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UMUARAMA

Nove das dez cidades 
com maiores saldos de 
empregos multiplicaram 
registros em 2019 
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Dupla acusada de matar patrão 
a facadas é capturada pelo GDE
Num rápido trabalho de investigação, policiais civis de Umuarama detiveram dois homens 
envolvidos em um assassinato praticado no início da noite do sábado. Eles são acusados 
de terem esfaqueado o ex-patrão. A vítima foi encontrada por populares nas proximidades 
do Cemitério Municipal. A discussão seguida de esfaqueamento e morte teria sido gerada 

por causa de uma dívida. O homem morto era construtor. l Pág. 8

Motorista embriagado 
bate o carro e dorme 
esperando a chegada 
da Polícia Militar 

Smel abre inscrições 
para 1º evento esportivo 
de 2020, o Interbairros 
Sub-11 

Capotamento 
Bombeiros de Umuarama atenderam um acidente no fim da 

tarde de ontem, no qual um vendedor de 40 anos ficou ferido 
e foi levado ao hospital. Ele conduzia uma caminhonete S-10 
pela PR-489 (saída para Xambrê), quando perdeu o controle 

em uma curva e o veículo capotou e saiu da pista. A S-10 ficou 
completamente destruída. 
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Gastos dos deputados
Os 565 deputados que fizeram parte do primeiro ano da 
atual legislatura da Câmara dos Deputados gastaram R$ 
175.033.424,26 em cota parlamentar. Deste, 49,91% (R$ 
87.361.453,46) foram desembolsados pelos eleitos em primeiro 
mandato. A “nova política”, que representa 49% da casa, foi 
responsável por um gasto médio anual de R$ 315.384 para cada 
parlamentar. O valor é levemente superior ao despendido pelos 
veteranos, que usaram, em média, R$ 304.416.

Contratando
Mesmo após denúncias feitas ao Ministério Público, 
apontando supostas irregularidades em contrato para a 
compra de Coffree Break em eventos da Secretaria de Saúde, 
a Prefeitura de Umuarama continua firmando contrato com 
a empresa T. Ronqui Distribuidora e Prestadora de Serviços. 
Em diário oficial foram apresentados contratos de compra de 
cadeiras para alimentação para crianças de 0 a 3 anos das Cmeis, 
no valor de R$ 35.534,70. Outros R$ 103.842,08, são referentes 
à contratação de empresa (contrato 18/2020) para fornecimento 
de lanches e materiais diversos às crianças e adolescentes que 
participam de treinamentos esportivos no Estádio Lúcio Pipino e 
no Ginásio de Esportes. Ainda foi aditivado R$ 2.588,15, elevando 
o valor de uma terceira contratação com a mesma empresa de R$ 
39.015,75, para R$ 41.603,90.

Denúncias
Em setembro do ano passado, após abertura de licitação 
no valor de R$ 200 mil para aquisição do Coffee Break e o 
vencedor foi T. Ronqui Distribuidora e Prestadora de Serviços. 
Em fiscalização rotineira, a vereadora Ana Novais descobriu que 
produtos repassados à prefeitura eram entregues por valor muito 
mais alto do que o preço do mesmo sendo comercializado na 
gôndola do supermercado. A descoberta foi alvo de denúncia feita 
ao MP que abriu investigação e analisa o caso.

Promessas de fora
O montante, no entanto, 
varia entre os partidos. O 
Novo é o mais econômico. 
Entre os oito eleitos, o gastou 
médio é de R$ 94,2 mil da 
cota parlamentar de 2019. 
Na ponta oposta, estão os 
quatro deputados do Pros 
que consumiram R$ 404,08 
mil. Lúcio Remuzat Rennó 
Júnior, professor de Ciência 
Política da Universidade de 
Brasília (UnB), aponta que os 
números refletem a diferença 
entre promessas de campanha 
e a realidade política. “Uma 
vez que você assume um 
mandato, as coisas mudam, 
a percepção é diferente. 
Prometer quando se está fora 
é muito fácil”, explicou.

Valor do 
desempenho
Existe outro fator a ser avaliado. 
“Temos que ponderar o 
desempenho. O gasto é sempre 
exagerado, mas é preciso levar 
em conta o que eles fazem 
com o dinheiro”. Vice-líder do 
Novo, Marcel Van Hattem, 
lembra que a economia 
da cota parlamentar é 
orientação na escolha dos que 
concorrem pela legenda. Um 
compromisso dos deputados é 
para que não se utilize mais que 
50% do valor disponível. “No 
início do mandato, a bancada 
estipulou o percentual e que 
fossem contratados metade dos 
funcionários de gabinete, ou 
seja, no máximo 12 pessoas”.
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Cidades do PR multiplicam 
empregos entre 2018 e 2019

Nove das dez cidades com maiores 
saldos de emprego no Paraná em 2019 
registraram evoluções significativas no 
mercado de trabalho em relação a 2018, 
segundo balanço do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), 
do Ministério da Economia.

Umuarama, apesar de ter apresen-
tado evoluções significativas nos saldos 
nos doze meses de 2019 no compa-
rativo com o mesmo período de 2018, 
não está entre elas. Curitiba, Maringá, 
São José dos Pinhais, Cascavel, Pato 
Branco, Fazenda Rio Grande, Corné-
lio Procópio, Pinhais, Foz do Iguaçu e 
Toledo foram as cidades paranaenses 
com maiores saldos absolutos. Elas 
responderam, juntas, por 36.603 novos 
empregos em todo o ano no Estado.

Nove desses municípios oscilaram 
positivamente entre um ano e outro na 
balança de contratações e demissões 
e apenas Foz do Iguaçu sofreu impacto 
negativo no comparativo dos dois anos.

Se observados apenas os municí-
pios com maiores saldos de emprego, 
os crescimentos mais significativos 
foram registrados em Pato Branco 
(mais de 3.000%, levando em con-
sideração o balanço negativo de 
2018), Toledo (1.280%), Cornélio 
Procópio (1.049%), Pinhais (377,9%) 
e Fazenda Rio Grande (96,2%). Cas-
cavel e Maringá evoluíram 76,4% e 
22,4% respectivamente.

Segundo o Caged, das 60 cidades 
paranaenses com mais de 30 mil habi-
tantes, apenas oito registraram indi-
cadores negativos em 2019. Para o 
governador Ratinho Jr, esses números 
mostram que o Estado conseguiu cres-
cer regularmente no ano passado em 
todas as regiões. “Estivemos entre os 
maiores empregadores do País, mas o 
mais importante foi o crescimento orgâ-
nico em diversas áreas: construção civil, 
comércio, indústria de transformação e 
serviços”, afirmou o governador.

Suelen Glinski, economista do 
Departamento do Trabalho da Secre-
taria de Justiça, Família e Trabalho 

Admissibilidade
Segundo o Caged, 121 das 399 cidades do Paraná contrataram pelo menos mil pessoas 

em 2019. Mesmo cidades pequenas como Altônia, Nova Aurora e Salto do Lontra entraram 
nesse índice. Os municípios que mais contrataram foram Curitiba, Maringá, Londrina, Cas-
cavel, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Toledo, Pinhais, Colombo, Arau-
cária, Guarapuava, Pato Branco, Arapongas, Apucarana, Paranaguá, Umuarama, Campo 

Largo e Francisco Beltrão, todos com pelo menos 10 mil novos empregos. “O Paraná vive 
um novo clima, é um Estado parceiro dos empresários e de quem quer investir. Estamos 
gerando empregos também por meio do trabalho proativo das Agências do Trabalhador, 
ajudando o paranaense a conquistar uma vaga na iniciativa privada com maior rapidez”, 

acrescentou o secretário de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.

(Sejuf), diz que a geração de empre-
gos formais foi alavancada nos cen-
tros urbanos, na Região Metropolitana 
de Curitiba e em cidades em franca 
expansão no interior. “Comércio e 
serviço foram os maiores empregado-
res, mas um destaque é a construção 
civil, que voltou a contratar”, explicou. 
“Esse foi um setor impulsionado por 
investimentos privados, obras de longo 
prazo, com tendência de manutenção 
dos empregos nos próximos meses, e 
investimentos públicos em rodovias, 
saneamento e infraestrutura”.

CRESCIMENTO
Pato Branco, no Sudoeste do Estado, 

recuperou patamar de empregabilidade 
de 2017 e registrou evolução princi-
palmente na construção civil (saldo de 
754 novas vagas). Sozinha, a cidade 
de pouco mais de 80 mil habitantes 

respondeu por 12,4% de todo o balanço 
positivo do Estado (6.036) nesse setor. 
A recuperação do mercado imobiliário 
foi um dos principais indicadores da 
melhora no emprego em 2019.

Toledo, na região Oeste, cresceu 
em decorrência dos investimentos da 
indústria de transformação (411) e do 
setor de serviços (539), que engloba 
hotelaria, educação, saúde e atividades 
financeiras. Mesmo o setor agropecuá-
rio apresentou alta na cidade (79 novos 
empregos), em contraste com os índices 
estaduais. Toledo é a maior produtora 
da suinocultura do Paraná.

Cornélio Procópio, no Nor te, 
alcançou saldo superior a mil vagas 
aber tas pela primeira vez na sua 
história. O crescimento na cidade 
também foi puxado pelo setor de 
serviços (859 novas vagas).

APESAR apresentar evoluções nos saldos nos doze meses de 2019 no comparativo com 2018, Umuarama 
não está entre elas

AEN
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Combate ao
coronavirus
O presidente Jair Bolso-

naro assinou MP que des-
tina crédito extraordinário 
de R$ 11.287.803,00 ao 
Ministério da Defesa para 
custear ações de enfrenta-
mento de “emergência de 
saúde pública de impor-
tância internacional” pro-
vocada pelo coronavírus. 
A MP foi publicada ontem 
(10) em “Diário Oficial 
da União” e, por tanto, 
está em vigor. O dinheiro 
foi redirecionado de uma 
“reserva de contingência” 
que consta no orçamento.

O Brasil não tem casos 
confirmados da doença, 
porém optou por reconhe-
cer a emergência para faci-
litar a adoção de medidas, 
entre as quais, a busca de 
brasileiros que estavam 

A Secretaria de Segu-
rança Pública da Bahia 
informou que 40 homens 
participaram da operação 
que resultou na morte de 
Adriano Nóbrega, dos quais 
2 eram policiais civis do 
Rio de Janeiro. O advogado 
de Adriano Nóbrega, Paulo 
Emílio Catra Preta disse 
que pedirá à Corregedoria 
da Polícia Civil do Rio de 
Janeiro e da Polícia Mili-
tar da Bahia para que seja 
feita uma investigação a 
respeito das circunstâncias 
da morte do ex-integrante 
da PM fluminense, acusado 
de comandar um grupo de 
matadores profissionais, o 
Escritório do Crime.

Nóbrega, que estava 
foragido havia 14 meses, 
foi morto domingo (9) pela 
PM da Bahia, acionada pela 

Morte de miliciano

em Wuhan, cidade chi-
nesa epicentro do sur to 
de coronavírus.

O governo também 
enviou na semana pas-
sada um projeto de lei, 
aprovado por Câmara e 
Senado e sancionado por 
Bolsonaro, com regras 
sobre quarentena e medi-
das contra o coronavírus.

No domingo (9), um 
grupo de 58 pessoas (34 
repatriados e 24 tripulantes) 
vindas de Wuhan, chegou 
à base aérea de Anápolis 
(GO), onde cumpre o período 
de 18 dias de quarentena.

No mesmo dia, o Minis-
tério da Defesa divulgou 
boletim informando que os 
brasileiros repatriados con-
tinuavam sem qualquer sin-
toma da doença.

PC do Rio de Janeiro, que 
procurava o foragido. Ele foi 
morto após reagir com tiros 
à chegada dos policiais.

Questionado sobre o 
que Nóbrega teria lhe dito 
no contato que tiveram por 
telefone na semana pas-
sada, quando o ex-PM teria 
dito temer ser alvo de uma 
operação de “queima de 
arquivo”, Catta Preta disse 
que não tem como “inferir” 
nada. “Não me alonguei na 
conversa. Ele não revelou. 
Tudo o resto está no campo 
das especulações”, disse. 
Nóbrega era investigado 
sobre a morte de Marielle 
Franco e de Anderson Gomes 
e no caso da rachadinha, 
envolvendo o gabinete do 
senador Flávio Bolsonaro, 
quando ele era deputado 
estadual no Rio de Janeiro.

Paraná Trifásico
Neste ano, a Copel vai construir 
182 quilômetros de linhas 
trifaseadas na área rural da 
Região Sul, atendendo as 
cadeias produtivas do fumo 
e da madeira. No total, serão 
25 mil quilômetros de redes 
trifásicas no Paraná num 
investimento de R$ 2,1 bilhões. 
“A Copel é uma das melhores 
empresas de energia do País 
e, sob o comando do Daniel 
Pimentel Slaviero, um jovem 
dinâmico e competente, o nível 
de excelência do trabalho tem 
crescido a cada dia. O Paraná 
Trifásico vai revolucionar a 
qualidade da energia no campo, 
algo que não era feito desde 
a década de 80”, afirma o 
deputado Hussein Bakri (PSD).

Antifraude
A economia gerada por operações 
especiais antifraude mais do que 
dobraram em 2019. Segundo o 
Ministério da Economia, as ações 
resultaram em economia de R$ 
961 milhões. O cálculo considera 
os recursos que o governo deixará 
de pagar após a desarticulação de 
esquemas criminosos pela Força-
Tarefa Previdenciária e Trabalhista.

Requião na disputa
O ex-deputado João Arruda 
pode abrir mão da disputa a 
prefeito em Curitiba. Segundo 
Rogério Carboni, presidente 
do diretório municipal, o 
ex-deputado vai ceder sua vaga 
no partido para o ex-senador 
Roberto Requião. “Como 
Requião manifestou interesse 
em ser candidato a prefeito pelo 
MDB, é natural que João Arruda 
abra mão da indicação em favor 
do senador”, disse Carboni.

Vereança
João Arruda, segundo Carboni, 
já coordena o plano de governo 
do MDB e a formação das 
chapas de vereadores. O 
ex-deputado pode, inclusive, 
concorrer à vereança para 
fortalecer o partido em Curitiba.  

Atenção especial
O prefeito Chico Brasileiro 
(PSD) disse à imprensa que 
o governador Ratinho Junior 
tem uma “atenção especial” 

quando se trata da destinação 
de recursos e investimentos 
estaduais para Foz do Iguaçu e 
também agradeceu o apoio que 
está recebendo dos deputados 
Hussein Bakri (PSD) e Sandro Alex 
(PSD), secretário de Infraestrutura 
e Logística. “Em qualquer projeto 
e programa, o governador faz 
questão de incluir Foz. Isso 
demonstra o carinho e atenção 
especial pela cidade”. Serão 
investidos cerca R$ 532,4 milhões 
em obras (ponte, perimetral leste, 
reforma do aeroporto, duplicação 
do acesso ao aeroporto). Grande 
parte desses recursos é custeada 
pela Itaipu Binacional.

Ruas do Paraná
Programa Ruas do Paraná, que 
propõe a requalificação das 
vias urbanas, é uma das cinco 
propostas selecionadas, entre as 
97 concorrentes de diversas partes 
do mundo, no Fórum Mundial de 
Urbanismo em Abu Dhabi, capital 
dos Emirados Árabes Unidos.

“Perseguidos”
A ofensiva deflagrada por 
deputados para mudar de 
partido sem o risco de perder 
o mandato ganha força nos 
bastidores do TSE. Na lista de 
argumentos utilizados pelos 
políticos estão retaliação 
de dirigentes, perseguição, 
discriminação política e falta 
de democracia interna e 
transparência.

Prêmios
A Escola Nacional de 
Administração Pública está 
oferecendo prêmios de R$ 
75 mil e 100 mil. O primeiro 
é para quem apresentar 
a melhor sugestão sobre 
como o governo deve atrair 
e selecionar profissionais 
para cargos comissionados. 
O segundo é para melhorar 
o custo no transporte 
administrativo como 
documentos. O Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região 
tem expertise na digitalização 
de processos e vem 
transferindo a tecnologia para 
outros órgãos. A Assembleia 
Legislativa do Paraná adotou 
o sistema e o classificou de 
“papel zero”.
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Noroeste discute ações
de combate à dengue

Os prefeitos que integram a 
Associação dos Municípios do 
Noroeste Paranaense (Amunpar) 
receberam orientações e conhe-
ceram um pouco mais sobre as 
ações do Governo do Paraná no 
combate à dengue. Foi um dos 
assuntos tratados na posse da 
nova diretoria da entidade, que 
congrega 28 municípios.

“Precisamos da ajuda de todos 
e, principalmente nestas localida-
des em epidemia e com o maior 
índice de infestação, temos que 
intensificar o trabalho em con-
junto para eliminar dos criadou-
ros”, disse o secretário de Estado 
da Saúde, Beto Preto. É funda-
mental que possamos alinhar 
ações. O Estado está atuando 
firmemente neste sentido. Temos 
que falar sobre o assunto, em 
todos os cantos, porque dengue 
mata”, afirmou o secretário.

Segundo o último boletim epi-
demiológico, divulgado na semana 
passada pela Secretaria da Saúde, 
são 14.697 casos confirmados 
da doença, representando um 
aumento de mais de 35% em com-
paração ao informativo anterior.

Já são 50 municípios em 

Alerta para derrubada de vetos do Orçamento
O governo ligou alerta máximo 

devido à previsão de derrubada 
pelo Congresso Nacional de vetos 
do presidente Jair Bolsonaro ao 
projeto de lei que obriga o paga-
mento de todas as emendas par-
lamentares definidas por deputa-
dos e senadores. Isso significa a 
possibilidade de o governo per-
der o controle de cerca de R$ 42 

bilhões do Orçamento.
Diante da preocupação da 

equipe econômica, articuladores 
do governo e até mesmo o pre-
sidente Bolsonaro iniciaram uma 
intensa negociação para tentar 
manter alguns vetos. Domingo (9), 
Bolsonaro chegou a conversar com 
o presidente da Câmara, deputado 
Rodrigo Maia (DEM-RJ). “O principal 

ponto [do projeto] deve ser derru-
bado. Os outros pontos estão em 
negociação”, disse Maia.

Integrantes da equipe econô-
mica também procuraram parla-
mentares nesses últimos dias. 
O grande temor do governo é 
que, sem os vetos, a execução 
orçamentária ficará extrema-
mente amarrada. 

epidemia e 29 em situação de 
alerta. No município de Paranavaí, 
onde foi realizado o encontro, são 
1.388 casos. “Viemos até Para-
navaí para dialogar com as auto-
ridades que integram a Amunpar, 
justamente porque o município 
também está em epidemia. Mas 
as orientações valem para todos 
os prefeitos”, destacou Beto Preto.

CRIADOUROS
Mais de 80% dos criadouros 

são removíveis e 42,5% estão 
no lixo e 25,2% em vasos e 
garrafas. A necessidade de um 
arrastão técnico também foi 

reforçada pelo secretário de 
Estado da Saúde. “Temos que 
fazer um trabalho efetivo de eli-
minação técnica dos potenciais 
criadouros, um mutirão que vai 
além de apenas olhar o jardim, 
porque é preciso retirar aquilo 
que pode ser um abrigo para o 
desenvolvimento da lar va”.

Na opinião do prefeito de Santa 
Isabel do Ivaí, Freonízio Valente, a 
presença do Estado num diálogo 
franco e informativo com os muni-
cípios é fundamental. O município 
está com 1.376 casos, também 
considerado em epidemia.

BOLETIM aponta 14.697 casos confirmados da doença, representando um aumento de mais de 35% em 
comparação ao informativo anterior

AEN
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Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCADEUMUARAMA
1- VARA DO CIVEL E DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Des. Antônio F. F. da Costa, nO3693, Centro Cívico
Umuarama/PR, CEP: 87.501-200
EDITAL DE CITAÇAO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Dr. PEDRO SERGIO MARTINS JUNIOR, Juiz de Direito, no uso e suas atribuições
legais, FAZ SABER a tantos quanto o presente edital virem, ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juízo se processam os autos de CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA registrado sob nO 0005747-22.2013.8.16.01'73, em que é parte
exequente ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA e parte
executada EDER JUNIOR DE QUEIROZ GOULART e MICHELLE APARECIDA
GOULART DA SILVA, tendo por objeto o presente edital a INTIMACAo dos
executados EDER JUNIOR DE QUEIR.QZ GQ!J,LARI (CPF: 039.828.629-90) e
MICHELLE APARECID-.A9.9J~.LA!ITDA SIL.'lA (CPF: 009.537.669.{l0), atualmente
em local incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 'quinze) dias, efetue o
pagamento do débito no valor de R$ 31.327 14 'trinta e um ml,1trez,entos_e vinte
e sete reais e quatorze centavos), devidamente atualizado quando do pagamento,
sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários
advocaticios de 10% <dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, ~ 1°,
do CPC), valor este referente à constituição de pleno direito do título executivo
que instruiu a inicial (ação monitória), a saber: cheques sacados contra o Banco
Bradesco, agência 0180-5, conta 540639.0, emitidos pelo executado EDER JUNIOR
DE QUEIROZ GOURLAT, utilizados para pagamento das mensalidades do ano
de 2010 da acadêmica - segunda executada- MICHELE APARECIDA GOULART
DA SILVA, sendo que, após regular instrução processual, citação dos executados
por edital e oposição de embargos monitórios pelo curador nomeado, foi julgada
procedente e posteriormente convertida no presente Cumprimento de Sentença, cujo
débito atualmente está em R$ 31.327,14 (trinta e um mil trezentos e vinte e sete reais
e quatorze centavos), já acrescido das custas processuais devidas até março12019.
OBSERVAÇAo: Este processo tramita através do sistema computacional Projudi,
cujo endereço na web é htlps:llportal.tjpr-ius.bÚproiudi/. O acesso ao sistema
pelos advogados depende de prévio cadastramento, o qual é obrigatório, devendo
comparecer à Sede da Unidade Jurisdicional que já utilize o sistema eletrônico ou
à OAB.
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Umuarama, Estado do Paraná, em
1 de outubro de 2019.
RODRlGO FERREIRA COELHO
Técnico Judiciário
Por ordem do MM. Juiz de Direito
Portaria nO00212018, item 1.3.1.1
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PROJUDI - Processo: 0008227-02.2015.8.16.0173 - Ret. movo 134.2 - Assinado digitalmente por Rodrigo Ferreira Coelho

10/10/2019: EXPEDiÇÃO DE EDITAUINTIMAÇÃO. Arq: Edital

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA
1- VARA DO ClvEL E DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Des. Antônio F. F. da Costa, rf>3693, Centro Clvlco
UmuaramaIPR, CEP: 87.501-200
EDITAL DE CITAçAo
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Dr. PEDRO SERGIO MARTINS JUNIOR, Juiz de DIreito, no uso e suas
atrlbulç6es legaIs, FAZ SABER a tantos quanto o presente edital virem. ou
dele conheclmento tiverem, que por este Juizo se processam os autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA regIstrado sob nO0008227-02.2015.8.16.0173, em
que é parte exequente ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA
e parte executada RAlSSA DE ARAUJO MARTINS, tendo por objeto o presente
editaI a IN11M~.~Q do(a) executado(a) IWS_SA_Q.EL~~~t~A~n~S (CPF:
077.660.029-06), atualmente em local Incerto e nAo sabido, para que. no prazo de
l5JqulnzeLdlas, efetue o pagamento do débito no valor de RS.36.7.07.•.68.(tr:lnta
ti_s.el$_mll_s.atacantos _9_seto-"eals _e_sessenta _e_oito_cenwv.os), devidamente
atualizado quando do pagamento. sob pena de incldência de mu".u!e~~jqez---R9I
ç_tmtID~@mb6m d_ohonoririo$ .l!l(fvQg.th;:ID_@.J--º1oj@.~_~r centºL~_obre--º-
:'laJordo d_éJllt~(art. 523, !i 1°, do CPC), valor este referente à constituição de pleno
direito do titulo executivo que Instruiu a Iniciai (açAo monitória). a saber: contrato de
Prastaçao de Serv1ços Educacionais (Curso de DireIto), via onllne, com anuidade no
valor de R$ 6.928,00, pagavel em 12 parcelas de R$ 744,00, mas que a requerida
adlmpllu apenas a parcela do mês de JaneIro de 2011, estando devedora com as
demais dos meses de fevereIro a dezembro de 2011, que somam o valor nomInal
de RS 6.060,04. Que cursou ainda. matéria em regIme de dependência, no ano de
2011, cujo valor total é de RS 1.364.22, a qual, após ser Julgada procedente. foi
convertIda no presente Cumprimento de sentença, cujo débito atualmente esta em
RS 36.707.68, já acrescido das custas processuais devidas até julhol2019.
OBSERVAÇAo: Este processo tramita através do sistema computacional ProJudi.
cujo endereço na web é httoS:!loortal tior lu$ brlp.m.i!.!.Qjl.O acesso ao sistema
pelos advogados depende de prévio cadastramento. o qual é obrigatório, devendo
comparecer à Sede da UnIdade JurisdIcional que já utilize o sistema eletrOnlco ou
à OAB.
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Umuarama, Estado do Paraná, em
1 de outubro de 2019.
RODRIGO FERREIRA COELHO
Técnico JudIciário
Por ordem do MM. JuIz de DIreito
Portaria na00212018, item 1.3.1.1

Curitiba, 3 de Outubro de 2019. Edlç!io n- 2595
Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná

I
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PROJUDI- Processo: 0010363-40.2013.8.16.0173 - Ref. movo 276.1 - Assinado digitalmente por Marcelo Pimentel Bertasso:12732

'16/12/2019: EXPEDiÇÃO DE EDITAL/INTIMAÇÃO. Arq: Edital

.i

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ

iJ':.'.I. COMARCA DE UMUARAMA
; 2" VARA CiVEL DE UMUARAMA - PROJUDI

Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - UmuaramalPR - CEP:

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

Processo: 0010363-40.2013.8.16.0173

Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial

Assunto Principal: Prestação de Serviços
Valor da Causa: R$ 12.159,05

Exequente(s): • ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Executado(s):. EDUARDO HENRIQUE CAMPINHA BROTII

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

O DR. MARCELO PIMENTEL BERTASSO, MM. JUIZ DE DIREITO DA 2" VARA CfVEL DA COMARCA DE

UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC ...

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

de Ensino e Cultura e executado Eduardo Henrique Campinha Brotti, vem tornar público e de

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

efetuada a penhora sobre os seguintes bens:

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.

Assim, fica o(a) executado(a) INTIMADO(A) da referida penhora, bem como, para que, no prazo de 10 (dez)

dias, querendo, manifeste-se requerendo o que de direito, sob pena de considerar-se aceitos como

verdadeiros os fatos contra si articulados se não o fizer.

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
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Mestrado em
Biotecnologia

Aos profissionais que 
estão em busca de cres-
cer na carreira profissio-
nal, a Universidade Para-
naense (Unipar) oferece 
excelentes opções em 
cursos de pós-gradua-
ção; são mais de cem, 
distribuídos em todas as 
áreas do conhecimento. 
Na modalidade stricto 
sensu, o programa de 
mestrado e doutorado 
em Biotecnologia Apli-
cada à Agricultura é uma 
das opções [as demais 
são na área de Direito, 
Ciência Animal e Plantas 
Medicinais], que atrai 
atenção pela excelente 
qualidade do seu pro-
jeto pedagógico, da sua 
infraestrutura laboratorial 
e do corpo docente.

O prazo de inscrição 
segue até o final deste 
mês. São, neste ano, 
26 vagas – 16 no mes-
trado e 10 no doutorado. 
As aulas e atividades de 
pesquisa se concentram 
no Câmpus-Sede da Uni-
par, em Umuarama.

Em sua bem-sucedida 

trajetória de 14 anos 
investindo na produção 
de novos conhecimentos 
científicos, o programa 
já diplomou 109 mestres 
e 12 doutores [o dou-
torado tem seis anos]. 
Recomendado  pe la 
Capes (Coordenação 
de Aper feiçoamento de 
Pessoal de Nível Supe-
rior) com conceito ‘muito 
bom’ [4, na escala de 
0 a 5 do Ministério da 
Educação], o programa 
tem por objetivo formar 
professores e pesquisa-
dores e capacitar pro-
fissionais para atuar na 
cadeia produtiva agrícola 
e agroindustrial. “A base 
dos nossos estudos é a 
biotecnologia, com uso 
de biomoléculas, mani-
pulação DNA e cultivo 
de micro-organismos e 
plantas”, explica o coor-
denador, professor Nel-
son Colauto. Segundo 
ele, o conhecimento 
em biotecnologia é fun-
damental para o enten-
dimento dos avanços 
básicos da ciência.

Linhas de pesquisa
O programa de mestrado e doutorado em Biotecnolo-

gia aplicada à Agricultura da Unipar segue três linhas de 
pesquisa: Biotecnologia aplicada à microbiologia agrícola; 

Biotecnologia aplicada ao melhoramento vegetal; e Desen-
volvimento de produtos e processos e caracterização e 

preservação de material biológico na biotecnologia agrária. 
O corpo docente é formado por doutores e pós-doutores em 
agronomia, biologia celular, engenharia química, genética e 
ecologia; muitos têm no currículo experiência internacional 

[em países da Europa, Ásia e América do Norte].

Ameaças 
A Polícia Federal arquivou 
o pedido de investigação 
de supostas ameaças a 
deputados e senadores que 
integram a CPI das Fake News. 
As denúncias, baseadas em 
informações do deputado 
Alexandre Frota (PSDB-SP), 
foram encaminhadas à PF em 
dezembro pelo presidente 
da comissão, senador Ângelo 
Coronel (PSD-BA). No ofício 
que chegou ontem à CPI, o 
delegado Ademir Cardoso 
Júnior diz que “não se faz 
possível extrair uma narrativa 
que aponte, concretamente, 
para ações que envolvam o 
cometimento de ato delitivo”.  

Prints 
A PF interpretou os 
“prints” de redes sociais 
de supostos integrantes de 
milícias digitais como “uma 
série de manifestações 
descontextualizadas”. 

Campanha
Hoje a CPI ouve Hans River do 
Rio Nascimento, ex-funcionário 
da empresa de marketing digital 
Yacows, investigada por fraudes 
na campanha eleitoral de 2018. 

Regulamentação
A Coluna apurou que foi a 
pedido da Superintendente de 
Regulação da ANTT, Ana Patrizia 
Gonçalves Lira Barreto, que a 
Buser e a Abrati (Associação 
Brasileira das Empresas 
de Transporte Terrestre de 
Passageiros) participaram 
das reuniões que colheram 
sugestões para o grupo de 
trabalho técnico que estuda 
novas regras para a regulação do 
setor de transportes. 

Agenda 
Tudo registrado em agenda 
pública e oficial. Diferentemente 
do que vem sendo divulgado, o 
diretor nacional de Transportes 
Terrestres, Davi Ferreira Gomes 
Barreto, não participou dos 
encontros. 

Bolsa
O Planalto atua para travar 

a tramitação da Medida 
Provisória, assinada pelo 
presidente Jair Bolsonaro em 
outubro, que concedeu o 
pagamento do 13º salário aos 
beneficiários do programa do 
Bolsa Família. 

Quórum
Pelo texto (MP 898/19), o abono 
natalino só estava previsto para 
2019. Senadores da comissão 
especial que analisam a medida, 
no entanto, querem que o 
extra seja pago todos os anos. 
Governistas não apareceram 
nas duas últimas reuniões do 
colegiado que foram canceladas 
por falta de quórum. 

Ética 
O número de processos 
analisados pela Comissão de 
Ética da Presidência cresceu em 
2019 - primeiro ano do Governo 
Bolsonaro. Segundo relatório 
do colegiado, foram 582 no ano 
passado, contra 394 processos 
em 2018 e 538 em 2017. 

Petroleiros
A Federação Única dos 
Petroleiros enviará 
representantes a Brasília 
para conversar com líderes 
de partidos, deputados e 
senadores. O objetivo é buscar 
interlocução com a direção 
da Petrobras e do governo, 
visando à suspensão de 
demissões na Fafen-PR, bem 
como das medidas que violam 
os fóruns de negociação 
previstos no Acordo Coletivo.
 
Ranking
Pesquisa da universidade 
americana da Pensilvânia 
classificou o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada como 
primeiro no ranking de think 
tanks governamentais latino-
americanos em 2019. O estudo 
identifica institutos de pesquisas 
com grau de excelência em 
avaliações de políticas públicas. 
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Dupla acusada de matar patrão 
a facadas é capturada pelo GDE

Num rápido trabalho de investigação, 
policiais civis de Umuarama detiveram 
dois homens envolvidos em um assas-
sinato praticado no início da noite do 
sábado (8). Os acusados esfaquearam 
o ex patrão e fugiram em seguida. A 
vítima foi encontrada por populares 
nas proximidades do Cemitério Muni-
cipal. Em seu corpo foram vistos os 
ferimentos que geraram a morte.

O crime foi elucidado pelos integran-
tes do Grupo de Diligências especiais 
(GDE) da 7ª Subdivisão Policial (SDP) em 
menos de 24 horas depois do assas-
sinato. De acordo com o delegado 
responsável pelo inquérito instaurado 
para apurar o caso, Gabriel Meneses, 
no sábado (8), por volta das 20h, na 
avenida Governador Parigot de Souza, 
Michel Lopes de Oliveira, de 30 anos, 
também conhecido como ‘Paraíba’, 
foi ferido com diversos golpes de faca 
após se envolver em uma briga com 
outros dois homens. Os acusados 
foram vistos fugindo do local com o 
carro de paraíba, um Toyota Corolla.

Populares encontraram a vítima 
ferida e acionaram o Samu, que fez o 
encaminhamento, acompanhada pelo 
Corpo de Bombeiros, de Michel ao 
hospital, mas não resistiu e morreu 
naquela mesma noite.

As investigações começaram tão 
logo houve a informação do esfa-
queamento e, preliminarmente, os 
policiais identificaram os autores, 
como sendo funcionários da vítima. 
Michel era morador em Juranda 
(município localizado a 106 quilôme-
tros de Umuarama) e trabalhava na 
Capital da Amizade como construtor. 
Os suspeitos eram funcionários.

Um deles tem 18 anos de idade e 
outro, 35 anos. Depois de praticarem 
o crime, seguido de uma discussão 
entre as partes, se evadiram com o 
veículo de Michel, que acabou por ser 
abandonado pouco depois na avenida 
Ângelo Moreira da Fonseca.

As investigações levaram ao para-
deiro da dupla, que no início da noite 
do domingo (9) foi localizada em um 

esconderijo, nas proximidades do 
Mercado Santa Luzia.

Assim que foram descobertos, os 
homens detidos confessaram a parti-
cipação no crime e foram encaminha-
dos à Delegacia de Polícia, onde foram 
colocados à disposição da Justiça.

Ainda no domingo a dupla foi 

interrogada a respeito do caso e deram 
detalhes sobre o crime, revelando que 
uma dívida trabalhista é que levou á 
discussão seguida de agressão e 
morte. Os acusados, que responderão 
por homicídio qualificado, também rela-
taram aos investigadores que vinham 
sofrendo ameaças por parte da vítima.

ASSASSINATO aconteceu na noite do sábado perto do Cemitério Municipal

Policiais ambientais de 
Umuarama foram presen-
tados ontem (10) por 
uma embarcação destinada 
ao órgão pelo Conselho 
Municipal de Segurança 
(Conseg), pelo Ministé-
rio Público do Trabalho. 
Ainda na manhã foi feita 
a abertura da instrução 
de Padronização de 
Patrulhamento Fluvial do 
BPAmbFV, ministrada 
por policiais do COBRA 

(Grupo de Operações Fluviais do Batalhão de Polícia de Fronteira do Paraná), e a prática 
foi realizada durante a tarde no Rio Paraná, em Icaraíma.
Policiais do Comando de Operações Especiais do BOPE; Patrulha Costeira do 9º BPM 
(Paranaguá) e ROTAM da 3ª CIPM (Loanda) também participaram da solenidade, quando 
o comandante do 2º Pelotão de Polícia Militar Ambiental, tenente Namur Zandoná, ressaltou 
a importância das parcerias entre as instituições para o aprimoramento da atividade policial através 
da melhoria das condições de trabalho, visando a segurança e o bem estar da população.

TV CAIUÁ

DIVULGAÇÃO
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Motorista embriagado
bate em carro estacionado

O motorista de um GM Corsa Sedan 
foi detido por policiais militares na tarde 
de ontem (10), depois que se envolveu em 
um acidente de trânsito nas proximidades 
da praça dos Xetá. Foi constatado que ele 
estava em visível estado de embriagues.

O acidente aconteceu na rua Silvério, 
atrás do mercado Santa Luzia. Depois 
da colisão, o motorista dormiu dentro 
do carro, mas antes, tentou comprar 
cachaça em bar nas proximidades.

A colisão foi contra um Gol, cor prata, 
que estava estacionado e sem ninguém 
em seu interior. Testemunhas relataram 
que o motorista do Corsa desembarcou 
e uma rápida discussão aconteceu entre 
ele e os proprietários do Gol. Quando 
o autor do choque seguia até um bar 
na esquina e tentava comprar cachaça, 
mas o proprietário não fez a venda. Em 
seguida ele retornou ao carro e tentou 
dar a partida, mas a chave foi retirada 
por populares que também acionaram a 
Polícia Militar. O veículo foi retirado do 

6º edição Anjos do Bem será lançado em Umuarama
Amanhã (quar ta-feira, 12), a par-

tir das 17h, no auditório do Hospital 
Uopeccan de Umuarama, será realizado 
o lançamento oficial da 6º edição do livro 
Anjos do Bem, escrito por crianças e ado-
lescentes em tratamento contra o câncer 
infantojuvenil na unidade de Cascavel.

Nesta edição, o tema da obra é “As 
Aventuras de Coragem dos Guerreiros da 
Uopeccan”, uma menção as histórias dos 
pacientes da Uopeccan. O livro é resultado 
do trabalho que vem sendo realizado pela 

equipe multiprofissional da oncopedia-
tria de Cascavel, “são histórias reais de 
crianças e adolescentes que lutam con-
tra o câncer e daqueles que venceram a 
doença. Este livro é de fato uma refle-
xão de vida para todos nós, passamos 
a dar mais valor a vida e a família”, diz 
Leopoldo Nestor Furlan, Presidente do 
Complexo Hospitalar Uopeccan.

A programação inicia às 17h e con-
tará com a participação de autoridades 
locais, Gilmara Zanata, Chefe Regional 

de Educação de Umuarama e Viviane 
Herrera, Diretora da 12º Regional de 
Saúde de Umuarama.

Os livros serão comercializados 
durante o evento no valor de R$30,00 
e,  poster iormente a população 
poderá adquirir pelo site da Uopec-
can (uopeccan.org.br), ou com a LFCC 
através do (44) 2031-0700.

Para participar do lançamento no dia 12 
de fevereiro, não é necessário ter ingressos. 
A entrada é gratuita e aberta ao público.

CORSA conduzido por homem em visível estado de embriagues foi apreendido pela PM

ALEX MIRANDA

meio da rua para evitar acidentes. E, 
enquanto a PM não chegava, o homem 
entrou no Corsa e dormiu.

Os policiais ainda tentaram acordar 
o motorista, que falou algumas palavras 
e voltou a dormir. Uma equipe do Samu 
fez a avaliação de saúde do condutor e 

depois o encaminhou ao hospital.
O condutor embriagado tem cerca 

de 55 anos e trabalha como pedreiro. 
O Corsa foi guinchado ao pátio do 25º 
Batalhão da PM e o Gol danificado 
permaneceu no local sendo entregue 
aos proprietários.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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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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Espelho da vida
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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/
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Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.
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Malhação
Cida deixa escapar para Leila 
que Rita e Lígia estão conver-
sando sobre Nina. Anjinha 
decide visitar Marco na pri-
são. Madureira anuncia que 
fará uma biblioteca comuni-
tária na ONG. Fake e Vinícius 
comentam sobre Andressa. 
Beto cuida de Meg. 

Éramos Seis
Lola quita sua casa, mas 
sofre a morte do filho. Ela 
sugere que Inês fique com 
algum per tence de Carlos. 
Dur valina aconselha Clo-
tilde a não abrir mão de seu 
bebê. Julinho é firme com 
Soraia. Lili começa a procu-
rar emprego. Marcelo e Lili 
se aproximam. Zeca sofre 
quando Olga o deixa sozinho 
com seus filhos. 

Salve-se quem puder
Luna/Fiona aproveita a distra-
ção do segurança e entra no 
Empório. Rafael percebe que 
suas manias voltaram. Mário 
agradece o apoio de Juan. Gra-
ziela nota a felicidade de Petra 
por ganhar o papel que era 
de Alexia. Ignácio cobra mais 
atenção de Alan com os filhos. 
Luna/Fiona fica mexida ao ver 
Helena e acaba desmaiando. 
Helena repreende Luna/
Fiona por ter estragado seu 
evento. Luna/Fiona hesita 
em revelar sua verdadeira 
identidade para Helena. 

Amor de mãe 
Sandro pede para acompa-
nhar Raul em um almoço com 
Lídia. Nuno decide desfazer 
seu negócio com Álvaro. Tales 
se sente humilhado por Lídia. 
Magno confronta Penha. 
Sandro avisa a Marconi a 
localização do quadro que 
o bandido planeja roubar. 
Tracy não aceita que Dur-
val termine seu relaciona-
mento com Matias. Elias 
inventa para Magno que foi 
adotado. Miranda confunde 
Daniel com Matias. 

Superação em 
sala de aula

A missão do SENAR-PR passa pela melhoria da 
qualidade de vida das pessoas, bem como pelo estímulo 
ao exercício da cidadania. Isso faz parte da rotina 
da instituição, que diariamente leva conhecimento e 
transformação para a família do campo, em todas as 
regiões do Paraná.

Recentemente, a vontade de aprender de uma aluna 
de Campina da Lagoa mobilizou o sindicato rural do 
município e provou que o conhecimento é para todos. Uma 
aluna de 16 anos, que tem deficiência auditiva, conseguiu 
superar suas limitações e se formar com louvor no curso 
“Introdução à Informática”, do Programa de Inclusão 
Digital do SENAR-PR.

Por meio de uma tradutora de libras disponibilizada 
pelo sindicato rural, a aluna pôde acompanhar as 
aulas até o fim e assim completar o curso. Segundo a 
instrutora do SENAR-PR Tania Ratz Gerstner, a jovem 
aproveitou a iniciativa integralmente, tanto em relação 
ao aprendizado, quanto no que diz respeito ao convívio 
com os colegas.

Finda esta etapa, ela está apta a dar prosseguimento 
no caminho da aprendizagem, mas desta vez com 
um aliado importante: os conhecimentos no uso de 
programas de computador adquiridos no curso, que irão 
ajudá-la em novas conquistas e a vencer novos desafios.

sistemafaep.org.br

As aventuras de 
Poliana 

Roger faz uma live para 
lançar o mais novo pro-
duto da O11O, o “Espelho 
Amigo”. Ruth conversa 
com Bento e o convence 
a voltar para casa. Mário 
joga Vetherna escondido 
na escola, mas é pego. 
Falcão e Zóio entram na 
casa de Arlete e ameaçam 
Mosquito. Marcelo assiste 
a live e vai tirar satisfação 
com Débora. O CLP pede 
o apoio da O11O em seu 
novo projeto. 

Cúmplices de 
um resgate 

Fausto aparece e quando 
vai ser agressivo com 
Helena, Pedro aparece e 
lhe protege. Pedro pergunta 
para Helena se é verdade o 
que ela disse sobre ainda 
gostar dele. Pedro diz que 
ele foi errado e demorou 
muito tempo para saber 
o que sente de verdade. 
Os dois se beijam pela 
primeira vez. 

Amor sem igual
Bernardo invade o local e 
desarma Ivan. Fernanda 
é conduzida para fora da 
Bras Espor tes. Ramiro 
abraça a filha. Fernanda 
procura por Luciana, 
mas não tem notícias da 
menina. Bernardo chega e 
avisa que precisou matar 
a menina em legítima 
defesa. Fernanda fica 
indignada e culpa Tobias. 
Pedro Antônio apoia Fer-
nanda, que culpa o irmão 
pela morte da menina. 

O rico e Lázaro 
Shag-Shag tenta disfarçar 
ao ver Zabaia na Casa da 
Lua. Asher deixa Joana 
em casa. Arioque encon-
tra Aspenaz e avisa que 
Shag-Shag voltou. Larsa 

descobre quem são os 
irmãos que ele brigou. Matias 
conta toda a verdade para os 
familiares. Saul sai do quarto 

sem ser percebido. Zac pede 
para falar com Beroso. Matias 
entra em pânico ao perceber 
que Saul sumiu.
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Você vai estar de excelente humor hoje, faça tudo 
corretamente para pedir o que precisa - um trabalho 
bem feito merece ser pago! Você se sente lento 
porque não faz exercícios - mova os músculos.

O ambiente é descontraído e você está se voltando 
para novos prazeres sem perder a cabeça. Você 
se sente em forma para atacar o seu estilo de vida 
diário, mas você também deve pensar em reequi-
librar sua dieta.

Você terá, naturalmente, maneiras de evitar proble-
mas e de estabelecer seus limites. Seus níveis de 
energia estão melhorando, mas tenha muito cui-
dado para não causar a si mesmo estresse mental 
por se envolver em discussões acaloradas.

Você estará menos emocional do que o habitual. 
Isso faz com que você seja muito eficaz em resolver 
determinadas situações. Você deveria tomar pre-
cauções contra o frio e o vento. O ar não será um 
elemento amigável para você hoje.

As exigências feitas por outras pessoas estão gas-
tando suas energias. Tente não deixar que isso o 
tire do curso. Sua variação entre ação e apatia está 
lhe dizendo que você está cavando profundamente 
em suas reservas, por isso modere seu entusiasmo.

De repente você se sente tomado por uma sen-
sação de liberdade. Evite tomar grandes decisões 
de hoje. Você tem uma sensação de serenidade e 
calma, o que lhe permitirá recarregar as baterias. 
Você precisa disso.

Suas preocupações irão diminuir e isso vai ajudá-
-lo a retroceder e resolver uma questão importante 
que está pendurada no ar. Aproveite ao máximo a 
relativa calma de hoje para realmente pensar sobre 
o que pode estar faltando em sua dieta.

Suas amizades serão destacadas e serão um fator 
importante em sua autorrealização. Não seja tão duro 
consigo mesmo, mesmo se estiver convencido de que 
isso o ajudará a chegar à frente com mais rapidez. 
Você está cavando profundamente em suas reservas. 

Você impõe suas ideias sem perceber. Seja flexível 
e tudo vai correr sem problemas. A fadiga o está 
prendendo fisicamente e você precisa recuperar o 
sono atrasado para poder começar de novo.

Hoje parece ser um dia calmo. É hora de pensar 
mais em si mesmo e nas pessoas próximas a você! 
Não se esqueça de se aquecer gradualmente antes 
de fazer exercício e tenha cuidado com movimentos 
bruscos, também. A moderação é aconselhável.

Sua cabeça está nas nuvens e sua mente ausente o 
está ajudando a fugir da rotina. Ideias estão surgindo 
e você será tentado a agir muito prematuramente e 
sem medir as suas forças de antemão. Um pouco 
de moderação é necessária!

Você terá oportunidade para tirar algumas conclu-
sões a partir de eventos passados. Seus níveis de 
energia estarão muito elevados, principalmente no 
aspecto muscular, o que lhe permitirá trabalhar seu 
nervosismo uma maneira construtiva.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
O relacionamento 
de casal se desen-
volve através do 

soltar, de soltar os 
sonhos. O primeiro 

sonho que deve 
ser deixado é o 
seguinte: agora 
encontrei o que 

me faltou quando 
criança. É o sonho 

da criança que, 
finalmente, encon-

trou a mãe, que 
preenche tudo. 

Isso é válido tanto 
para os homens 
quanto para as 

mulheres. 
(Bert Hellinger)  

Turismo
Estão abertas as inscrições para o 14º  Fórum Interna-

cional de Turismo do Iguassu, um  evento é considerado 
o maior técnico-científico do turismo nacional e ocorre 

paralelamente ao Festival das Cataratas, em Foz do Igua-
çu nos dias  dias 18 e 19 de junho  em Foz do Iguaçu.  

Happy Day
A coluna destaca leitores do jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 
aniversário hoje -, Jamilo da Silva 
Junior, Amanda Campos da Silva 
André e Jessica Caparroz .  Da 

coluna: felicidades! 

PORTRAIT 
Scarlett Johansson ganhou muitos cliques num look Oscar de la Renta no Oscar 
2020 -, ela disputou duas categorias pelo filme ‘História de um Casamento’. O 

seu vestido foi eleito o top da noite do cinema, domingo em Los Angeles. 

DIVULGAÇÃO
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Novo Clima
n Segundo a Fercomercio, Curiti-

ba, Maringá, São José dos Pinhais, 
Cascavel, Pato Branco, Fazenda Rio 
Grande, Cornélio Procópio, Pinhais, 
Foz do Iguaçu e Toledo foram as 
cidades paranaenses com maiores 

saldos em empregos.. Juntas, soma-
ram 36.603 novos empregos em todo 

o ano no Estado.  

n Segundo o Caged, 121 das 399 
cidades do Paraná contrataram pelo 
menos mil pessoas em 2019. Mesmo 

cidades pequenas como Altônia, 
Nova Aurora e Salto do Lontra en-
traram nesse índice. Os municípios 
que mais contrataram foram Curi-
tiba, Maringá, Londrina, Cascavel, 

São José dos Pinhais, Ponta Grossa, 
Foz do Iguaçu, Toledo, Pinhais, Co-
lombo, Araucária, Guarapuava, Pato 

Branco, Arapongas, Apucarana, 
Paranaguá, Umuarama, Campo Largo 
e Francisco Beltrão, todos com pelo 

menos 10 mil novos empregos.

Mãe e filha!
As festas mais importantes da Unipar 
ela faz questão de prestigiar. E em 

todas é carinhosamente recepcionada. 
Odethe Oliveira tem a admiração e 
a atenção de todos os filhos, mas a 
caçula, Maria do Carmo, pelo que se 
percebe, é a mais dedicada. Ela está 

sempre atenta a todos os movimentos 
da mãezona, que, no início dos anos 
de 1970, fez parte da fundação da 

Apec, entidade mantenedora da Uni-
par. Ou seja, a professora Odethe tem 
grandes méritos também na formação 

da nossa cidade!

Dia da Nulher
Há menos de um mês para o dia 
8 de março, Dia Internacional 
da Mulher, e ainda estamos 

discutindo machismo, violência 
contra a mulher culminando 
em inúmeros feminicídios. 

Queremos comemorar de outra 
maneira, queremos dar risadas, 
queremos elogios sinceros. Que-
remos mais leveza e não sermos 

chamadas de guerreiras. Não 
queremos guerra. 
Só Paz & Amor.  

ARQUIVO PESSOAL
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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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EXTRAVIO DE ALVARÁ
DAVI DE LIMA JORGE, inscrita 
sob nº CNPJ 12.468.681/0001-
04, estabelecido na Rua Candido 
Mota, 2166 Parque Tarumã, CEP 
87508-217, cidade de Umuarama 
Estado do Paraná, comunica 
para os devidos fins o extra-
vio de seu Alvará de Licença 
Municipal nº 29.191. Com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.      

EXTRAVIO DE ALVA
BOM AMI COMÉRCIO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS LTDA, inscrita sob nº 
CNPJ 03.754.732/0001-65, estabe-
lecido na Rua Francisco Pontes, 2204 
Jardim Alto Boa Vista, CEP 87506-
390, cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, comunica para os devidos 
fins o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº 30.939. Com 
esta publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.      

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

Aprimorar a formação dos profissionais 
da saúde. Esta é a proposta do curso de 
especialização ‘Fisiologia do Exercício e 

Reabilitação Cardiovascular’ da Universidade 
Paranaense – Unipar. O curso é oferecido da 

Unidade de Umuarama.
A meta é aprimorar a formação do profissional 
em relação à prescrição de exercício físico 

voltado à prevenção, tratamento e reabilitação 
de doenças cardiovasculares, discutindo 

informações como adaptações fisiológicas, 
avaliações físicas e aspectos nutricionais, 

farmacológicas, psicológicas, entre outros.
A matriz curricular é eficiente e inovadora, 

com disciplinas que combinam teoria e prática. 
Entre elas estão Avaliação das respostas 

fisiológicas durante os exercícios, Bioenergética e 
metabolismo humano, Epidemiologia do exercício 

e saúde e Câncer e doenças cardiovasculares: o 
papel do exercício físico no tratamento.

Com larga carreira no ensino e no mercado de 
trabalho, o corpo docente é formado por mestres 
e doutores. O início das aulas está previsto para o 
final de março; serão 360 horas, ministradas em 
regime quinzenal [aos sábados, manhã e tarde].

Saiba mais no site www.unipar.br 

Curso capacita para adaptações de exercícios 
físicos para portadores de cardiopatias, 

diabetes, hipertensão e outras doenças; idosos 
também são contemplados

Especialização em Fisiologia 
do Exercício e Reabilitação 

Cardiovascular 

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Estreia

O Afau Umuarama estreou neste 
domingo (09) com derrota na Copa 
de futebol suíço de Jussara (municí-
pio localizado a 100 quilômetros de 
Umuarama). Na próxima rodada o 
time enfrenta o Barão de Cascavel 
e buscará a recuperação. O cam-
peonato conta com a participação 
de 16 equipes de várias cidades 
da região Oeste e mais quatro 
times de Umuarama.

Outros jogos
No sábado (08) o time de Assis 
Chateaubriand venceu o Baterax 
Umuarama por 2 a 1. Já o Galles Umua-
rama venceu com um placar de 5 a 1 a 
equipe de Toledo e a KNN Idiomas de 
Umuarama perdeu por 4 a 3 da equipe 
da China/R. Bonito. O Afau Umuarama 
jogou no dia seguinte contra o time 
da Unopar e com desfalques acabou 
perdendo por 3 a 1.

DIVULGAÇÃO
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Abertas as inscrições 
para Interbairros Sub-11

A Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer (Smel), com apoio da Prefei-
tura, informa a toda a comunidade 
que estão abertas às inscrições para 
o Campeonato Interbairros e Distri-
tos de Futebol Masculino, categoria 
sub-11, destinado a atletas nascidos 
até 2009. As inscrições já podem 
ser feitas e serão aceitas até 26/02.

Os dirigentes das equipes inte-
ressadas devem procurar a sede 
da Smel no Ginásio de Espor tes 

Professor Amário Vieira da Costa (Av. 
Parigot de Souza, 2880) para retirar 
o regulamento e a ficha de inscrição. 
O atendimento é de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 
às 17h. O diretor de Esporte e Lazer, 
Jeferson Ferreira, informa que não 
será cobrada taxa de inscrição e que 
o município fornecerá o transporte 
para todas as equipes inscritas.

O congresso técnico já tem data 
definida: será no dia 26, a partir das 

REPRESENTANTES das equipes conhecerão a forma de disputa da competição em congresso técnico dia 26, às 19h na sala de reuniões da Smel

19h, na sala de reuniões da Smel, 
onde os representantes das equipes 
dos bairros e distritos conhecerão a 
forma de disputa da competição. “O 
convite é aberto a todos os bairros de 
Umuarama e aos distritos de nossa 
cidade. Venha participar conosco do 
primeiro evento esportivo do ano pro-
movido pela Smel”, convida Jefinho. 
A competição terá coordenação do 
técnico de Eventos Comunitários da 
Smel, Ednei Custódio da Silva.

ASSESSORIA

Tigresas na Copa do Brasil de basquete em cadeira de rodas
O time feminino de basquete em 

cadeira de rodas Tigresas de Umua-
rama, participam no nordeste, da 
Copa do Brasil em cadeira de rodas. 
A competição teve início no último 
dia 4 e as meninas de Umuarama já 
entraram em quadra contra o Adesul. 
O time de Umuarama conta com apoio 
da prefeitura, por meio da secretaria 

de esportes e Unipar. As Tigresas ven-
ceram a primeira partida por 6 a 4 e 
contaram com a experiência de atletas 
renomadas. “Nossas atletas não são 
nascidas em Umuarama, mas repre-
sentam a cidade”, destacou o secretá-
rio de esporte Jeferson Ferreira.

A equipe que é formada pelas 
atletas Lia Maria Soares, Andreia 

Cristina, Lucicléia da Costa e Ingrid 
Santos, terminou a semana na Copa 
do Brasil de basquete, na moda-
lidade três contra três na terceira 
colocação. As Tigresas também fize-
ram bonito e foram vice-campeãs da 
competição. Tanto que receberam os 
parabéns da Federação Paranaense 
de Basquete em Cadeira de Rodas.
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