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para a próxima semana 
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Deputados se posicionam contra 
municipalização do Nota Paraná
Diversos deputados estaduais participaram ontem de uma reunião com o secretário 

de Estado da Fazenda, Renê Garcia Junior, sobre a municipalização do programa Nota 
Paraná. Segundo os parlamentares, “todas as entidades do Paraná não podem ser 

penalizadas. As entidades dos pequenos municípios (que são a maioria) serão prejudi-
cadas com a mudança proposta pelo governo”. l Pág. 5
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Chuvas e enxurradas 
assustaram moradores 
de Pérola e Altônia 

Umuarama Futsal inicia 
jogos da temporada 
2020 em Pitanga 

Gasolina mais barata
 A Petrobras informou ontem que vai reduzir o preço médio da 
gasolina e do diesel nas refinarias em 4,3% e 4,4%, respectiva-
mente, a partir desta quinta-feira. Neste ano, esta é quarta vez 
que a estatal reduz o preço na refinaria. A redução no preço do 
combustível tem como pano de fundo a queda da cotação do 

petróleo no mercado internacional. l Pág. 6
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Recuperação de rodovias
Em uma reunião na terça-feira (4), no Palácio Iguaçu com o 
Chefe da Casa Civil, Guto Silva, o deputado estadual Delegado 
Fernando Martins tratou de assuntos relacionados à segurança 
pública e infraestrutura da região Noroeste. De acordo com a 
assessoria, foi levada a demanda em regime de urgência, da 
recuperação das rodovias da região. “Fiz a reinvindicação através 
do que recebi da população durante o recesso parlamentar. 
Nossas rodovias estão em situação precária e colocam em risco 
a vida de milhares de pessoas todos os dias”, disse o deputado. 
Ainda conforme a assessoria, o secretário garantiu que obras 
importantes serão iniciadas ainda neste semestre.

Ofensas
O procurador Geral da 
República Ailton Benedito 
prometeu e cumpriu. Ele 
ingressou com ofício ao 
Ministério Público Federal 
no Estado de São Paulo, a 
fim de que o órgão tome 
conhecimento de ofensas 
por parte do ator Zé de 
Abreu desferidas contra 
a colega de profissão 
Regina Duarte. As palavras 
que ofenderam também, 
segundo o procurador, todas 
as mulheres, foram ditas 
em rede social pelo ator, 
depois que Regina assumiu 
a Secretária de Cultura do 
governo Bolsonaro.

Zera impostos
O presidente Jair Bolsonaro disse ontem (5) que zera os impostos 
federais sobre combustíveis se os governadores também zerarem 
a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS). O preço dos combustíveis vem sendo tema de debates nos 
executivos federal e locais. Enquanto governadores querem que o 
governo reveja os impostos federais sobre os combustíveis, como PIS, 
Cofins e Cide, Bolsonaro vem defendendo uma mudança na forma de 
cobrança do ICMS sobre esses produtos.

Desafio governamental
O ICMS é um tributo estadual que representa uma fatia 
importante de arrecadação tributária dos governos locais. “Eu 
zero o federal se eles zerarem o ICMS. Está feito o desafio aqui 
agora. Eu zero o federal hoje, eles zeram o ICMS. Se topar, eu 
aceito”, disse ao deixar o Palácio da Alvorada durante a manhã. 
Para o presidente, o tributo deveria ser calculado sobre o valor 
vendido nas refinarias e não nos postos de combustíveis. “Olha 
o problema que eu estou tendo com combustível. Pelo menos 
a população já começou a ver de quem é a responsabilidade. 
Não estou brigando com governadores. O que eu quero é que 
o ICMS seja cobrado no combustível lá na refinaria, e não na 
bomba. Eu baixei três vezes o combustível nos últimos dias, mas 
na bomba não baixou nada”, disse Bolsonaro.

Odiosas
Conforme o procurador, 
“foram ofensas odiosas 
contra todas as mulheres 
brasileiras. Se as feministas 
defendessem, de fato, as 
mulheres contra todas 
as formas de violência, 
rechaçariam esse ignomínia”, 
disse no Twitter, citando 
que pediu ao MP e as 
demais instituições tomem 
as providências nas suas 
atribuições. O procurador 
encerra afirmando ter 
cumprido o que havia 
prometido. “Encaminhei ao 
MPF para conhecimento do 
fato e providências que julgar 
cabíveis em face do sujeito”.
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Foi transferida para a terça-feira 
(11), a primeira reunião de 2020, 
da Comissão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ), da Assembleia Legisla-
tiva do Paraná. Os deputados se 
reuniriam ontem (quarta-feira, 5), 
às 13h30, para dar continuidade 
ao debate sobre a concessão de 
títulos de cidadania com a análise 
do projeto de lei 393/2019. O PL 
propõe homenagear o empresário 
catarinense Luciano Hang, dono 
da rede de lojas de departamen-
tos Havan, com o título de Cidadão 
Honorário do Paraná.

O deputado Cobra Repór ter 
(PSD), autor da proposta, apresen-
tou um amplo relato das ativida-
des do empresário e afirma que 
o objetivo é reconhecer a disposi-
ção de Hang em investir no Paraná, 
gerando empregos e estimulando o 
desenvolvimento estadual. 

O autor destaca que mais de 
1 milhão de produtos são movi-
mentados diariamente no Centro 
de Distribuição e cerca de 300 
caminhões levam cargas por todo 
o país todos os dias.

PROJETOS SOCIAIS
A empresa também desen-

volve diversos projetos sociais e 
de incentivo ao esporte, cultura 
e incentivo aos jovens como o 
Programa Entra21, de preparo ao 
jovem; o Programa Jovem, que 
proporciona a oportunidade do pri-
meiro emprego e o Troco Solidá-
rio, uma iniciativa da Havan, que 
arrecada valores que são doados à 
entidades carentes de cada cidade. 
Desde o início do projeto já foram 
arrecadados R$ 8 milhões e, no 
Paraná entidades como o Hospital 
Erasto Gaertner, de Curitiba, Lar 
dos Bebês Pequeno Peregrino, de 
Cascavel, e o Pequeno Cotolengo 
foram contemplados com doações.

A proposta de concessão do 
título provocou um grande debate 
na CCJ no final do ano passado, 

Angélica Carcel, 
esposa do deputado 
estadual Delegado 
Fernando Martins 
visitou a primeira 
dama do Estado, 
Luciana Saito Massa, 
para quem apresen-
tou o projeto social 
“Nadando na Frente” 
do qual é madrinha 
em Umuarama. Esse 
projeto tem levado a 
natação para crianças 
menos favorecidas em 
parceria com a Unipar. 
Na ocasião, Angélica 
aproveitou para saber 
mais sobre o programa 

‘Pátria Voluntária’, um projeto criado pela primeira dama do Brasil Michele Bolsonaro, em 
parceria com as primeiras damas de 12 Estados, incluindo o Paraná.
O ‘Nadando na Frente’, é um programa criado pelo Instituto de Esportes, instituição não 
governamental que desenvolve ações integradas de fomento à prática esportiva gratuita para 
as famílias, com estrutura especial oferecida a crianças em condições de vulnerabilidade social, 
devidamente identificadas por meio de triagens socioeconômicas. O Instituto é cadastrado no 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)

quando o projeto recebeu parecer 
favorável do deputado Delegado 
Jacovós (PL), relator da matéria.

ASSESSORIA

DÁLIE FELBERG/ALEP

A primeira reunião da CCJ que seria ontem, foi transferida para a terça-feira (11) na Alep

Transferida reunião da CCJ
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Mestrado na Unipar

A Universidade Para-
naense – Unipar está em 
ritmo acelerado com sua 
campanha de pós-graduação 
2020. Na modalidade stricto 
sensu, os profissionais que 
buscam se destacar no con-
corrido mercado de trabalho 
podem escolher entre seis 
cursos: quatro de mestrado e 
dois de doutorado. Aprovado 
pela Capes (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior), o Mes-
trado Profissional em Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos na 
Atenção Básica é um deles, 
sendo uma excelente oportu-
nidade para os profissionais 
da saúde e áreas afins.

As inscrições estão aber-
tas e podem ser feitas elo 
site da Unipar através do link 
da pós-graduação. Os interes-
sados têm até o dia 13 de 
fevereiro para se inscrever. 
Com 10 vagas, o programa 
segue duas linhas de pes-
quisa: Planejamento, produção 
e processamento de plantas 
medicinais e fitoterápicos, e 
Prospecção etnofarmacológica 
e avaliação da eficácia e segu-
rança na utilização de plantas 
medicinais e fitoterápicos.

Um dos objetivos do pro-
grama é fornecer conheci-
mentos e habilidades para a 
implementação de arranjos 
produtivos locais, relacionados 
à Política Nacional das Práticas 
Integrativas e Complementares 

do Sistema Único de Saúde 
(SUS), no que se refere à Polí-
tica Nacional de Plantas Medi-
cinais e Fitoterápicos. 

Outro diferencial do mes-
trado é sua grade curricular 
diversificada, com a realiza-
ção de trabalhos práticos 
desenvolvidos em laborató-
rios e em campo, além das 
atividades extracurriculares. 
Quanto ao corpo docente, um 
grupo de doutores e pós-dou-
tores conceituados e com 
larga experiência na docência 
e na pesquisa científica vai 
compartilhar seus conheci-
mentos com os mestrandos.

Para dar suporte às ati-
vidades práticas, além de 
laboratórios modernos, os 
mestrandos poderão usufruir 
de um Horto Medicinal, que é 
referência no Paraná: possui 
mais de trinta mil metros qua-
drados de área, onde são 
cultivadas em torno de 400 
espécies aromáticas e orna-
mentais. “Nossa proposta é 
fazer com que o profissional 
esteja apto a solucionar pro-
blemas de forma inovadora, 
atualizando e ampliando os 
conhecimentos técnicos e 
científicos adquiridos, com 
o objetivo de contribuir 
com a sociedade civil, o 
setor produtivo e, principal-
mente, o Sistema Público 
de Saúde”, afirma o coor-
denador do mestrado, pro-
fessor Emerson Botelho.

PARA as atividades práticas, curso tem laboratórios de ponta e um Horto Medicinal 
de trinta mil metros quadrados e cerca de 400 espécies de plantas

ASSESSORIA

Jovem aprendiz
Com a meta de abrir 20 mil 
novas vagas de emprego 
para jovens de 14 a 18 
anos em situação de maior 
vulnerabilidade social, o 
governador Ratinho Junior 
lança em março o Programa 
Cartão Futuro, que dará 
subsídios de R$ 300 a R$ 
450 às empresas para o 
pagamento do salário de 
cada jovem aprendiz.

Epicentro
Na abertura do ano 
legislativo, o presidente 
da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), acenou 
pelo fortalecimento do 
Legislativo. “O Congresso 
está passando a ocupar um 
lugar que é seu por direito, 
como epicentro do debate 
e da negociação em torno 
das questões vitais para o 
desenvolvimento do Brasil”.

Pauta prioritária
Vice-líder do Governo na 
Câmara dos Deputados, 
Pedro Lupion (DEM-PR) 
destacou que a pauta 
econômica deverá ter 
prioridade logo no início do 
ano legislativo. “Precisamos 
deixar o sistema mais justo 
e com maior possibilidade 
de atrair investimentos e 
gerar empregos e riqueza 
para os brasileiros”.

Abaixo-assinado
O deputado Soldado Fruet 
(Pros) publicou abaixo-
assinado em apoio ao 
porte de arma permanente 
para agentes de segurança 
privada: “A segurança privada 
representa o maior número 
de forças de segurança, 
no entanto, não estão em 
conformidade com a realidade 
atual, em vários aspectos: 
formação, treinamento, 
reciclagem, equipamentos, 
armamento, porte de arma, é 
preciso que isso seja revisto”.

Vai e volta
O deputado Romanelli 
(PSB) condenou a volta 
do aumento do pedágio 
nas praças de Jacarezinho, 
Jataizinho e Sertaneja 
exploradas pela Econorte 
na BR-369 no Norte 
Pioneiro. O TRF da 4ª 
Região determinou a 
redução das tarifas em 
25,77%. Agora o STJ 
suspendeu a decisão do 
TRF4 e as tarifas voltam aos 
valores sem a redução.

Reformas acopladas
O senador Alvaro Dias 
(Pode), em entrevista 
à imprensa, defendeu 
uma reforma tributária 
acoplada à reforma do 
sistema federativo, cobrou 
a aprovação da prisão de 
condenados em segunda 
instância e criticou a 
criação da figura do juiz de 
garantias. “O Brasil espera 
as reformas”.

Canil clandestino
A Polícia Civil do Paraná 
resgatou mais de 50 
cachorros em situação 
de maus-tratos em São 
José dos Pinhais. Os cães 
estavam abrigados em 
um canil clandestino 
em péssimas condições 
de saúde, alguns quase 
morrendo. O tutor dos 
bichos, um policial 
militar aposentado, foi 
autuado em flagrante por 
maus-tratos.

Pros na ativa
O presidente do Pros 
Paraná, Alisso Wandscheer, 
adianta que já são 120 
diretórios municipais do 
partido formalizados e 
regularizados na Justiça 
Eleitoral. A meta é chegar 
a 200 até março, prazo 
estipulado pelo TSE, e aptos 
a participar das eleições 
municipais de outubro.
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Contra a municipalização 
do Programa Nota Paraná

Diversos deputados estaduais 
par ticiparam ontem (quar ta-feira, 
5) de uma reunião com o secretário 
de Estado da Fazenda, Renê Garcia 
Junior sobre a municipalização do 
programa Nota Paraná.

O deputado Cobra Repórter (PSD), 
um dos participantes, defendeu que 
“todas as entidades do Paraná não 
podem ser penalizadas. As entidades 
dos pequenos municípios (que são 
a maioria) serão prejudicadas com a 
mudança proposta pelo governo”.

O deputado deu um exemplo: 
a Associação Refúgio, que fica em 
Cambé. “Tive a informação do pre-
sidente, Márcio Car valho, que a 
mudança pode provocar o fechamento 
da Associação, pois os recursos utiliza-
dos para atender 285 crianças vêm do 
programa e a maior parte das notas, 
de cidades vizinhas. Ele explicou que 
é com esse recurso que compram 
comida, pagam água, luz e salários”, 
disse o deputado.

O deputado Tercílio Turni (CDN), 
também presente na reunião, disse 
que “Muitas entidades atendem pes-
soas de diversas cidades e seriam 
prejudicadas com a reestruturação 
do programa. Ele cita os hospitais 
do Câncer de Londrina e Pequeno 
Príncipe de Curitiba como exemplos, 
além de muitas outras entidades. 
“Levamos a reivindicação e conse-
guimos rever ter a resolução neste 
momento”, informou Tercilio.

NOTA PARANÁ
O programa Nota Paraná devolve 

até 30% do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) para 
quem pede nota fiscal no comércio. 
Entidades assistenciais que recebem 
recursos pelo programa não poderão 
mais recolher notas fiscais emitidas 
em cidades diferentes do município 
sede. Segundo o Governo estadual, a 
mudança deve impactar o orçamento 
de 1.400 projetos.

Depois da manifestação de repre-
sentantes do Terceiro Setor do Estado 

Pedidos
Representantes do Terceiro Setor do Estado do Paraná, que participam do Pro-

grama Nota Paraná e recebem os créditos, estão pedindo o veto total da Resolução 
Sefa 1095/2019. Além disso, eles reivindicam a obtenção de um assento represen-
tativo junto à comissão do programa ou em instância competente em que as deci-

sões que venham interferir diretamente no setor possam ser deliberadas; solicitam 
a mudança do foco do Nota Paraná para que venha a ser um programa focado na 
destinação de renda para as organizações de cunho social do terceiro setor para-

naense; querem publicidade do programa em mídias abertas incentivando doação 
de Notas sem CPF para as Instituições com a veicular e prestação de contas das 

ações desenvolvidas com tais recursos para a sociedade acerca das ações sociais e 
programas desenvolvidos por todo o Estado do Paraná.

SEGUNDO os deputados, entidades que atendem pessoas de diversas cidades serão prejudicadas com a 
reestruturação do programa

VERUSCA BARISON

do Paraná, a Secretaria Estadual da 
Fazenda resolveu reavaliar a questão 
da municipalização do programa Nota 
Paraná, prevista na Resolução 1.095, 
publicada no dia 8 de novembro de 
2019. A medida ainda não entrou em 

vigor e, na reunião desta quarta, ficou 
definido que será formado um grupo 
de trabalho para avaliar a questão num 
prazo de 60 dias. Até o final desse 
prazo a Resolução não terá validade, 
segundo os deputados.
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FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem que, através dos autos

nO0010363-40.2013.8.16.0173 de Cumprimento de Sentença onde é exequente Associação Paranaense
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conhecimento geral de que por este ato procede a INTIMAÇÃO do(a) executado(a) Eduardo Henrique

Campinha Brotti, inscrito no CPF nO009.379.909-81, atualmente em lugar incerto e não sabido, de que fora
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I

Penhora de dinheiro efetuado através do sistema BacenJud, no valo~ de R$ 1.191,94 (um mil cento e
I

noventa e um reais e noventa e quatro centavos), realizado em 10/10/2019.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não aleguem ignorãncia
ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.

Umuarama, 16 de dezembro de 2019.

Marcelo Pimentel Bertasso

Juiz de Direito

Petrobras volta a reduzir preço 
dos combustíveis nas refinarias

A Petrobrás informou 
ontem (quar ta-feira, 5) 
que vai reduzir o preço 
médio da gasolina e do 
diesel nas refinarias em 
4,3% e 4,4%, respecti-
vamente, a par tir desta 
quinta-feira (6).

Neste  ano,  já  é 
quarta vez que a estatal 
reduz o preço dos com-
bustíveis na refinaria. O 
último cor te começou a 
valer em 31 de janeiro. 
A redução no preço do 
combustível tem como 
pano de fundo a queda 
da cotação do petróleo 

no mercado internacio-
nal. Depois do pico de 
alta nos primeiros dias 
de janeiro, quando as 
tensões entre EUA e Irã 
estiveram elevadas, o 
preço da commodity che-
gou a acumular queda 
mais de 20%.

PREÇOS NA BOMBA
O  r e p a s s e  d o s 

a j u s t e s  d e  p r e ç o 
nas ref inar ias para 
o  consumidor  f ina l 
nos postos depende 
de diversos fatores, 
como impostos, mar-
gens de distribuição e 

revenda e mistura de 
biocombustíveis.

Na  semana  pas -
sada, os preços da 
gasolina e do diesel 
nos postos recuaram, 
segundo dados divul-
gados pela Agência 
Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP).

De acordo com o 
levantamento da ANP, 
o valor médio do litro 
da gaso l ina  para  o 
consumido r  r ecuou 
0,30%, para R$ 4,580, 
n e s t a  s e m a n a .  O 
preço do litro do diesel 
teve queda de 0,58% 
no período, para R$ 
3,778, em média.

DE acordo com a ANP, o valor médio do litro da gasolina para o consumidor 
recuou 0,30%, nesta semana
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Ceasa e Fetaep pelo 
agricultor familiar
A Centrais de Abasteci-

mento do Paraná (Ceasa) 
assinou ontem (5), um Ins-
trumento de Cooperação 
Técnica pelo qual abrirá 
espaço em suas unida-
des para que a Federação 
dos Trabalhadores Rurais 
Agricultores Familiares do 
Paraná (Fetaep) tenha um 
espaço de capacitação tec-
nológica e orientação dos 
agricultores familiares. A 
assinatura foi feita durante 
o Show Rural, em Cascavel.

“Estamos abrindo mais 
as portas da Ceasa para a 
presença da Fetaep. Assim, 
a federação pode, junto 
conosco, dar uma atenção 
mais qualificada a milhares 
de famílias da agricultura 
familiar que frequentam 
aquele espaço”, disse o 
secretário estadual da Agri-
cultura e do Abastecimento, 
Norberto Ortigara.

A Ceasa é um dos prin-
cipais locais de comercia-
lização de produtos horti-
frúti destinados a hotéis, 
restaurantes, feiras e 

supermercados. Nas unida-
des, onde passam aproxi-
madamente 4,5 mil pessoas 
diariamente, há um espaço 
destinado a agricultores que 
vendem os produtos dire-
tamente sem passar pelos 
grandes comerciantes do 
local. São eles os alvos prin-
cipais do termo assinado.

Os termos de coopera-
ção destacam que o Estado 
e a Fetaep integrarão os 
esforços institucionais 
visando a ações conjuntas 
de políticas de inovação 
tecnológica, desenvolvi-
mento rural e qualificação 
do processo de comerciali-
zação de produtos da agri-
cultura familiar.

“Há muitos produtores 
para os quais não chegam 
as informações ou é difícil 
de conseguir. E eles preci-
sam de apoio técnico, docu-
mental e jurídico”, disse o 
presidente da Ceasa, Eder 
Bublitz. “Em função do 
nosso horário de funciona-
mento facilita o dia a dia do 
homem do campo”.

Todo cidadão paranaense 
pode consultar rapidamente, 
por meio do PIÁ – Pro-
grama de Inteligência Artifi-
cial do Governo do Paraná, 
os medicamentos que estão 
disponíveis nas 23 farmácias 
da rede do Estado. A 
funcionalidade apresenta os 
medicamentos padronizados 
em 84 protocolos clínicos 
com as principais informa-

ções para o usuário, como disponibilidade na rede e Classificação Internacional 
de Doenças (CID). A consulta pode ser feita por qualquer pessoa, estando 
ou não cadastrada nos programas de assistência farmacêutica do Estado.
De acordo com a coordenadora de Assistência Farmacêutica da Secretaria, 
Deise Pontarolli, por meio desta ferramenta o usuário consegue adiantar uma 
etapa da busca pelo medicamento, pois o sistema também apresenta os 
documentos necessários para a retirada na farmácia. Na mesma pesquisa, o 
cidadão tem todas as informações necessárias. Este conteúdo foi elaborado 
pela equipe de profissionais do setor em parceria com a Celepar (Companhia 
de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná).

GERALDO BUBNIAK/AEN

Morte em massa
A Defensoria Pública da 
União (DPU) manifestou à 
Fundação Nacional do Índio 
(Funai) preocupação com as 
movimentações que podem 
indicar mudanças nas políticas 
públicas de proteção aos Povos 
Indígenas Isolados e de Recente. 
No ofício (Nº 3448205/2020), 
ao qual a Coluna teve acesso, 
a DPU alerta que uma 
nomeação que não atenda a 
critérios técnicos é a “morte 
em massa de indígenas”, 
decorrente de doenças a partir 
do contato irresponsável ou 
dos conflitos flagrantes com 
missões religiosas, madeireiros, 
garimpeiros, caçadores e 
pescadores ilegais. 

Pastor       
Além da manifestação da 
DPU, organizações indígenas 
protestaram nos últimos dias 
contra a indicação do pastor 
evangélico Ricardo Lopes 
Dias - nomeado ontem - para 
coordenar o órgão que cuida de 
populações indígenas isoladas.  

Vulnerabilidade 
Para a Indigenistas Associados 
(INA), organização de 
indigenistas da Funai, a 
nomeação de Ricardo Lopes 
configura mais um ato contra os 
direitos indígenas: “É em função 
da extrema vulnerabilidade 
destes povos que o cargo 
foi ocupado apenas por 
profissionais com experiência”. 

Amazônia
O vice-presidente da República, 
Hamilton Mourão, prestou 
contas à bancada ruralista 
sobre a criação do Conselho 
da Amazônia. Confirmou aos 
deputados que o decreto de 
instalação do conselho deve ser 
publicado até a próxima semana 
e as verbas para as ações 
serão remanejadas dentro dos 
ministérios. 

Aliança 
Longe de alcançar as 492 mil 
assinaturas para formalizar a 
criação do Aliança pelo Brasil, 
coordenadores e apoiadores 
da legenda em formação têm 
reforçado o pedido de apoio a 
prefeitos e líderes de partidos 

alinhados ao governo de Jair 
Bolsonaro. 

Podemos
O Podemos aderiu ao mutirão 
do Aliança em vários estados e 
municípios, principalmente na 
Região Sul. O partido é uma das 
opções para aliados de Bolsonaro 
se candidatarem nas eleições deste 
ano caso o Aliança não levante o 
total de assinaturas até abril. 

Tabagismo
A Justiça Federal estabeleceu 
prazo de 30 dias úteis para que 
fabricantes de cigarros do Brasil 
se defendam na ação civil pública 
ajuizada pela AGU para cobrar o 
ressarcimento dos gastos do SUS 
com o tratamento de doenças 
causadas pelo tabagismo.

Mercado 
São alvo da ação a Souza 
Cruz LTDA, Philip Morris 
Brasil Indústria e Comércio 
LTDA e Philip Morris Brasil 
S/A, que, juntas, detêm 
aproximadamente 90% do 
mercado nacional de fabricação 
e comércio de cigarros. 

Nobel x corrupção
A Associação Nacional dos 
Peritos Criminais Federais 
trará ao Brasil o economista 
Thomas Sargent, ganhador 
do Nobel de Economia. Ele 
será um dos palestrantes do 2º 
Fórum Nacional sobre Crimes 
Econômico-Financeiros, em 
março, em Curitiba. O evento 
discutirá o custo econômico do 
crime e uso de novas tecnologias 
no combate à corrupção. 

Acidentes 
Segundo o Painel de Acidentes 
da Confederação Nacional 
do Transporte, os números 
de 2019 mostram queda de 
2,6% nas ocorrências em 
relação ao ano anterior. Os 
acidentes com vítimas (mortos 
e feridos), por sua vez, tiveram 
elevação de 3,3%, subindo de 
53.963, em 2018, para 55.756. 

Interino, subeditor Walmor Parente
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Chuva e enxurrada assustam 
moradores de Altônia e Pérola

A for te chuva que atingiu as 
cidades de Altônia e Pérola na tarde 
de ontem (quarta-feira, 5), assustou 
moradores e a enxurrada chegou a 
arrastar veículos em algumas vias. 
O temporal começou por volta das 
14h20 e rapidamente gerou a enxur-
rada, criando vários pontos de alaga-
mento. A população ficou assustada 
e, ao mesmo tempo, impressionada 
com a força da água.

Conforme moradores de Altô-
nia, a chuva durou cerca de meia 
hora, mas foi suficiente para ala-
gar o interior de estabelecimentos 
comerciais. Um deles foi o Mer-
cado Luiz. Em um vídeo enviado 
em redes sociais, funcionários se 
revezavam com rodinhos arras-
tando para fora a água que inva-
dia o mercado pela porta da frente. 
Algumas imagens mostravam que 
algumas ruas desapareceram 
embaixo d’água e da correnteza. 
Não fosse apenas a quantidade de 
água, a tempestade também trouxe 

fortes rajadas de vento.
A princípio não houve gran-

des prejuízos e nem registro de 
falta de energia elétrica nos dois 
municípios.

Equipes do Corpo de Bombei-
ros passaram a tarde verificando 
os locais onde houve prejuízo 
material. Não foram registrados 

casos de pessoas feridas por 
causa da tempestade.

Asfalto arrancado
O temporal que atingiu 

o noroeste ontem também 
causou estragos nas rodo-
vias. Uma erosão se for-

mou na rodovia PR-489, no 
trecho compreendido entre 
os municípios de Pérola e 

Cafezal do Sul. A orientação 
é para que os motoristas 
tenham muita atenção 

ao trafegarem pelo local. 
Equipes da prefeitura de 

Pérola forma o local, ainda durante a tarde, para sinalizar o trecho 
onde a erosão engoliu o asfalto. Além disso, foram acionados a 
Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e o Departamento de Estradas 

de Rodagem (DER) para analisarem a situação e verificarem se há 
necessidade de uma interdição parcial da rodovia.

CARRO sendo arrastado pela correnteza em uma das ruas de Altônia
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Caminhão abordado
transportava contrabando 

Um caminhão que transportava 
produtos contrabandeados do Para-
guai foi abordado na madrugada de 
ontem (quarta-feira, 5) por policiais 
militares que integram o 7º Batalhão 
de Cruzeiro do Oeste. O passageiro 
do veículo foi preso, pois estava 
sendo procurado pela justiça.

De acordo com os policiais, a 
abordagem aconteceu por volta da 
1h, quando uma equipe do grupo 
Rotam realizava patrulhamento 
nas proximidades da rodovia 
PR-323, nos arredores do trevo de 
acesso ao município de Cruzeiro 
do Oeste. O caminhão Mercedes 
Benz, modelo 1113 foi avistado. 
Na cabine estavam dois homens 
e, um deles possuía em seu des-
favor um mandado de prisão pela 
falta de pagamento de pensão 
alimentícia. Na averiguação feita 
no interior do caminhão, houve a 
constatação de que, no compar-
timento de carga haviam compos-
tos lácteos com notas fiscais, no 
entanto, em uma parte isolada do 
baú foram encontrados diversos 
produtos provenientes do Para-
guai sem nota fiscal. Entre eles 
3 caixas de cigarros (cada uma 
com 100 pacotes), 30 receptores 

PRODUTOS apreendidos estavam na carroceria do caminhão entre a carga de compostos lácteos

DIVULGAÇÃO

de televisão, 100 baterias de apa-
relho celular e medicamentos. 

O condutor relatou que des-
conhecia a origem dos produtos, 
dizendo ter recebido a carga 
pronta para a empresa, pois 
carregou o veículo em Marechal 

Cândido Rondon e tinha como 
destino a cidade de Maringá. 

O passageiro foi encaminhado 
para a 17ª Delegacia de Cruzeiro 
do Oeste e os produtos apreen-
didos, levados à delegacia da 
Receita Federal em Guaíra.

Roubado na rua
Um homem de 87 anos foi assaltado 
por duas mulheres ao final da manhã 
da terça-feira (4), na região da zona 
7, em Umuarama. O idoso foi rendido 
quando procurava um quarto de hotel 
nas imediações e foi abordado por uma 
das autoras que estava no hotel. Ela 
ocupava um GM Ônix branco, que era 
conduzido pela comparsa. Paralelamente 
a PMs averiguavam denúncias de tráfico 
de drogas na mesma região da cidade, 
quando foram abordados pela vítima que 
pediu socorro, relatando a dupla roubou 
R$ 800 em dinheiro.
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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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cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.
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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
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Alexia propõe às amigas que 
elas fujam para São Paulo
Em “Salve-se quem puder”, Kyra/Cleyde observa 
na rede social o depoimento que Rafael fez em 
sua homenagem. Ela não gosta da aproximação de 
Renatinha e Rafael. Luna/Fiona lamenta não poder 
avisar a Juan que está viva. Zezinho não reage bem 
quando Alexia/Josimara lhe pede para não criar 
ilusões sobre ela. Dominique e Renzo voltam para 
São Paulo. Renzo decide participar dos negócios de 
Dominique. Alexia/Josimara descobre que Renzo 
foi ao seu enterro e ela propõe às amigas que elas 
fujam para São Paulo.

Malhação
Rita afirma a Viana que ele não é 
mais seu advogado, e diz que falará 
com Lígia sobre Lara. Fafi propõe que 
Henrique finja estar ficando com ela, 
para provocar Andressa. Lígia con-
fronta Lara na frente de Rita e Filipe. 
Sara aconselha Milena sobre a cirur-
gia. Rui sequestra Nina, e Lígia e Rita 
se desesperam. Joaquim apoia Lara. 
Milena decide não fazer a cirurgia. Rui 
devolve Nina para Lígia e Rita, e insi-
nua que deseja resolver o processo de 
guarda amigavelmente.

Éramos seis 
Carlos é levado para o hospital. Inês acre-
dita que Carlos tenha desistido de viajar 
com ela. Adelaide afirma a Gusmões que 
sabe de onde vieram os tiros contra a 
multidão. Julinho ouve as notícias sobre 
a manifestação e teme pela vida de 
Alfredo. Sem saber a identidade de Car-
los, o médico confirma a Gusmões que 
o estado do rapaz é grave. Marcelo vai 
à casa de Lola à procura de Carlos. Mar-
celo, Isabel e Alfredo se preocupam com 
a falta de notícias de Carlos. Inês fica 
aflita com o sumiço do namorado. Gus-
mões encontra um documento de Carlos 
e alerta Almeida. Alfredo reconhece Car-
los no hospital e se desespera. Almeida 
vai à casa de Lola com Gusmões.

Amor de mãe
Magno é libertado e visita Betina. Magno 
afirma que se afastará de Betina. Todos 
comemoram a volta de Magno. Érica 

alerta Ryan sobre o perigo do sucesso. 
Álvaro ameaça Vitória. Davi visita 
Amanda na prisão. Verena consegue um 
emprego no bar onde Marina trabalha. 
Vitória e Raul se aproximam. Miranda se 
encontra com Daniel. Leila e Magno se 
beijam. Belizário presenteia Penha, que 
se emociona. Verena faz sucesso can-
tando no bar. Álvaro pede para conversar 
com Verena. Eunice se nega a conversar 
com Camila sobre Tânia e Domênico. 
Raul sugere a separação para Érica.

As aventuras de Poliana 
Yasmin escuta Raquel falar que é verda-
deira Dark Lady. João fica com ciúmes 
de Eric e Poliana. Iure pede desculpas 
a Sophie pela atitude rude de seu pai. 
Fernanda vê Débora e Afonso conver-
sando. Depois da descoberta, Bento 
foge. Preocupada, Ruth alerta a todos 
sobre o sumiço de Bento. Luisa pergunta 
se Ester gosta realmente de Pendleton. 
Nasce o irmão de Gael, Benício e Yas-
min. Arlete tenta ensinar bons modos a 
Mosquito. Sozinho tentando fugir, Bento 
acaba se machucando na rua.

Cúmplices de um resgate
No vilarejo, Isabela vê na internet o 
sucesso de C1R e decide que irá aprender 
a cantar de qualquer jeito. Meire desco-
bre que Dinho é a pessoa que roubou seu 
dinheiro. O sobrinho entra em desespero 
e justifica que está sendo ameaçado por 
Navarro. Meire diz que quer se encon-
trar pessoalmente com Navarro para ver 
se ele possui peito para lidar com ela. 
Fausto pede desculpa para Helena por ter 

sido rude com ela. Helena fica pensativa 
e percebe a nova jaqueta de couro dele. 
A mulher decide terminar o namoro com 
Fausto. Téo leva ‘Manuela’ para ter aula 
de canto com o padre Lutero.

Amor sem igual 
Ramiro cobra Seu Ernani sobre o exame 
dos atletas. O milionário provoca Tobias. 
Hugo revela para Poderosa que estava 
conversando virtualmente com Maria 
Antônia fingindo ser outra pessoa. A filha 
de Oxente oferece todas suas economias 
para Poderosa deixar a casa de Miguel. A 
prostitua recusa. Em conversa com Hugo, 
Poderosa pede para ver as mensagens 
que ele enviou. Temendo Bernardo, Caio 
não gosta da ideia de Duplex trabalhar na 
casa noturna. Poderosa aconselha Hugo 
a enviar novas mensagens para Maria 
Antônia . Miguel chega em casa e flagra 
a mulher amada com Hugo no quarto.

O rico e Lázaro 
Asher conversa com Evil-Merodaque e 
começa a explicar algumas situações 
do passado. Nebuzaradã e Sammu-Ra-
mat ficam preocupados com a aproxi-
mação de Asher e Evil-Merodaque. 
Rebeca diz para Hurzabum que o rei 
perguntou sobre Shag-Shag. Débora, 
filha de Hurzabum, conversa com Sha-
g-Shag, inocentemente. Zac procura 
Joana e avisa que se casarão no dia 
seguinte. Asher conta que viu Nebuza-
radã traindo Kassaia com a sacerdo-
tisa. Evil-Merodaque fica furioso. Em 
conversa com Nebuzaradã, Sammu-
-Ramat nega ter matado Kassaia
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Seu otimismo vai ganhar a admiração das pessoas 
ao seu redor e nada vai atravessar o seu caminho. 
Seja tolerante, nem todos serão capazes de acom-
panhar seu ritmo. Cuidado com o fígado e não exa-
gere nos prazeres da mesa.

Permita que outros envolvidos na conversa falem sem 
serem interrompidos! Você vai se surpreender com 
suas reações! A sensação de fadiga vem prejudicando 
suas atividades e a resposta está no que você come. 
Você também está com falta de vitaminas.

Você estará mais à vontade na empresa e é hora 
de cuidar corretamente do seu relacionamento. 
Você precisa cuidar de si mesmo e compensar o 
período de negligência. Cuide da sua dieta para 
fazer alguns ajustes.

Você não terá o tempo que precisa para se afastar 
e por isso deve agir rapidamente. Fique fora de 
correntes de ar e alterações de temperatura. Você 
precisa recuperar o sono atrasado.

O ambiente é agradável e você se sente mais capaz 
de aproveitar a vida. Siga o seu entusiasmo. Você 
está achando mais fácil concentrar suas energias em 
seguir seus objetivos. Suas ações são equilibradas 
e construtivas.

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

O ambiente estará alegre e harmonioso. Você não 
ficará decepcionado com aqueles que o rodeiam e 
festividades estão próximas. Você está cada vez 
mais em forma e ficará satisfeito com seus esfor-
ços. Reduza o consumo de doces, eles não são a 
recompensa ideal. 

Você pode facilmente chegar a um acordo e a um 
compromisso firme e vai se orgulhar de suas realiza-
ções. Você deve ser capaz de ver as consequências 
de seus excessos e ganhar ao gastar sua energia 
na mesma proporção.

Este dia vem sob o signo da família e dos grupos. 
Essa é a melhor maneira de recarregar as baterias. 
Seu estado emocional está dirigindo sua vitalidade 
mais do que o habitual. Olhe para os outros e tente 
se comunicar.

Você vai achar fácil se expressar claramente e agora 
é a hora de resolver um mal-entendido entre as 
pessoas que o rodeiam. Vocês estão começando a 
sentir uma harmonia e uma serenidade que vão con-
trabalancear as pequenas doenças do mês passado.

Você terá a oportunidade de mudança e de man-
ter a sua distância. Escape sem se sentir culpado. 
Você precisa ficar sozinho na calma completa para 
recarregar suas baterias. Seus processos mentais 
exigem descanso.

As declarações feitas não passarão despercebidas e 
você vai ser muito enérgico e eficiente na busca de 
seus objetivos. Não coma demais, a moderação é a 
chave. Você precisa de desintoxicação e exercícios 
para se sentir melhor.
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3/map. 5/amigo — cravo. 6/ordena. 10/sujar o nome.
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3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.



12 SOCIAL TRIBUNA HOJE NEWS, 06 DE FEVEREIRO 2020

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Happy Day
A coluna destaca leitores do jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 

aniversário hoje -, Vanessa Mello, Gisele 
Antonin, Teco Bustelo, Ana Claudia 

Abdo Lopes , Alexandre Correa de Abreu, 
Camila Schmitt Freitas, Guilherme 

Francisco Dorigan, Maria Thereza Araújo 
Cordts e Mônica Naomi Kikuti Arida.  Da 

coluna: felicidades! 

“A excelência é 
uma arte adqui-
rida através do 

treinamento e do 
hábito. Não agi-
mos corretamente 

porque temos 
excelentes virtu-
des, mas somos 
virtuosos porque 
agimos correta-

mente. Nós somos 
o que fazemos de 
forma repetitiva. 
Excelência, então, 
não é um feito, 
mas um hábito”.

(Aristóteles)

Para maiores
A Unipar lançou neste início de mês um programa de bolsas 
de estudo que dá descontos ao aluno. São várias modalida-
des, uma dela é a que garante 50% de desconto nas mensa-
lidades  de cursos de graduação presencial e semipresencial 
[exceto Medicina e Odontologia] para pessoas com mais de 
55 anos de idade. Isso vale como um incentivo para quem 

não fez um curso superior e sonha em fazê-lo ou para quem 
quer retornar aos bancos da universidade para implementar 

o currículo.  Quem tem interesse já pode se inscrever. 

PORTRAIT
O ator Luiz Fernando Guarnieri e a pupila Karen Lessa, num mo-

mento de descontração, em evento da Unipar. Ontem (5) foi dia de 
‘Parabéns’ à  Você para ele. 

ANDRÉ LIMA



13SOCIALUMUARAMA, 06 DE FEVEREIRO 2020

Diploma
O final de janeiro foi marcado pelas formaturas da Unipar. 
Cerca de mil estudantes receberam o diploma e comemora-
ram com a família e amigos. As cerimônias, como sempre, 

foram revestidas de glamour e emoção.

MOMENTO SOLENE ALEGRIA COLETIVA

JURAMENTOSERIEDADE
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ASTRA HATCH  2.0 ADVANTAGE ...................................10/11 .........................PRETO .................................... COMPLETO ..........................................................................R$ 28.900,00
COBALT 1.4 LTZ ....................................................................12/13 .........................BRANCO................................ COMPLETO ..........................................................................R$ 32.900,00
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 .................................................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 II TURBO ...........................................16/17 .........................PRATA .................................... 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 SEL ...........................................................................17/18 .........................PRETO .................................... COMPLETO, AUT, COURO ..............................................R$ 98.900,00
FUSION TITANIUM AWD ...................................................16/17 .........................PRETO .................................... COMPLETO, AUT, COURO ..............................................R$ 99.900,00
HARLEY DAVIDSON V-ROD 1.250CC ...........................13/13 .........................PRETO .................................... COMPETO .............................................................................R$ 41.900,00
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
ONIX 1.0 TURBO PLUS LTZ...............................................19/20 .........................BRANCO................................ COMPLETO, AUT ................................................................R$ 69.900,00
ONIX 1.0 TURBO PLUS LTZ...............................................19/20 .........................PRATA .................................... COMPLETO, AUT ................................................................R$ 70.900,00
OMEGA FITTIPALDI 3.6 V6 ...............................................10/11 .........................PRETO .................................... COMPLETO, AUT, COURO ..............................................R$ 48.900,00
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
S10 ADVANTAGE 2.4 FLEX ...............................................16/16 .........................PRATA .................................... COMPLETO ..........................................................................R$ 67.900,00
S10 2.8 LT AT 4X4 DIESEL .................................................18/19 .........................BRANCO................................ COMPLETO, COURO ...................................................... R$ 129.900.00
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 .................................... COMPLETO, AUT ................................................................R$ 62.900,00
SPIN LT 1.8  ............................................................................12/13 .........................BRANCA ................................ COMPLETO ..........................................................................R$ 34.900,00
TRACKER 1.8 LT AT ..............................................................15/16 .........................PRATA .................................... COMPLETO, AUT ................................................................R$ 59.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT ...........................................................15/15 .........................PRATA .................................... COMPLETO, AUT, TS .........................................................R$ 62.900.00
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
TRAILBLAZER 2.8 LTZ 4X4 DIESEL ................................17/18 .........................BRANCO................................ COMPLETO, AUT, COURO, 7L ..................................... R$ 167.900,00
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NOTÍCIAS DA

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

A Unipar está em ritmo acelerado com sua 
campanha de pós-graduação 2020. Para os profissionais 

que querem se especializar são mais de cem opções. 
Na modalidade stricto sensu são seis cursos, entre eles 
está o programa de mestrado e doutorado em Ciência 

Animal com ênfase em Produtos Bioativos, considerado 
um dos mais conceituados do Paraná. 

Recomendado pela Capes (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), órgão 
do Ministério da Educação, tem a Saúde Animal como 
área de concentração. Os interessados podem fazer a 
inscrição no site da Unipar, no link da pós-graduação. 

Com 15 vagas para o mestrado e 13 para o 
doutorado, o programa tem como objetivo capacitar 
profissionais para o desenvolvimento de atividades 

com emprego de produtos bioativos para a 
Saúde Única (Animal, Humana e Ambiental), com

 pesquisas e produção de produtos inovadores 
para ações sustentáveis. 

Sobre o projeto pedagógico, ele foi pensado com 
base nos índices de demanda do mercado de trabalho, 

abordando disciplinas planejadas e voltadas às 
necessidades mercadológicas. Para isso, tem um 

corpo docente de alto nível, formado por 
doutores e pós-doutores.

Para as aulas práticas e de pesquisa, os mestrandos 
e doutorandos terão à disposição um dos maiores 
e mais completos hospitais veterinários do Brasil, 

que dá suporte também para projetos de extensão 
universitária (atendimento à comunidade). Lá eles 

encontrarão uma estrutura de ponta, com arrojados 
laboratórios e aparelhos modernos. 

Mais informações no (44) 3621 2885 ou 
pelo e-mail: danieladib@unipar.br. 

Mestrado e doutorado em 
Ciência Animal 

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Doações à 
Uopeccan

O Hospital do câncer Uopec-
can de Umuarama está preci-
sando de doações de alimen-
tos. Pode ser doado arroz, 
feijão, óleo, sal, fubá, trigo, 
molho de tomate, macarrão, 
açúcar, maisena, biscoito de 
água e sal, biscoito de mai-
sena, achocolatado, café, 
chá mate e farofa e, itens de 
higiene pessoal, creme dental, 
sabonete e papel higiênico.

Os alimentos serão desti-
nados para os pacientes que 
estão internados e também 
para a confecção e distribuição 
de cestas básicas, que serão 
destinadas para os pacientes 
em vulnerabilidade social.

A instituição lembra da 
impor tância da contribuição 
feita pela comunidade para 
que o serviço seja mantido. As 
doações devem ser entregues 
na sala da Legião Feminina de 
Combate ao Câncer, que fica 
anexo ao Hospital Uopeccan na 
avenida Paraná, 7592 – zona 
III. Para mais informações (44) 
2031-0700.

DIVULGAÇÃO
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Umuarama futsal começa
temporada 2020 em Pitanga

O time profissional de Futsal 
de Umuarama par ticipará, nos 
próximos dias 6, 7 e 8 de março, 
da Taça Pitanga de Futsal. A com-
petição faz par te do calendário 
de aniversário daquele município 
(cidade que fica localizada a 220 
quilômetros de Umuarama) e que 
completou 76 anos em janeiro.

Além do Umuarama também 
participarão os times de Marechal 
Candido Rondon, Campo Mourão, 
além do antrião Pitanga Futsal.

Depois de ficar anos fora da 
Liga Nacional o Umuarama apro-
veitará a oportunidade para testar 
os novos reforços do time, antes 
de iniciar a competição nacional.

De acordo com os dirigentes, a 
intenção é manter um plantel for-
mado por 18 atletas de ponta e 
a maioria deles já está contratado 

Abertas inscrições para o Interbairros Sub-11

e participará de todos os campeo-
natos na temporada 2020, come-
çando pela Taça Pitanga de Futsal.

Além do Umuarama, o time de 
Campo Mourão, que também está 
na Liga, vem se destacando ano 

após ano e pretende fazer sua pré-
-temporada em Pitanga em busca da 
vitória. O Marechal, um dos melhores 
times do Brasil, também aproveitará 
para testar seus novos reforços. Os 
jogos serão no ginásio Lolo Cleve.

UMUARAMA Futsal inicia temporada 2020 jogando a 220 kms de casa

DIVULGAÇÃO

As inscrições para o Campeonato 
Interbairros e Distritos de Futebol de 
Campo – Categoria Sub-11 estão 
abertas. Os representantes das 
equipes interessadas em participar 
devem procurar a Secretaria Muni-
cipal de Esporte e Lazer (Smel) até 
o próximo dia 17. As inscrições são 
gratuitas e a previsão de início da 
competição é 29 de fevereiro.

As partidas serão disputadas 
em campos de futebol da sede e 
distritos, com rodadas nos finais 
de semana por um período médio 
de dois meses. “Temos sempre 
bons jogos e muitos gols durante 
este evento, muito aguardado pela 
comunidade esportiva da cidade e 
região. Isso mostra que a Smel 
está no caminho certo, buscando 
novos talentos para representar 

Umuarama nas competições ofi-
ciais do Paraná e proporcionando 
atividade de qualidade para os 
apaixonados pelo futebol, espe-
cialmente as crianças e adolescen-
tes”, apontou o diretor de Esporte 
e Lazer, Jeferson Ferreira.

Mais informações sobre a com-
petição podem ser obtidas na 
secretaria do Ginásio de Esportes 
Professor Amário Vieira da Costa 
(na Avenida Parigot de Souza, ao 
lado do Cemitério Municipal) ou 
pelo fone (44) 3906-1090

AS partidas serão disputadas em campos de futebol da sede e distritos, com rodadas nos finais de semana por 
um período médio de dois meses

ASSESSORIA
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