do município de Ivaté (distrito 
desmembrado de Umuarama) e nos últimos anos, atuou como comerciante. O corpo 
de Dario Anselmo de Souza está sendo velado na igreja católica de Herculândia e o 
sepultamento está marcado para hoje (sexta-feira, 24), às 10h.

DIVULGAÇÃO
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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
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 LT  TURBO ......................................................................................16/17................................ BRANCO .................................................COMPLETO, AUT, COURO ..........................................................................................R$ 73.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO .......................................................................................17/17................................ BRANCO .................................................COMPLETO, AUT, COURO ..........................................................................................R$ 73.900,00
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 ACT  .............................................................................................................16/17................................ PRETO .....................................................COMPLETO ......................................................................................................................R$ 57.900,00
ONIX 1.4 ACT AT ........................................................................................................19/19................................ PRATA ......................................................COMPLETO, AUT ...........................................................................................................R$ 62.900,00
OMEGA FITTIPALDI 3.6 V6 .....................................................................................10/11................................ PRETO .....................................................COMPLETO, AUT, COURO ..........................................................................................R$ 48.900,00
PRISMA 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
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
TRAILBLAZER V6 LTZ  ..............................................................................................16/17................................ CINZA ......................................................COMPLETO, AUT, COURO, 7L ................................................................................ R$ 119.900,00
VOYAGE 1.6 TL ............................................................................................................17/18................................ BRANCO .................................................COMPLETO ......................................................................................................................R$ 39.900,00

EXTRAVIO DE LICENÇA SANITÁRIA

EDSON ROSADA, inscrito no 
CNPJ n° 02.833.063/0001-54, 
situada na Rodovia PR 323 KM 
297, S/N, Lovat, CEP 87.520-
970, nesta cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, vem publicar 
o extravio da LICENÇA SANITÁ-
RIA Nº 409/2016. Com esta 
publicação o mesmo fica sem 
nenhum efeito legal.
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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

Marcon & Macedo LTDA, inscrita 
sob nº CNPJ 06.371.888/0001 - 
55, estabelecido na Rua Pompílio Pau-
lino de Lira, Parque Industrial, cidade 
de Umuarama Estado do Paraná CEP 
87507-020, comunica para os devi-
dos fins o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº25417/2004. 
Com esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.      
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Comissão aproveita visita para cobrar 
de Ratinho Jr a duplicação da PR-323

Foi confirmada ontem à tarde a 
visita do governador Carlos Massa 
Ratinho Júnior à Umuarama. Será no 
próximo sábado (25), às 13h30 na 
Prefeitura Municipal. Entre os assun-
tos a serem tratados pelo governa-
dor com o prefeito Celso Pozzobom, 
será a liberação de recursos financei-
ros destinados ao desenvolvimento 
urbano e aplicação em obras públi-
cas. Integrantes da Comissão pela 
Duplicação da PR-323 prometem 
cobrar ações que venham a gerar o 
resultado prometido pelo governador 
durante a campanha e que agilize a 
duplicação da rodovia.

A visita contará com a presença de 
deputados estaduais e federais que 
representam Umuarama e a região 
noroeste, prefeitos, vereadores e 
outras lideranças locais e regionais.

A previsão é de que Ratinho 
Junior também possa ficar na 
cidade até o anoitecer, pois poderá 
participar de um evento na igreja 
Assembleia de Deus a convite do 
pastor Percy Fontoura.

MANIFESTAÇÃO
De acordo com o presidente da 

‘Comissão Pela Vida’, Sergio Frede-
rico, a intenção é ter uma resposta 
do governador do Paraná a respeito 
da não abertura de licitação para 

contratação de empresa que venha 
duplicar a rodovia passando por 
Umuarama a caminho de Guaíra.

“Estamos nos preparando para 
falar com ele, pois estaremos pre-
sente no encontro. Aguardamos a 
assessoria manter contato, mas 
ainda não recebemos nenhuma 
resposta também. Nossa inten-
ção é saber ainda se há novidades 
previstas para a duplicação deste 
trecho da rodovia”, conta Frederico.

O presidente lembrou que em 
novembro seria aberta a licitação 

para contração da empresa, mas 
não aconteceu e nenhuma justifi-
cativa foi dada pelo governo.

“Prometeram que a licitação 
seria aberta em novembro. Não 
sabemos se foi a falta de recurso 
financeiro ou de projetos técnicos. 
Estamos sem saber o que houve. 
Nos faríamos uma manifestação 
em dezembro, mas não consegui-
mos quórum, devido às festivida-
des de final de ano, mas a comis-
são pretende se manifestar. Não 
podemos ficar parados”, reforça.

PRESIDENTE da Comissão pela Duplicação quer respostas do governo do Estado

PORTAL CIDADE UMUARAMA
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