
l Pág. 9

,28/01/2020
Edição 2482 - Ano VIII

UMUARAMA

Organizadores do 
partido Aliança Pelo 
Brasil se mobilizam 
em Umuarama 
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IFPR termina coleta e analisa a 
qualidade da água do Rio Piava
A Sanepar divulgou que o MP arquivou o processo sobre qualidade da água em Umuarama que 
apurava constatação do Sisagua (Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água 
para Consumo Humano) de que havia 27 tipos de agrotóxicos na água do Município. Agora, 
pesquisadores do IFPR (Instituto Federal do Paraná) lembram de uma pesquisa paralela que 

pode apontar novos resultados sobre a qualidade da água do Rio Piava.

Justiça Federal mantém 
suspensa divulgação do 
resultado do 
SiSU 2020

Carretas saíram de 
Umuarama e de 
Iporã carregadas com 
contrabando de cigarros

De volta à Liga
 O Futsal de Umuarama disputará a Liga Nacional de 

Futsal na temporada 2020. Dirigentes conseguiram alugar 
a vaga que era do São Paulo Futebol Clube. O Umuarama 

disputou a Liga de forma ininterrupta de 2006 a 2016. 
Nas 11 temporadas, o melhor desempenho alcançado foi 

um terceiro lugar em 2009. l Pág. 16
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Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

01 05 12 16 27 30 31
concurso: 0256

03 05 08 16 23 30

concurso: 2042

concurso: 1437

09 19 23 32 39 45
concurso: 2228
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04 12 21 44 45

concurso: 5462
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Já era de se esperar
O mapa parlamentar do JOTA.Info (um veículo de imprensa 
fundado por jornalistas especializados no acompanhamento 
jurídico e institucional do Brasil. Em 2019, foi eleito a melhor 
startup de mídia digital do mundo), Gleisi Hoffman é maior 
oposicionista a Bolsonaro e Tabata Amaral fica no centro. 
A ferramenta interativa de acompanhamento institucional 
aponta que a presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), 
é primeira e maior opositora ao atual governo na Câmara 
dos Deputados. 

ICMS na bomba
O deputado estadual Delegado Fernando Martins (PSL) 
divulgou em redes sociais que o presidente Jair Bolsonaro 
defende a cobrança de Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) nas refinarias. “Pensando 
no benefício do consumidor, Bolsonaro afirma que cobrar o 
ICMS na bomba é um crime, para ele, em vez de aumentar 
imposto é preciso diminuir, pois o tributo deveria ser 
calculado sobre o valor vendido nas refinarias e não nos 
postos de combustíveis”, escreveu, ressaltando: “Mais uma 
vez o nosso presidente se posiciona a favor da população”.

Agora é Lei no Paraná
A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia 
Legislativa do Paraná deliberou e aprovou em 2019, 16 
proposições parlamentares, em seis reuniões realizadas.
Entre os projetos aprovados, o presidente da comissão, 
deputado Marcio Pacheco (PDT) ressaltou a ferramenta 
criada pela Alep para reforçar os direitos do consumidor e 
que auxilia a Comissão é o aplicativo “Agora é Lei no Paraná”, 
criado e desenvolvido pela Diretoria de Comunicação 
do Poder Legislativo. A ferramenta surgiu para ajudar o 
consumidor a conhecer as leis estaduais e cobrar seus 
direitos e traz cerca de 270 leis estaduais que tratam da 
compra e venda de produtos e prestação de serviços.

Cálculo
Para calcular o grau de 
governismo de cada 
deputado, o modelo 
utiliza o padrão de votos 
individuais em comparação 
com todos os outros 
deputados em atividade. 
Dessa forma, os deputados 
são apresentados em um 
mapa em duas dimensões. 
Posteriormente, 
cada deputado tem 
seu comportamento 
normalizado em um índice 
de 0 a 1, que indica o grau 
de governismo em relação 
ao Executivo.

Dança dos 
parlamentares
Atualmente, o modelo 
estatístico usado para 
construir o mapa já conta 
com mais de 260 mil votos 
individualizados. O mapa 
mostra a “dança” semanal 
dos parlamentares. É possível 
organizar a visualização por 
partidos e também por 
estados que eles representam, 
semana a semana. A 
ferramenta interativa permite 
ao usuário saber o grau 
esperado de apoio ao governo 
dado por cada parlamentar. 
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Aliança Pelo Brasil se
mobiliza em Umuarama

O Par tido Aliança pelo Brasil, 
que o presidente Jair Bolsonaro 
pretende criar, retoma os esfor-
ços para a coleta de assinaturas 
físicas de apoiadores. Contando 
com o apoio de igrejas e entida-
des empresariais, os integrantes 
da futura agremiação já reuni-
ram mais de 110 mil rubricas, 
mas precisam alcançar exatos 
492.015 apoios para ganhar o 
registro na Justiça Eleitoral, a 
tempo de participar das eleições 
municipais de outubro. Mem-
bros da comissão executiva pro-
visória e deputados federais do 
PSL que almejam migrar para a 
nova sigla pretendem acelerar a 
busca por apoiadores. Para tanto, 
a ideia é usar estratégias como 
a instalação de pontos físicos, a 
mobilização de voluntários para 
disseminar informações nas 
redes sociais e o recolhimento 

Reunião
No encontro que acontecerá na quinta-feira, 30, estará presente, além das 

autoridades e representantes partidários, o deputado federal Felipe Barros, 
que está à frente da busca pelas assinaturas. Em entrevista ao Jornal Tribuna 
Hoje News no início de dezembro do ano passado, o parlamentar lembrou da 
figura do deputado estadual delegado Fernando Martins, que mesmo conti-
nuando no PSL, será um importante auxiliar nas decisões do presidente Jair 

Bolsonaro na região de Umuarama. 

de assinaturas em empresas e 
organizações religiosas.

Em Umuarama, a organização 
jurídica é feita pelo advogado 
Francisco Elias Silvestre, um dos 
responsáveis pela coleta de assi-
naturas de futuros membros do 
par tido, além de ser ainda um 
dos organizadores do 1º Encontro 
Regional Aliança Pelo Brasil, que 
acontece na quinta-feira, 30, no 
auditório da Unipar, no Campus 
III. “Estamos pedindo apoio ao 
partido, quem vier à tenda mon-
tada em frente ao fórum, receberá 
uma ficha de desfiliação partidária 

(para quem quiser deixar partidos 
em que esteja filiado) e receberá 
também uma ficha de apoiamento 
ao Aliança Pelo Brasil”.

Com as assinaturas recolhidas 
até o momento, o partido atingiu 
um dos pré-requisitos exigidos pelo 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A 
legislação exige o apoio de eleito-
res responsáveis por, pelo menos, 
0,5% dos votos na última eleição 
geral para a Câmara dos Deputa-
dos – o que perfaz o total de 492 
mil. Além disso, é necessário ter o 
aval de, no mínimo, 0,1% do eleito-
rado em nove estados.

GIULIANO Turetta, Edinei Silvestre, Sander Freitas, Pedro Forte e Ademir Gimenes, representante do Aliança em Douradina
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SiSU suspenso

Recurso Negado
A AGU recorreu ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região 

(TRF-3) justificando que a suspensão do SiSU prejudicaria tam-
bém inscrições do Programa Universidade Para Todos (ProUni) e 

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Em recurso apre-
sentado, a defesa alegou que os erros nas notas foram solucio-
nados e que outras ações foram protocoladas pelo país, que não 
caberia à Justiça de São Paulo decidir sobre o caso. No domingo 

(26), a presidente do TRF-3, desembargadora Therezinha Cazerta, 
rejeitou o recurso da AGU e manteve a suspensão do resultado do 
SiSU 2020/1, o qual está previsto para hoje (28). Segundo o órgão, 
continuar com o cronograma da seleção sem solucionar os proble-
mas é um risco para a política educacional no país, além de alegar 

que o governo não conseguiu comprovar prejuízo no adiamento da 
divulgação dos aprovados no SiSU.

A Justiça Federal rejei-
tou o recurso da Advoca-
cia Geral da União (AGU) 
e manteve a determinação 
de suspensão do resultado 
do Sistema de Seleção Uni-
ficada (SiSU) 2020/1. A 
divulgação dos aprovados 
em primeira chamada está 
prevista para hoje (28). 

A decisão da Justiça tem 
o objetivo de evitar possí-
veis prejuízos aos candida-
tos pelo erro nas notas do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2019, pon-
tuação que é usada pelo 
Ministério da Educação e 
Cultura (MEC) para ingresso 
em mais de 237 mil vagas 
em instituições públicas de 
ensino superior oferecidas 
pelo SiSU 2020/1. 

A AGU ainda pode recor-
rer ao STJ ou ao Supremo 
para evitar que a divulga-
ção do resultado do SiSU 
2020/1 continue suspensa. 

ENTENDA
A Defensoria Pública 

da União (DPU) entrou 
com ação para que a Jus-
tiça Federal suspendesse 
a divulgação do resultado 
do SiSU 2020/1, petição 
que solicitou ao MEC a 
comprovação documen-
tada da revisão das pro-
vas do Enem 2019. Foi 
pedido também que sejam 

explicados os parâmetros 
utilizados para a correção.

Para a DPU, o erro no 
Enem 2019 prejudicou não 
só os quase 6 mil estudan-
tes que tiveram suas notas 
calculadas erradas, mas 
também os demais par ti-
cipantes, já que a nota de 
cor te e a classificação do 
SiSU dependem de todos 
os concorrentes que fize-
ram o exame.

No sábado (25), a Jus-
tiça Federal de São Paulo 
acatou o pedido da DPU e 
determinou a suspensão 
da divulgação do resultado 
do SiSU 2020/1, dando ao 
MEC cinco dias de prazo 
para o cumprimento da 
decisão, sob multa diária 
de R$ 10 mil. 

A 8ª Vara Cível de São 
Paulo determinou a sus-
pensão da divulgação do 
resultado ao fim das ins-
crições no SiSU 2020/1, 
as quais foram recebidas 
até as 23h59 de domingo 
(26). De acordo com o 
Judiciário, é a partir de tal 
momento que os possíveis 
prejuízos aos estudantes 
se tornam concretos. A 
decisão levou em conside-
ração o princípio da trans-
parência e a isonomia 
(igualdade) de tratamento 
dos participantes. 

Extinção das cidades
A Assembleia Legislativa 
transferiu para 12 de 
fevereiro, às 9h, a audiência 
pública que vai debater a PEC 
do Pacto Federativo que prevê 
a incorporação a municípios 
vizinhos de cidades com até 
5 mil habitantes. O deputado 
Romanelli é contra a proposta 
e divulgou um estudo CNM 
que aponta a perda de R$ 
682 milhões em recursos ao 
Paraná e que 100 cidades 
estão ameaçadas caso a PEC 
seja aprovada no Congresso 
Nacional.

Qualidade de vida
“Os prefeitos das pequenas 
cidades estão muito 
preocupados com essa 
PEC. Qualidade de vida 
não se mede pelo número 
de moradores e muito 
menos com a capacidade 
de arrecadação própria de 
cada município. O pacto 
federativo tem que prever 
é a descentralização dos 
recursos concentrados na 
União e que devem atender, 
com maior eficiência, as 
cidades brasileiras”, destaca 
Romanelli.

Prefeitos em Brasília
A audiência, a princípio, 
seria realizada em 4 de 
fevereiro, mas, em função 
da mobilização dos prefeitos 
nesta data em Brasília 
por recursos de emendas 
parlamentares, nova data foi 
marcada pela Mesa Diretora 
do Legislativo.

Maior do Sul
Foz do Iguaçu tem um 
dos maiores programas 
habitacionais do Sul do País. 
O programa vai entregar 
cerca de mil residências 
nos próximos dias, os 
investimentos passam 
de R$ 86 milhões. “A 
prefeitura fez a articulação 
em Brasília para mostrar 

que tem capacidade de 
investimentos. Vamos 
fazer as vias de acesso, 
construir uma creche e uma 
escola para atender essas 
famílias, disse o prefeito 
Chico Brasileiro (PSD), que 
completou mil dias de 
governo na última semana.

Qualificação
O secretário Ney Leprevost 
(Justiça, Família e Trabalho) 
destaca o que chama de 
“importante trabalho” levado 
às cidades pelas Carretas do 
Conhecimento. “Este ano 
estamos qualificando mais 
5 mil trabalhadores através 
do programa criado pelo 
Paraná e que tem como 
patrocinadores a Volkswagen 
e professores do Senai. As 
dez carretas vão a 89 locais 
diferentes para, mais do que 
realizar cursos, proporcionar 
uma nova vida para pessoas 
humildes. Isso é gestão 
inovadora”.

Parceria
O secretário Sandro Alex 
(Infraestrutura e Logística) 
destacou o trabalho de 
restauração feito no imóvel 
histórico de Ponta Grossa que 
agora passa a ser ocupada 
pela Estação Saudade, uma 
parceria com a Fecomércio do 
Paraná. O espaço vai oferecer 
cursos e serviços. “Um novo 
espaço gastronômico e 
voltado ao convívio social, 
no Parque Ambiental,” disse 
Sandro Alex.

Mais mulheres
No encontro estadual 
das mulheres do PSB, o 
deputado Aliel Machado 
disse que Congresso 
Nacional defende a proposta 
que nas próximas eleições 
proporcionais (de vereança 
em 2020 e ao Congresso em 
2022) se possa votar em um 
homem e uma mulher nos 
parlamentos brasileiros.
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3 Quartos

APTOS CONJUGADOS

 COM SACADA GOURMET
 (01 Suíte)

 137m² - área privativa
 234m² - área total

a poucos metros do Higienópolis Centro Médico
& Empresarial e da Uoppecan.

LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA

44 99172.6911
44 3621.4500

“ HÁ 32 ANOS REALIZANDO SONHOS ”CRECI J-1765
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA

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

87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br
Processo: 0002015-23.2019.8.16.0173

Classe Processual: Monitória
Assunto Principal: Nota Promissória

Valor da Causa: R$ 20.387,07
Autor(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Réu(s): MARCIO RODRIGUES PIASSA

 
EDITAL DE CITAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
 

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

 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que pelo presente CITA
o(a) requerido(a)  , atualmente em lugarMarcio Rodrigues Piassa, inscrito(a) no CPF/MF nº 067.138.299-37
incerto e não sabido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este Juízo e Cartório tramitam os autos de
Ação  sob nº  - Projudi onde é requerente Monitória 0002015-23.2019.8.16.0173 Associação Paranaense de

 e requeridos , nos termos da inicial a seguir transcritaEnsino e Cultura Marcio Rodrigues Piassa
resumidamente:
 
RESUMO DA INICIAL: A autora é credora do réu da quantia de R$ 20.387,07, atualizado em 13/02/2019, em
conformidade com a nota promissória de emissão do devedor. A requerente tentou receber seu crédito
amigavelmente, mas não logrou obter resultado satisfatório. Requerimentos de praxe.
 
Fica o réu  de que por este Juízo de cartório tramitam os autos supramencionados, tendo sidoCITADO
recebido no dia 01 de abril de 2019, pelo Dr. Marcelo Pimentel Bertasso, Juiz de Direito, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento ou conteste a presente ação, ficando o réu ciente de que se
nesse prazo pagar o valor cobrado, ficará isento do pagamento das despesas do processo e dos honorários
do advogado da parte autora, ficando ciente, ainda, de que se nenhuma providência for tomada,
manifestando-se inerte, o mandado inicial converter-se-á em mandado executivo, prosseguindo o feito como
execução por quantia certa, caso em que será nomeado curador especial.
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não aleguem ignorância
ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.
 

Umuarama, 17 de dezembro de 2019.

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito
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Mestrado em Direito
Processual e Cidadania

Na modalidade Stricto 
Sensu, a Universidade Para-
naense, Unidade de Umua-
rama, está com inscrições 
aber tas para o programa 
de mestrado em Direito Pro-
cessual e Cidadania. Com 
apenas 20 vagas, o curso é 
destinado aos graduados em 
Direito e o prazo de inscrição 
vai até o dia 8 de fevereiro. 
As inscrições podem ser fei-
tas no site da Unipar, no link 
da pós-graduação. Coorde-
nado pelo professor doutor 
Celso Iocohama, o mestrado 
tem como objetivo produzir e 
utilizar conhecimento social-
mente relevante na área jurí-
dica, associando pesquisa, 
ensino e extensão e criando 
processos de intercâmbio 

de conhecimentos e expe-
riências com a sociedade. 
‘Jurisdição Constitucional 
e Direitos Fundamentais’ e 
‘Processo e Relações Nego-
ciais’ são as duas linhas 
de pesquisa que integram 
o curso, que tem quase 21 
anos de existência (criado 
em 1999). A primeira pauta-
-se em analisar a construção 
e manutenção da cidadania, 
sob o aspecto individualizado 
como coletivo, no contexto 
da ciência do direito proces-
sual. “Os estudos dessa 
linha transitam entre a aná-
lise do estado da arte das 
ferramentas processuais 
existentes, compreendendo 
o seu funcionamento, suas 
limitações e possibilidades, 

sem perder de vista a noção 
do processo como instru-
mento para proteção do 
direito material”, explica o 
coordenador. A segunda 
linha propõe-se a analisar a 
relação contratual e sua inte-
ração com o processo civil. 
“Vamos estudar o processo 
civil em sua instrumentali-
dade como meio de efetiva-
ção de tutelas, individuais e 
coletivas, nas relações jurí-
dicas negociais, mediante 
procedimentos jurisdicionais 
e não-jurisdicionais para a 

solução de conflitos e pro-
teção de direitos”, enfatiza 
Iocohama. Outro atrativo do 
mestrado é sua grade curri-
cular, voltada a atender os 
objetivos propostos, e o seu 
corpo docente, formado por 
13 professores doutores e 
pós-doutores, todos com 
excelente nível de conhe-
cimento. Somando isso à 
sua ótima infraestrutura, o 
curso se torna uma exce-
lente opção para os profis-
sionais que buscam valorizar 
o currículo.

O monge beneditino 
Pedro Savelli é o reitor da 
Basílica de Santa Praxedes 
e prior do Mosteiro, a dois 
passos da Basílica de Santa 
Maria Maior. Segundo a tra-
dição, ali alojaram os Após-
tolos Pedro e Paulo, de 
acordo com uma referência 
bíblica contida na Car ta a 
Timóteo. A história do tem-
plo está ligada diretamente 
ao mar tírio, conservando 
as ossadas de 2300 már-
tires, além dos restos das 
irmãs Santa Praxedes e 
Santa Pudenciana, filhas 
de São Pudêncio. 

A Basílica atual tem 

Monge de Umuarama cuida
dos tesouros no Vaticano

cerca de 1200 anos e há 
mais de 820 foi confiada 
aos monges beneditinos 
Vallombrosanos, Ordem à 
qual per tence Dom Pedro 
Savelli. O brasileiro, natural 
de Umuarama, exerce a fun-
ção de reitor há seis anos. 
Entre as obras de ar te a 
serem admiradas, estão os 
mosaicos, a capela de São 
Zenão – monumento bizantino 
mais importante de Roma –, 
o busto do bispo Santoni (pri-
meira escultura de Bernini) – e 
a coluna do flagelamento que, 
“se não é a original, é contem-
porânea a Jesus”. (Colabora-
ção OBemdito

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
26/12 a 26/1 0,5000 0,2588 0,0000
27/12 a 27/1 0,5000 0,2588 0,0000
28/12 a 28/1 0,5000 0,2588 0,0000
1/1 a 1/2 0,5000 0,2588 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -4,33% 28,03 
Vale ON -6,12% 50,51 
ItauUnibanco PN -2,16% 33,50 
Viavarejo ON -7,33% 13,90 
Gerdau PN -7,94% 19,95 
Marfrig ON -7,27% 11,22

IBOVESPA: -3,29% 114.481 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 108,92
Libra est. 0,7658
Euro 0,9079
Peso arg. 60,14

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,6% 4,2090 4,2100 +4,9%
PTAX  (BC) +1,0% 4,2190 4,2196 +4,7%
PARALELO +0,7% 4,1500 4,4400 +4,2%
TURISMO +0,7% 4,1500 4,4200 +4,2%
EURO +0,9% 4,6455 4,6479 +2,9%

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 27/01

Iene R$ 0,0388
Libra est. R$ 5,51
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1544,40 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 27/01

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 27/01 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 82,00 -3,5% -3,0%
SOJA Paranaguá 88,00 -2,2% -1,1%
MILHO Cascavel 45,50 4,6% 4,6%

SOJA 897,25 -4,75 -4,7%
FARELO 297,80 -0,50 -0,9%
MILHO 380,50 -6,75 -2,4%
TRIGO 572,25 -1,25 2,9%

SOJA 78,00 -0,8% 0,7%
MILHO 40,97 0,0% 8,6%
TRIGO 49,32 0,8% 2,7%
BOI GORDO 181,50 -0,2% -4,2%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 27/01 PR DIA 30d.

Em 27/01 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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Meia ton
de maconha

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) apreendeu 
557,5 quilos de maconha 
em Alto Paraíso (65 qui-
lômetros de Umuarama). 
A droga era t ranspor-
tada em uma camioneta 
Renault Duster que pos-
suía aler ta de roubo ocor-
rido há mais de um ano. A 
apreensão aconteceu por 
volta das 15h30 da sex-
ta-feira (24), em frente à 
Unidade Operacional Porto 
Camargo, na BR-487.

O condutor desobedeceu 
a ordem de parada dos poli-
ciais e tentou fugir, mas foi 
perseguido até que houve 

Durante uma ação reali-
zada por policiais que integram 
o Batalhão de Policiamento de 
Fronteira (BPFron) na tarde do 
domingo (26), foi realizada 
a abordagem a um ônibus, 
onde foram apreendidos 
cigarros que tinham Umua-
rama como destino final.

Os policiais realizavam 
abordagens de rotina, por 
amonstragem e resolveram 
parar e verificar um ônibus 
ainda em Toledo (131 lms 

Cigarros apreendidos seriam
entregues em Umuarama

de Umuarama) e apreende-
ram o contrabando.

Os cigarros de marca 
paraguaia foram localizados 
no bagageiro do veículo e 
estavam divididos em cinco 
malas, totalizando 250 
pacotes. De acordo com 
a polícia a proprietária foi 
identificada e orientada. Os 
cigarros foram apreendidos 
e encaminhados à Receita 
Federal em Cascavel para 
os procedimentos.

a abordagem. Ele foi captu-
rado no matagal, depois que 
tentou correr, abandonando 
o veículo. Com 45 anos de 
idade, o homem preso disse 
que saiu de Naviraí/MS e 
que pretendia levar a maco-
nha até São Paulo/SP.

Com placas falsas, o 
carro havia sido roubado 
em dezembro de 2018, na 
capital paulista.

A PRF registrou a ocor-
rência para a Delegacia da 
Polícia Civil em Xambrê. O 
preso deve responder pelos 
crimes de tráfico de drogas, 
receptação e adulteração de 
veículo automotor.

DROGA tinha como destono o Estado de São Paulo

DIVULGAÇÃO

Desastres naturais 
O orçamento da União 
destinado ao socorro de estados 
e municípios afetados por 
desastres naturais despencou 
nos últimos anos. Em 2015, os 
recursos para programas de 
prevenção, monitoramento, 
alerta e recuperação de cenários 
atingidos eram superiores a R$ 
1,6 bilhão e, no ano passado, 
caíram para pouco mais de R$ 
800 milhões. Os estados de 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
Espírito Santo estão sob alerta 
máximo por causa das chuvas. 
Em Minas, são 47 mortes 
confirmadas e mais de 17 mil 
pessoas tiveram de deixar suas 
casas. 

Cascata
A sucessiva redução 
orçamentária provocou 
efeito cascata em todo o 
País: municípios deixaram de 
receber nos últimos anos verbas 
para ações de prevenção e 
reconstrução de obras. 

Bolsa Família
Com a prevenção 
comprometida pelo corte 
de dinheiro, todos os anos 
o governo federal recorre 
às mesmas medidas 
emergenciais - antecipação 
de Bolsa Família e FGTS - para 
remediar as consequências 
dos desastres.  

Calamidade
Em meio aos desastres causados 
pela chuva, senadores querem 
discutir já na próxima semana 
- início do ano legislativo - o 
projeto (PLP 257/2019) que 
destina 25% dos recursos 
da reserva de contingência 
do orçamento para o 
atendimento de situações de 
calamidade pública. 

Dívida
A americana JVL International 
tenta, há 13 anos, receber 
uma dívida de uma ex-parceira 
brasileira e, mesmo com 
decisão favorável definitiva 
do STJ, ainda não recebeu o 
valor que, incialmente, era 
de US$ 211 mil. A devedora 
é a catarinense Easylog, 
representante em SC e no 

PR da suíça Ceva Logistics, 
uma das gigantes globais do 
transporte marítimo.

Lucro Brasil
Em dezembro de 2019, durante 
vistoria judicial, a empresa 
alegou não ter recursos para 
quitar a dívida. A Easylog, no 
entanto, exportou no ano 
passado, de acordo com dados 
preliminares até outubro, 9,5 
mil containers, com receita de 
US$ 9,5 milhões em um cálculo 
conservador. 

Coronavírus 
A Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) 
elevou a atenção em portos 
e aeroportos para casos 
suspeitos de coronavírus. 
O órgão também descartou 
qualquer possibilidade de 
contaminação em um navio 
de Singapura atracado em 
Santos, em São Paulo. 

PT com PT 
Caciques petistas de 
Pernambuco que cogitavam 
aliança com o PSB para 
a corrida à Prefeitura de 
Recife terão que seguir a 
determinação do ex-presidente 
Lula e apoiar a candidata do 
partido, Marília Arraes.       

Cargos
Os cargos do PT na 
administração do governador 
do PSB, Paulo Câmara, estão 
com os dias contados. Na 
reforma que fará logo depois 
do Carnaval, Câmara irá abrir 
espaço para seus aliados. 

Acolhida
A Operação Acolhida, 
que recebe os refugiados 
venezuelanos, tem novo 
comandante. Desde 2018, 
era coordenada pelo general 
de divisão Eduardo Pazuello, 
que agora transfere o cargo 
ao general de divisão Antônio 
Manuel de Barros.

Interino, subeditor Walmor Parente
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Carreta carregada com cigarros 
contrabandeados saiu de Umuarama

Uma, de duas carretas apreen-
dias pela Polícia Rodoviária Fede-
ral, na tarde de ontem (segunda-
-feira, 27), saiu de Umuarama. A 
Polícia Rodoviária Federal apreen-
deu cerca de 650 mil carteiras de 
cigarro em Campo Mourão (106 
quilômetros de Umuarama).

A carga foi avaliada pelos poli-
ciais em mais de R$ 3,2 milhões, 
e eram contrabandeadas do Para-
guai e transpor tadas nas duas 
carretas, abordadas na rodovia 
federal BR-487.

Os agentes da PRF prenderam 

Família oferece recompensa por informações de idoso desparecido
A família de Manoel Cassemiro 

da Cruz, 71, oferece recompensa 
de R$ 2 mil para a pessoa que o 
encontrar. O idoso está desapa-
recido desde segunda-feira (20), 
quando a família, bombeiros e poli-
ciais iniciaram as buscas.

De acordo com a filha de 
Manoel, Cleusa da Cruz, o pai 
sofre convulsões e Alzheimer e 
precisa tomar medicamentos dia-
riamente com frequência (4 vezes 

os dois motoristas em flagrante.
Um deles teria saído de Iporã 

e entregaria o cigarro em Ponta 
Grossa. O outro disse que saiu de 
Umuarama e que pretendia levar a 
carga ilícita até Pitanga.

A Polícia Rodoviária Federal 
registrou a ocorrência na Delega-
cia da Polícia Federal em Maringá. 
As carretas e o cigarro foram leva-
dos até a Receita Federal, tam-
bém em Maringá.

O crime de contrabando tem 
pena prevista de dois a cinco 
anos de prisão. Se condenado, o 

autor do crime tem ainda a car-
teira de motorista cassada pelo 
prazo de cinco anos.

Um dos presos responderá 
ainda pelo crime de falsificação 
de documento público. Os certifi-
cados de registro e licenciamento 
do caminhão e do semirreboque 
que ele conduzia eram falsos. 
Ambos os veículos apresentam 
sinais de adulteração do chassi. 
A equipe da PRF não conseguiu 
chegar às placas originais, que 
eventualmente podem conter 
aler ta de fur to ou roubo.

ao dia). Apesar das doenças, 
Manoel reconhece os familiares 
e esporadicamente tem algumas 
crises de ausência. De acordo 
com a filha, a última informação 
que a família recebeu a respeito 
do pai é que ele foi visto próximo 
a mata do Parque Dom Bosco. 
Buscas no local foram realizadas, 
mas sem sucesso.

PASSEIO DE ÔNIBUS
Cleuza acrescenta que o pai 

não tem hábito de sumir, mas 
gosta de passear de ônibus, 
pois trabalhou com transpor te 
coletivo durante muitos anos. 
Ela citou que a família esteve 
procurou também no terminal 
urbano e, foi um dos motoris-
tas que informou ter levado o 
idoso até o parque Dom Bosco 
na segunda-feira. A família ajuda 
e informações que podem ser 
repassadas também à polícia.

CARRETAS apreendias estavam cheias de cigarros contrabandeados do Paraguai

DIVULGAÇÃO
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IFPR pesquisa qualidade
da água do Rio Piava

A Sanepar divulgou que o Minis-
tério Público arquivou o processo 
sobre qualidade da água em Umua-
rama, depois que foi noticiado que 
a água no município possuía 27 
tipos de agrotóxicos, com base 
do relatório do Sisagua (Sistema 
de Informação de Vigilância da 
Qualidade da Água para Consumo 
Humano), pesquisadores do IFPR 
(Instituto Federal do Paraná) lem-
braram que uma pesquisa paralela 
pode apontar novos resultados em 
cerca de um mês.

O Sisagua não realizou cole-
tas no rio Piava, manancial que 
abastece Umuarama, mas em 
outros rios dentro dos limites 
do município.

O IFPR, por sua vez, está anali-
sando a qualidade da água do rio 
Piava mas, de acordo com a pro-
fessora Norma Barbado, a intenção 
é encontrar pontos onde deve ser 
feita manutenção da mata ciliar, 
além de verificar o nível de agrotó-
xicos encontrados no manancial.

Por outro lado, a Sanepar divul-
gou analises realizadas, conforme 
portaria do Ministério da Saúde, 
que não detectaram agrotóxicos 
na água distribuída na cidade.

Segundo a concessionária, 
responsável pelo tratamento e 
distribuição de água em Umua-
rama, o MP arquivou o procedi-
mento que havia sido aber to, a 
pedido de quatro vereadores do 
município após terem acesso ao 
relatório do Sisagua.

Para tanto, o MP consultou a 12ª 
Regional de Saúde, a Secretaria 
Municipal de Saúde de Umuarama, 
a Secretaria de Saúde do Paraná e 
a Sanepar. “As informações acerca 

Pesquisa Paralela
Em maio de 2019, a bióloga e pesquisadora colaboradora do Instituto, Priscila 

Brustin, estava se preparando para as últimas coletas a serem feitas no Rio Piava. 
O trabalho já andava há cerca de um ano e pretendia avaliar a água que seria 

tratada e distribuída no município. “São coletas sazonais e trimestrais, em pontos 
diferentes do Piava, e por isso não temos como apresentar um prazo para o resul-
tado doas avaliações”, comentou à época, mas ressaltou que ainda faltavam duas 
coletas a serem realizadas.A professora Norma Barbado ressaltou que as coletas 
foram encerradas e a analisa está sendo feita pelo Laboratório Regional do Cispar 
(Centro de Referência em Saneamento Ambiental) em Maringá.Norma adiantou 

que durante as coletas, foram encontrados vários bioindicadores que demonstram 
que nos pontos onde houveram algumas coletas, a água possuía bua qualidade. 
‘Estes seres encontrados não sobrevivem em ambientes com determinados nível 

de agrotóxicos, somente sobrevivem em locais preservados”, explica a profes-
sora, lembrando que a importância da pesquisa é melhorar a qualidade da agua 
coletada, gerando melhorias no ambiente que a rodeia. “Procuramos detectar os 
pontos onde há necessidade de recuperação, principalmente na mata ciliar”. As 

últimas coletas foram feitas ao final de 2019 e a expectativa é de que até março o 
resultado das análises possa vir a ser divulgado.

COLETAS foram feitas durante um ano e análise final poderá ser divulgada até março

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

da existência da presença de 27 
diferentes agrotóxicos na água que 
abastece o município de Umua-
rama não encontraram ressonância 
nas informações colhidas ao longo 
das diligências”, constatou.

A Regional não detectou agro-
tóxicos na água. O órgão ressal-
tou que “(...) tecnicamente não há 
nenhum indício que comprove a 
presença de agrotóxicos na água 
para consumo humano”.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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conversa com Murilo.
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perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
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ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
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de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
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perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Renzo rouba o anel 
da sorte de Alexia
Em “Salve-se Quem Puder” Donato é imobilizado 
pelos comissários do voo. Luna cedo ao amor 
que sente por Juan e aceita reatar com o ex-na-
morado depois de ser surpreendida por ele. O 
avião onde estão Kyra e Alexia faz um pouso 
forçado em Cancún. As duas são recebidas por 
Luna no hotel. Alexia se encanta com Renzo e 
se envolve com o galã. Renzo furta o anel da 
sorte de Alexia e ela convence Kyra e Luan a 
irem com ela atrás do rapaz. 
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Malhação
Rita confirma para Carla que 

é mais seguro que Raíssa se 
afaste de Rui. Max decide orga-
nizar uma festa em comemora-
ção a Rafael. Regina e Guga se 
preocupam. Carla encerra o con-
trato de Rui com Raísa. César 
exige conhecer a família de 
Daniel. Filipe estranha a ausên-
cia de Leila. Lara surpreende 
Leila em seu escritório. 

Éramos Seis
Lola é confrontada por Afonso. 

Shirley chega ao armazém. Pas-
sam-se alguns meses e Isabel 
se forma. Clotilde disfarça sua 
gravidez. Soraia inva de o quarto 
de Julinho e os dois se beijam. 
Genu vê Isabel e Felício no 
cinema. Olga reclama do salário 
de Zeca. Gunu conta para Isabel 
que viu Lola. Isabel confidencia 
a Lili sobre Felício. Shirley dá um 
ultimato a Carlos. Lola questiona 
Isabel sobre o namoro. 

Amor de Mãe 
V i tó r ia  encont ra  T iago 

machucado, e percebe a tensão 
entre o filho e Belizário. Raul 
exige que a PWA faça uma retra-
tação pública sobre o episódio da 
escola. Januário e Oliveira trocam 
provocações. Lurdes e Leila visi-
tam Magno. Danilo pressiona Gabo 
sobre Thelma. Vinícius confronta 
Raul e acaba expulso de casa.

As Aventuras de Poliana 
Ruth diz a Bento que indepen-

dente de seu sobrinho verdadeiro, 
ela nunca irá abandona-lo. Jeff 
avisa Durval sobre o estágio da 
O11O e ex chefe fica feliz por ele. 
Waldisney leva Nancy para pas-
sear e faz uma surpresa a ela. 
Débora conversa com Marcelo 
e ameaça tirar seus bens. Iure 
janta com um amigo de longa 
data. Sophie o segue. 

Cúmplices de um Resgate 
Geraldo doa sangue após 

se certificar que ninguém sabe. 
Fortunato vê Geraldo na sala de 
coleta. Joaquim continua se sen-
tindo culpado. No vilarejo, Mateus 
e Dóris ligam para Rebeca e pedem 
ajuda dela. Rebeca libera os dois 

do trabalho e diz para irem para 
casa. Giuseppe presenteia Fiorina 
com um par de calçados novos. A 
italiana fica encantada. 

O Rico e o Lázaro 
Amitis, Evil-Merodaque e 

Daniel se surpreendem ao verem 
o rei sair da floresta como uma 
pessoa normal, sem aparência 
de animal. Joana, sete anos 
mais velha, conversa com Dana 
sobre o relacionamento de Zac 
e Malca. Em Meroé, o príncipe 
Aksumai está prestes a morrer e 
deixa toda a herança para Asher. 
Malca lamenta a perda de mais 
uma gravidez. 

Amor sem igual 
Ramiro diz que Tobias irá arcar 

com os prejuízos da reabertura 
do clube de Olympia. O milionário 
ainda avisa que o rapaz terá que 
compartilhar Doutorzinha. Ber-
nardo e Leandro dispensam Cindy 
e Ioná. Poderosa não se entrega 
a Miguel e pega carona com outro 
homem. Os dois são seguidos. 
Tobias aparece na casa de idosos 
e surpreende Donatella. 
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É melhor sentir, do que agir. Assim, poderá ter mais 
certeza para decidir algo amanhã. Durante o dia, 
tenha mais sensibilidade e paciência. 

Você sabe: quando se coloca no lugar do outro, há 
caminhos que se abrem. Hoje é um dia assim. Tenha 
compaixão.

Tudo o que você precisa hoje é encontrar o mínimo 
divisor comum entre as tendências e as suas prefe-
rências. Esse caminho é o do sentimento.

Esta semana proporciona conclusões importantes e 
oportunidades novas que trazem entendimento. Aten-
te-se aos sinais e coloque mais arte em seu trabalho.

Excelente dia para negociar com clientes, parceiros ou 
fornecedores. Tudo vai dar certo através de caminhos 
misteriosos. Saiba esperar, confie e tenha fé.

Pode ser que o mundo não caiba nos seus sonhos. 
Porém, há pessoas que gostam da sua maneira de 
ser e de enxergar as coisas. Receba-as, perdoando 
suas falhas. Amor em alta.

Semana ótima para exercitar seu lado artístico com 
mais liberdade. Espere novos convites de trabalho e 
admiração por sua capacidade. Porém, cuidado com 
a bagunça financeira.

O clima astral de hoje destaca a importância de se 
colocar no lugar do outro. Amor incondicional será 
uma demanda. Além disso, filhos e criatividade esta-
rão em alta. Siga a bússola da sua intuição.

Você precisa de liberdade para se movimentar e 
fazer tudo de acordo com seu ritmo. O que está 
atrapalhando? Reveja seus sentimentos em relação 
a alguém da família.

Dia tenso e contraditório. Expandir-se ou ficar espe-
rando pelos outros? O dilema de hoje é esse. Cuidado 
com promessas e conversas vagas demais.

Setor financeiro em destaque nesta terça-feira. Intui-
ção e síntese de ideias ajudam. Porém, cuidado: não 
é dia de testar seu poder.

O mundo está pequeno para você hoje. Lua e Vênus 
em contato suave sinalizam a ampliação de suas 
emoções e de suas antenas. Preserve-se de con-
tatos tóxicos. 
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ELOPOPULAR
SLAAVANT

COLERARO
SE

Prática de 
institui-
ções de
caridade

Abrigo
tempo-
rário de

esquimós

(?) Paz,
sede do
governo
boliviano

Regula o
fluxo de
água,
na pia

Parte do
corpo afe-
tada pela 

amigdalite

"Progra-
ma", em

PNBL
(Inform.)

Diz-se de
ferimento

leve

Defeito
que causa
a parada
do motor

Local de 
audiências
judiciais

Estado fa-
vorável à
gestação
animal

(?) bolas!,
expressão
de enfado

(?)
Supremo:

Deus

(?)
alcoólico:
é alto no
absinto

Exposição
feita por 
testemu-

nhas

Está aí
(red.)

Cordeiro,
em inglês

Peças 
de instala-

ções hi-
dráulicas

A viola,
por seu
interior

Fluido que
contém
glóbulos
brancos

Monogra-
ma de

"Alberto" 

Caldo
de cana
(bras.)

Simples

(?) Ramazzotti, 
cantor italiano

Trago
(de bebida)

Tatu-bola
(Zool.)

"Combus-
tível" de
protestos

Fúria

Critério observado na
compra de colchões

Canoa
inteiriça

Área de
atuação

do progra-
mador de
sistemas

Galpão
para

aviões
Pesaroso

Temerário
Osmar (?),

ator
brasileiro

Antes, em francês

Molho feito com
ketchup e maionese

O mesmo
(latim)
Euro

(símbolo)

Imperador derrotado na Batalha
de Waterloo, que envolveu tropas
francesas, inglesas e prussianas

"A (?) tem limites" (dito)

Problema
da pele
oleosa

Antônio Pitanga: 
atuou em "Malhação"

em 2013 (TV)
Esconderijo do Batman

(HQ)

(?) corredio: laçada
(?) o vocativo, 

uma das funções 
da vírgula (Gram.)

3/cio. 4/lamb. 5/avant — igara — prado. 6/hangar. 11/aventureiro. 12/apelo popular.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 65

Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

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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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 
aniversário hoje -, Carlos Roberto 
Inforzato, Luiz Gustavo F. Pirath, 
Mário Rubens Vargas Mella, Ricar-
do Antunes de Oliveira e Romara 

Costa Borges da Silva.  Da coluna: 
felicidades!

Que a paz de Cris-
to seja o juiz em 
seu coração, visto 
que vocês foram 

chamados para vi-
ver em paz, como 
membros de um 

só corpo. E sejam 
agradecidos.

(Colossenses 3:15)  

PORTRAIT
Luiz Fernando Monteiro com sua fiel escudeira e irmã querida Carminha Monteiro 
na festa de fim de ano da Unipar. Ele, sempre presente nos eventos que marcam 

a agenda da Capital da Amizade.

ARQUIVO PESSOAL

Vapt Vupt
Esta é a última semana de janeiro. Já se pas-
saram quase 30 dias do primeiro mês do ano. 
Fevereiro vem com tudo: aulas e carnaval. E 

com certeza vai passar voando . . . 
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Dicas 2020
n Cuide para que o trabalho e a 
religião não atrapalhem sua vida. 

Cante sozinho. Leia poesias em voz 
alta. Participe de rodas de piada. 

Não tenha pressa de deixar a mesa 
após as refeições. Pegue crianças 

no colo. Ande sem relógio. Fuja dos 
beatos.

 n Use seus talentos. Nem que seu 
único tempo para usá-los seja da 
meia noite às seis. Ninguém deve 
passar a vida fazendo o que não 

gosta, se o preço é deixar de fazer 
o que sabe. Útil não é quem faz o 
que os outros acham importante 
que seja feito, mas quem cumpre 

sua vocação.

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

torne realidade.  (pastor Ed Kivitz)

Quer desconto?
Com um programa de fidelização, a 
Unipar está incentivando os pro-
fissionais da região a continuar 
os estudos, dando desconto nas 
mensalidades dos seus cursos de 

especialização. Quem se formou em 
2019 ganha 20% de desconto e em 
anos anteriores, 15%; ex-alunos de 
cursos de especialização concluídos 
na Unipar, também 20%; e alunos 
de outras instituições, 10%. Cursos 
com número de vagas inferior a 15 

não são contemplados.

 IGOR CORREA

 NOVO ESPAÇO
ÉRICA PETENO KOVALECHEN 

inaugurou a nova sede do 
seu escritório de advocacia 
na última quarta feira (22). 
Desejamos sucesso no em-

preendimento e investimento 
em nossa cidade  que agora 
dispõe de um espaço am-

plo, moderno e confortável 
para atender a seus clientes. 
Da coluna nosso destaque e 

parabéns pelo arrojo  num dos 
endereços nobres da cidade.
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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 ALVARÁ DE LICENÇA 
MUNICIPAL

PRISCILLA ASTRATH NUNES, inscrita 
no CPF n° 035.471.109-12, situada 
na Avenida Governador Parigot de 
Souza nº 4395, Sala 01, Zona 01, 
nesta cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná, vem publicar o extra-
vio do ALVARÁ DE LICENÇA Nº 
28543/2009. Com esta publica-
ção o mesmo fica sem nenhum 
efeito legal.

EXTRAVIO DE ALVARÁ DE LICENÇA 
MUNICIPAL

M. TAVORA & BERALDO LTDA, ins-
crita no CNPJ 07.466.392/0001-
28, situada na Avenida Paraná, 
3420, Zona 01, CEP 87501-030, 
nesta cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná, vem publicar o extra-
vio do ALVARÁ DE LICENÇA Nº 
25.877. Com esta publicação 
o mesmo fica sem nenhum 
efeito legal.

EXTRAVIO DE ALVARÁ DE LICENÇA

MARCIO ROBERTO BINATI 
07720104986, inscrita no CNPJ 
32.846.898/0001-00, situada 
na Rua Amadeu Borges Melo, 
828 Parque Danielle, CEP 87506-
450 nesta cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, vem publicar o 
extravio do ALVARÁ DE LICENÇA 
Nº 39.256. Com esta publica-
ção o mesmo fica sem nenhum 
efeito legal. 
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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

Manter-se competitivo, aprimorando habilidades 
e competências por meio de um curso de 

especialização, é a nova ordem assimilada por 
profissionais que buscam sucesso na carreira. Para 

estes, a Universidade Paranaense – Unipar está 
oferecendo várias opções.

Uma delas é dirigida a cirurgiões-dentistas: a 
especialização em Endodontia, que se destaca 

pela excelente qualidade científica e tecnológica. 
Trata-se também de um curso consolidado, que já 

diplomou muitos profissionais.
O objetivo é capacitar o cirurgião-dentista para 

tratamentos endodônticos, utilizando recursos 
tecnológicos de última geração, que geram 

segurança, previsibilidade e aumento do índice de 
eficácia nos procedimentos.

A matriz curricular do curso foi pensada para 
abordar as inovações da endodontia, obedecendo 

as exigências do Ministério da Educação. No rol 
das disciplinas estão Anatomia e anestesiologia, 

Cirurgia parendodôntica, Endodontia automatizada, 
Endodontia clínica e Endodontia pré-clínica.

Com corpo docente de alto nível, a 
especialização é dirigida a cirurgiões-dentistas 

regularmente inscritos no CRO (Conselho Regional 
de Odontologia). 

O início das aulas está previsto para março, que 
serão oferecidas em regime mensal: às quintas, 

sextas e sábados, nos períodos matutino e 
vespertino. A carga horária é de 855 horas.

Saiba mais no site www.unipar.br 

Curso conta com professores 
competentes e experientes e segue grade 
curricular focada nas inovações da área  

Especialização em Endodontia 
PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

EXTRAVIO DE ALVARÁ DE LICENÇA 
MUNICIPAL

VIA NOVA COMÉRCIO DE INFOR-
MÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ 
04.393.787/0001-50, situada 
na Rua Pirapó, 3778, casa 17, 
CEP 87504-480, nesta cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, vem 
publicar o extravio do ALVARÁ DE 
LICENÇA Nº 26.790. Com esta 
publicação o mesmo fica sem 
nenhum efeito legal.

Gabigol definitivo
A negociação entre Flamengo, Gabigol 
e Internazionale de Milão se arrastou 
por meses, mas as partes chegaram a 
um consenso e o atacante assinou em 
definitivo com o Rubro-Negro. A tran-
sação foi finalizada ontem (segunda, 
27). As conversas contaram com as pre-
senças de Marcos Braz, vice de futebol, 
e do diretor Bruno Spindel, que estão 
na cidade italiana. O anúncio oficial 
pode sair ainda nesta terça-feira.

A espera da rescisão
O Coritiba tenta que o meia Jadson 
fique livre do contrato que tem com 
o Corinthians, para poder negociar 
diretamente com o jogador. Depois 
e admitir interesse, o clube se 
organiza para se aproximar ainda 
mais. Ontem, (27), o empresário do 
jogador, Marcelo Robalinho, esteve 
reunido com a equipe paulista 
negociando e deve apresentar a 
ideia de rescisão amigável. O con-
trato com o Corinthians termina no 
final do ano. Caso não seja possível, 
o clube estuda a apresentação de 
uma proposta de divisão dos salá-
rios de Jadson entre os dois clubes.

Finalistas Copa 
Altônia
Foram definidos os times que farão 
a grande final da 18ª Copa Altônia 
de Futsal. Os finalistas são o Super-
mercado Luiz, que venceu a semifinal 
do RC Transportes Campo Mourão 
por 4 a 1 e o Choperia Ilha Bela, que 
passou por cima do Altamira/Mundo 
Novo vencendo com um placar de 
8 a 2. A partida da final acontecerá 
amanhã (quarta-feira, 29) às 20h no 
ginásio de Esportes de Altônia.
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Umuarama Futsal aluga vaga do 
São Paulo e volta à Liga Nacional

Informação que circulava nos 
bastidores do futsal paranaense 
desde o fim de 2019, a volta do 
Umuarama à Liga Nacional de Fut-
sal foi finalmente confirmada. A 
Associação de Futsal de Umuarama 
(Afsu) disputará o cer tame durante 
a temporada 2020, depois que diri-
gentes conseguiram alugar a vaga 
São Paulo Futebol Clube. A infor-
mação foi confirmada no início da 
tarde de domingo (26), pela direto-
ria do clube. 

O Umuarama disputou a Liga 
Nacional de forma ininterrupta entre 
2006 e 2016. Nas 11 temporadas, 
o melhor desempenho alcançado foi 
um 3ª lugar, em 2009. O anúncio 
do retorno satisfaz em especial ao 
técnico Nei Victor. Em entrevista no 
final de 2019, o técnico multicam-
peão demonstrou o desejo de voltar 
a treinar uma equipe do cer tame. 
Quis o destino que ele renovasse o 
contrato com o time de Umuarama, 
que também está sendo chamada 
como o Índio, e que essa equipe con-
seguisse a vaga. Além do Umuarama, 
o Paraná deverá ser representado na 
Liga Nacional de 2020 por Cascavel, 
Campo Mourão, Foz Cataratas e Mar-
reco, além do atual bicampeão Pato. 
O pontapé do principal campeonato 
de futsal do Brasil deve acontecer 
entre o fim de março e início de abril. 

Recentemente o time passou por 
uma renovação, contratando novos 

Sócio torcedor
De acordo com o presidente da Afsu, Edivanilson Lopes Romeiro, o ‘Nil’, o 

custo para alugar a vaga, com direito a duas renovações na LNF é alto. “São R$ 200 
mil que tivemos que pagar para transferir a vaga para o Umuarama. Para tanto 
contamos com a colaboração de empresários que estão nos ajudando. Estamos 

fechando patrocínios na cidade e também lançamos o Sócio Torcedor”, conta Nil. 
Cada torcedor que quiser fazer parte pode pagar R$ 400 e terá direito a carteiri-
nha do clube, entrada gratuita nos jogos em casa, kit de adesivos da Afsu e uma 

camiseta oficial do Umuarama Futsal.

jogadores que irão reforçar o time 
tanto na Liga Nacional, quanto no Cam-
peonato Paranaense, na Taça Paraná 
2020 e na Taça Sul.

Entre os atletas já contratados 
estão o ala/pivô Augusto, os alas/
fixos Mura e Léo Café, o fixo Lucas, o 
goleiro Luccas o ala direita Foguinho, 

Danilo na Ala Esquerda e Vitinho na 
ala direita, estes dois últimos foram 
revelação nas categorias de base.

Com a presença do Umuarama, o 
Paraná terá seis representantes na Liga 
Nacional e poderá enfrentar o Pato (atual 
campeão), o Cascavel, Campo Mourão, 
Foz Cataratas e o Marreco.

TIME se prepara para encarar quatro campeonatos de alto nível em 2020

ALEX MIRANDA
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