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MPF quer pena maior a 
operador financeiro de 
Richa em processo 
da PR-323 
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Epidemia de dengue atinge 
62 municípios no Paraná

Um novo boletim divulgado ontem confirma mais seis mortes em decorrência da dengue no 
Paraná. Os registros foram nos municípios de Jesuítas, Peabiru, Maringá, Ivatuba, Paiçandu e 

Sertaneja, totalizando 13 mortes no Estado. Ao todo, são 62 municípios em situação de epide-
mia, 12 a mais que o último boletim. Umuarama continua em estado de alerta. l Pág. 6

Indústria paranaense 
registrou o maior 
crescimento do País 
no ano de 2019 

Tudo pronto para o 
início do Campeonato 
Citado Chave Ouro 2020 
de Futsal 

Fora das ruas
 Moradores de rua foram alvos de uma ação desenca-

deada por uma forma-tarefa formada por guardas muni-
cipais, policiais militares, agentes e fiscais da prefeitura. 
Foram recolhidos utensílios que serviam de abrigo para 
pernoites em praças da cidade e os moradores de rua 

foram orientados a procurarem os locais de apoio ofereci-
dos pelo Poder Público municipal. l Pág. 8
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Eleições 2020
Focado na campanha eleitoral 2020 para prefeito, 
Antonio Carlos Fávaro pretende se filiar ao PP (Partido 
Progressista) em breve. Já se anunciando como pré-
candidato ao pleito municipal, Fávaro lembra que 
os deputados federais Ricardo Barros e Schiavinato, 
também do PP, estarão me Umuarama na próxima 
sexta-feira (14), onde participarão de dois encontros 
políticos. Num deles, às 10h, na sede da OAB, estarão 
entre os convidados, integrantes da Comissão Pela 
Duplicação da Rodovia PR-323, a “Comissão pela Vida”. 
Ricardo Barros (vice líder do Governo) e Schiavinato 
apresentarão um estudo para estruturação de concessões 
rodoviárias no Estado do Paraná da empresa de 
Planejamento e Logística do Governo Federal.

Do Executivo
Guto Silva, deputado 
licenciado e chefe da Casa 
Civil do Paraná, entregou 
ao presidente da Alep, 
deputado Ademar Traiano 
(PSDB) e ao primeiro-
secretário, deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSB), os 
primeiros projetos de lei de 
2020 do Poder Executivo. 
“São seis projetos com 
temas relacionados ao 
vídeo monitoramento de 
obras públicas, um que 
regulamenta o código 
dos animais, outro que 
simplifica a cobrança de 
dívidas do Estado, entre 
outros”, explicou.

Mensagens
Entre os projetos enviados está o que define o Código 
Estadual de Direitos Animais, que avança em políticas 
e mecanismos legais para coibir, com rigor, os maus 
tratos e toda a forma de violência. O texto que trata do 
videomonitoramento de obras com recursos do Estado 
apresenta a iniciativa para acompanhar e fiscalizar as obras 
públicas. Qualquer pessoa com acesso à internet poderá 
ver, em tempo real, a execução dos empreendimentos.

Morar Legal
Também foram encaminhados à Assembleia, o projeto que 
prorroga até o final de 2021 o programa de regularização 
fundiária Morar Legal, da Cohapar; a proposta de redução de 
juros de multas de débitos de mutuários dos programas de 
habitação do Estado e a possibilidade de quitação de débitos 
em execução fiscal com imóveis de terceiros.

Transparência
O chefe da Casa Civil explica 
sobre a importância dos 
projetos. “São todos ajustes 
pontuais necessários 
para dar transparência 
e agilidade ao Governo. 
No ano passado focamos 
muito, com o apoio da 
Assembleia, em elaborar 
leis estruturantes que 
vão dar o norte a este 
Governo. Esse ano, o 
olhar é na eficiência do 
gasto público, é olhar em 
ajustes legislativos para 
que possamos ganhar 
mais celeridade e dar mais 
transparência à população”, 
completou Guto Silva.
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MPF quer aumentar pena de 
operador financeiro de Richa

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) pediu o aumento das 
penas do ex-chefe de gabinete 
do ex-governador do Paraná 
Beto Richa, Deonilson Roldo, e 
do empresário apontado como 
operador financeiro do político, 
Jorge Atherino, condenados em 
um processo sobre a duplica-
ção da PR-323.

O recurso ao Tribunal Regio-
nal Federal da 4ª Região (TRF-4) 
foi apresentado na segunda-feira 
(10). A condenação da Justiça 
Federal, de 22 de janeiro, foi a 
primeira decorrente da Operação 
Piloto, que teve origem na 53ª 
fase da Lava Jato, deflagrada em 
setembro de 2018.

Além deles, quatro funcio-
nários da Odebrecht também 
foram condenados pelo juiz 
federal substituto da 23ª Vara 
da Justiça Federal em Curi-
tiba, Paulo Sérgio Ribeiro, que 
entendeu ter ficado compro-
vado o pagamento de propina 
pela construtora para favorecer 
integrantes do governo Richa.

Roldo foi condenado a 10 anos 
e 5 meses de prisão, em regime 
fechado, pelos crimes de corrup-
ção passiva e fraude a licitação. 
Já Atherino foi condenado pelo 
crime de corrupção passiva a 4 
anos, 9 meses e 15 dias, em 
regime semiaberto.

Os procuradores pediram 
o aumento da multa de R$ 4 
milhões imposta a eles, além da 
fixação do regime inicial fechado 
para Atherino.

O MPF também solicitou a con-
denação dos dois por lavagem 

Duplicação da PR-323
Segundo a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o Grupo Ode-

brecht fez, no primeiro semestre de 2014, um acordo ilícito com Deonilson 
Roldo para que a concorrência fosse limitada na licitação da Parceria 
Público-Privada (PPP) para as obras na PR-323. Em contrapartida, a 

empreiteira pagaria R$ 4 milhões a Roldo e ao seu grupo, ainda conforme 
a denúncia. Os procuradores afirmam que lançamentos registrados no 

sistema de contabilidade informal da Odebrecht mostram o pagamento de 
pelo menos R$ 3,5 milhões em espécie. As suspeitas se deram no contrato 

para duplicação do trecho que liga Maringá a Francisco Alves (passando 
por Umuarama). O valor total previsto para a obra era de R$ 7,2 bilhões. 

O consórcio liderado pela Odebrecht foi o único a participar da licitação e 
venceu, mas a obra não saiu do papel. A defesa de Roldo afirmou que ainda 
não foi intimada. O advogado de Jorge Theodócio Atherino disse que ele não 

participou de atos de corrupção e que a sentença é contrária à prova dos 
autos. Beto Richa não quis se manifestar sobre a condenação. A defesa 

de Adolpho Julio da Silva Mello Neto (absolvido), tinha considerado que 
a decisão era coerente com as provas. A Odebrecht tinha afirmado que 
tem colaborado com as autoridades para esclarecer os fatos e que está 

comprometida com uma atuação ética, íntegra e transparente.

de dinheiro, assim como para 
operador financeiro Adolpho 
Julio da Silva Mello Neto, que 
foi absolvido no processo.

O ex-governador não é réu 

nessa ação. Ele é acusado 
pelos crimes de fraude a lici-
tação, corrupção e lavagem de 
dinheiro em outra ação relacio-
nada à Operação Piloto.

RECURSO ao TRF-4 foi apresentado na segunda-feira (10). A condenação foi a primeira decorrente da 
Operação Piloto. Richa não é réu neste caso

DIVULGAÇÃO
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Fora da lista
Em nota, o Depar ta-

mento de Comércio dos 
Estados Unidos (EUA) infor-
mou que retirou o Brasil da 
lista de países em desen-
volvimento, o que pode res-
tringir benefícios comerciais 
concedidos às nações que 
estão nessa categoria.

Além do Brasil, mais 18 
países como África do Sul, 
Índia e Colômbia também 
foram tirados dessa lista. 
Com isso, o tratamento pre-
ferencial dados a esses paí-
ses nas negociações pode 
diminuir. Esses benefícios 
são, por exemplo, prazos 
mais longos para negociar, 
vantagens tarifárias e de 
acesso a mercados.

A medida também dimi-
nuirá as barreiras para 
que o presidente dos EUA, 
Donald Trump, investigue, 
por exemplo, casos de 

Maia quer reforma administrativa
aprovada no primeiro semestre
O presidente da Câmara 

dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), espera 
aprovar a reforma admi-
nistrativa ainda no primeiro 
semestre deste ano. Ele 
ressaltou, no entanto, 
que as disputas em torno 
da reforma tributária, já 
em tramitação na Casa, 
devem ser maiores do 
que as da administrativa, 
mesmo admitindo que 
pode haver conflito com 
os ser vidores públicos.

“Claro que todos os 
sistemas onde a gente 
tem distorções eles estão 
beneficiando alguém e pre-
judicando milhões. Não é 
diferente nem no adminis-
trativo nem no tributário. 
Então, enfrentamentos nós 
teremos, mais no tributário 

do que no administrativo, 
já que o governo decidiu 
que é melhor uma reforma 
para os novos servidores”.

O  depu tado  d i sse 
que o debate não pode 
ser feito com soluções 
que beneficiem apenas 
uma parcela da popula-
ção. “Precisamos de um 
debate sério. Às vezes 
alguns vêm para o debate 
com informações que não 
são verdadeiras e ficam 
inventando soluções que 
só resolvem seus pró-
prios problemas. Criar 
uma nova CPMF, (imposto 
único), com essa quanti-
dade de problemas tribu-
tários que nós temos, vai 
desonerar a folha, não 
estão trabalhando com 
dados corretos”, finaliza.

expor tações subsidiadas 
em outros países.

O governo dos EUA afir-
mou ainda que a decisão 
leva em conta “fatores 
econômicos, comerciais 
e outros, como o nível 
de desenvolvimento de 
um país e a par ticipação 
de um país no comércio 
mundial”. Além disso, o 
departamento de Comércio 
ressaltou que a decisão foi 
motivada por pedidos de 
adesão à Organização para 
a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE).

Há o destaque de que 
não foram considerados 
indicadores de desenvolvi-
mento social, como taxas 
de mortalidade infantil, anal-
fabetismo e expectativa de 
vida ao nascer nascimento, 
como base para mudar o 
status dos países.

Cidades
Mais de 250 líderes, 
a maioria prefeitos e 
vereadores, confirmaram 
presença hoje na audiência 
pública na Assembleia 
Legislativa que formará 
uma frente municipalista 
contra o item do PEC do 
Pacto Federativo que trata 
da extinção das cidades 
com menos de 5 mil 
moradores. O deputado 
Romanelli (PSB) aponta 
que no Paraná serão 104 
cidades e 500 mil pessoas 
afetadas e um prejuízo de 
R$ 682 milhões ao Estado.

Popularidade
O presidente Jair Bolsonaro 
é o terceiro chefe de 
governo mais popular do 
mundo nas redes sociais. 
Fica atrás apenas de 
Narendra Modi, primeiro-
ministro da Índia, e do 
presidente dos EUA, Donald 
Trump. É o que aponta o 
IPD (Índice de Popularidade 
Digital), elaborado pela 
consultoria Quaest.

Bancada feminina
Existe um ambiente na 
Câmara dos Deputados 
em que esquerda e 
direita se sentam à 
mesma mesa e onde as 
diferenças ideológicas são 
posicionadas em segundo 
plano. Há reuniões 
periódicas para diálogo 
e até grupo de whatsapp 
para troca de ideias. 
Parlamentares se unem 
pelo que têm em comum e 
lutam por causas conjuntas. 
Esse ambiente é a bancada 
feminina. São 77 deputadas 
com mandato na Câmara, 
15% do total da Casa.

Investimento
A Volvo anunciou 
investimento adicional de 
R$ 1 bilhão no Brasil. O 
valor será aplicado entre 

2020 e 2023 e voltado 
para o desenvolvimento 
de caminhões e ônibus. 
A empresa, que produz 
veículos de carga em 
Curitiba, acredita que o 
mercado continuará a 
crescer apesar dos riscos 
e minimiza os efeitos do 
coronavírus na economia.

Para federal
O secretário Marcio Nunes 
(Desenvolvimento Sustentável 
e Turismo), deputado 
estadual pelo PSD, apesar 
de ser apontado como forte 
concorrente à Prefeitura de 
Campo Mourão com apoio do 
governador Ratinho Junior, 
pretende mesmo disputar 
uma das 30 vagas do Paraná 
na Câmara dos Deputados em 
Brasília nas eleições de 2022.

Canal de denúncias
A Sanepar lançou canal de 
denúncias (0800-5803756) 
e estuda, com o Procon, 
como vai tratar das queixas 
pelo telefone. Segundo a 
companhia, o canal tem o 
objetivo de levantar condutas 
inadequadas dos empregados 
e de fornecedores. O 
lançamento faz parte da 
governança corporativa e 
das práticas de compliance 
adotadas pela Sanepar.

Manutenção da frota
Após o deputado Soldado 
Fruet (Pros) pedir ao 
TCE, a Secretaria de 
Administração suspendeu 
o pregão eletrônico 
para gerenciamento da 
manutenção da frota de 18 
mil veículos do Estado. As 
propostas seriam abertas 
nesta quinta-feira (12), mas, 
segundo a Seap, trata-se de 
uma decisão administrativa 
para ajustes no edital, que 
foi questionado pela 5ª 
Inspetoria do TCE e será 
republicado em data 
ainda indefinida.
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Indústria paranaense tem o 
maior crescimento do País
A produção industr ial  para-

naense cresceu 5,7% em 2019 no 
comparativo com o ano anterior, 
maior evolução do País, segundo 
dados divulgados ontem (terça-
-feira, 11) pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 
Apenas oito dos 15 locais pesqui-
sados variaram positivamente entre 
os dois anos, enquanto a indústria 
nacional recuou 1,1%.

Na variação mensal entre novem-
bro e dezembro de 2019, o setor 
cresceu 4,8% no Paraná, também 
o maior resultado do Brasil. Nesse 
índice apenas o Pará (2,9%) e a 
Região Nordeste (0,3%) registraram 
crescimento, enquanto o acumulado 
nacional apontou recuo de 0,7%. Já 
entre dezembro de 2019 e dezembro 
de 2018, a indústria local cresceu 
2,5% e se posiciona entre os melho-
res resultados neste indicador.

Para o governador Carlos Massa 
Ratinho Junior, o desempenho indus-
trial paranaense resulta da capaci-
dade técnica, de pessoal e de inves-
timento do setor. “É um número 
que mostra a força econômica do 
Paraná e se sobressai no setor no 
País. A indústria é importante porque 
emprega muito e é a base da evolu-
ção tecnológica”, afirmou. “O cresci-
mento do setor é um termômetro da 
confiança do setor empresarial e de 
como o Estado evolui rapidamente”.

Dinamismo
O pesquisador Julio Suzuki Júnior, do Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social (Ipardes), aponta que os resultados do Estado são reflexos do 
dinamismo local. “A diferença entre os resultados do Paraná e do Brasil reflete o alto 
patamar de produtividade, inovação e investimento de várias atividades industriais 
do Estado, abrangendo desde o ramo automotivo até a agroindústria”, destacou. “O 

desempenho paranaense é surpreendente não apenas por conta do resultado do exer-
cício completo de 2019, mas devido também à pujança apresentada no final do ano 

passado, quando a maioria dos estados apresentou números desfavoráveis”.
Além do Paraná, registraram crescimento industrial no acumulado do ano Amazo-

nas (4%), Goiás (2,9%), Rio Grande do Sul (2,6%), Rio de Janeiro (2,3%), Santa Catarina 
(2,2%), Ceará (1,6%) e São Paulo (0,2%).

O governador destacou, ainda, a 
atração de R$ 23 bilhões em proje-
tos privados para o Estado em 2019, 
o que tende a aumentar o volume 
da produção industrial nos próximos 
anos. Neste ano já foi anunciado um 
investimento de R$ 650 milhões da 
Prati-Donaduzzi em uma nova planta 
em Toledo, no Oeste. “Para manter 
esse ritmo econômico há um esforço 
de todo o Governo do Estado em atrair 
investimentos, gerar empregos, des-
complicar os trâmites burocráticos e 
aumentar a nossa capacidade produ-
tiva”, complementou Ratinho Junior.

MAIOR DESDE 2011
O resultado acumulado do ano 

(5,7%) é o maior do Paraná desde 
2011, quando a indústria cresceu 
11,2% em relação a 2010. Nos últimos 
oito anos foram quatro índices negati-
vos (2012, 2014, 2015 e 2016). Em 
2018, contra igual período de 2017, 

o resultado foi de 1,4%.
Os maiores avanços do ano pas-

sado foram em veículos automotores, 
reboques e carrocerias (25,7%), máqui-
nas e equipamentos (9,5%), alimentos 
(8,8%), produtos de metal (7,1%) e 
máquinas, aparelhos e materiais elé-
tricos (5,3%). Nos setores automotivo 
e alimentício, bases consolidadas da 
economia estadual, os índices para-
naenses também foram os maiores do 
País. No Brasil, os crescimentos foram 
de 2,1% e 1,6%, respectivamente.

A fabricação de veículos automoto-
res, reboques e carrocerias também 
conquistou o maior resultado acu-
mulado dos últimos oito anos (entre 
janeiro e dezembro). A fabricação de 
alimentos alcançou resultado ainda 
mais expressivo nessa mesma base 
comparativa: o crescimento de 8,8% 
em relação a 2018 é o maior de toda 
a série histórica do IBGE, desde 2002.
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Epidemia de dengue atinge 
62 municípios no Paraná

Um novo boletim divulgado 
ontem (11) confirma seis novas 
mortes de dengue no Paraná. Os 
registros foram nos municípios de 
Jesuítas, Peabiru, Maringá, Ivatuba, 
Paiçandu e Sertaneja, totalizando 
13 mortes no Estado. Os dados 
apontam 20.563 casos 5.866 a 
mais que na última semana, além 
de outros 3.446 ainda em investi-
gação. O número de notificações 
subiu para 64.825, um aumento 
de 31,05% em sete dias.

Ao todo são 62 municípios em 

situação de epidemia; 12 a mais 
que o último boletim. No noroeste 
estão Douradina, Paranavaí, Santo 
Antônio do Caiuá, Porto Rico, Para-
napoema, São Pedro do Paraná, 
Diamante do Norte, Cruzeiro do 
Oeste, Doutor Camargo, Nova Lon-
drina, Querência do Norte, Loanda, 
Flórida e Cianorte.

Os municípios em alerta de epi-
demia nesta área são Brasilândia 
do Sul, São Carlos do Ivaí, Ama-
porã, Altônia, Umuarama, Santa 
Mônica, Nova Esperança, Alto Piquiri, 

Xambrê, Maringá, Perobal, Nova 
Olímpia, São Jorge do Ivaí, Tapejara, 
Ivaté, Alto Paraíso e Sarandi.

Na 12ª Regional de Saúde, com 
sede em Umuarama, foram confirma-
dos neste boletim 1.162 casos de 
dengue. Deste total, 1.148 são de 
dengue comum, 13 de dengue com 
sinais de alerta e 1 de dengue grave 
(antes chamada de hemorrágica) – 
sendo que este último foi registrado 
na cidade de Cruzeiro do Oeste. 
Além disso, há 3.563 notificações 
de casos suspeitos da doença.

CIEE atende em novo endereço
O Centro de Integração Empresa 

Escola do Paraná, CIEE/PR, uni-
dade de Umuarama está aten-
dendo em novo endereço, um 
espaço mais amplo e moderno 
com uma infraestrutura de 430 
metros quadrados, localizado Ave-
nida São Pedro, 4698, próximo 
ao Estádio Municipal e a feira do 
produtor das quartas-feiras.

Elizabete Mulezini, coorde-
nadora do Ciee em Umuarama, 
explica que o novo prédio ofe-
rece espaço mais amplo e 
moderno, com uma infraestru-
tura de 430 metros quadrados 
onde os profissionais conse-
guem atender a demanda do 
estágio e da aprendizagem que 
tem crescido no último ano.

Desde 1967, dezenas de milha-
res de estudantes passaram pelos 
Programas de Estágio do CIEE/PR, 
ocupando atualmente posições de 
destaque na magistratura, nos 
poderes legislativo e executivo, no 
empresariado, na sociedade para-
naense em geral.

Além de estágios, o CIEE/PR 
atua fortemente na capacitação de 
jovens para o trabalho por meio do 
Projeto Aprendiz, previsto na Lei nº. 
10.097/2000, entre nós destinado 
a adolescentes de 14 a 24 anos, 
e pela oferta de cursos de capa-
citação gratuitos de Informática 

Básica e de outras disciplinas 
essenciais à melhoria dos índices 
de empregabilidade.

Alunos interessados podem 
procurar a entidade com docu-
mentos pessoais de segunda a 
sexta-feira das 08:30 as 12 e das 
13:30 as 17:30.

Índice em % DEZ JAN ano 12m 
IPCA (IBGE) 1,15 0,21 0,21 4,19
IGP-M (FGV) 2,09 0,48 0,48 7,81
IGP-DI (FGV) 1,74 0,09 0,09 7,72

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
12/1 a 12/2 0,5000 0,2588 0,0000
13/1 a 13/2 0,5000 0,2588 0,0000
14/1 a 14/2 0,5000 0,2588 0,0000
15/1 a 15/2 0,5000 0,2588 0,0000

Ações % R$
Peetrobras PN +1,20% 29,48 
Vale ON +3,71% 52,05 
ItauUnibanco PN +2,30% 35,07 
Viavarejo ON +6,02% 14,62 
B2W Digital ON +7,34% 70,60 
Usiminas PNA +6,78% 9,92

IBOVESPA: +2,49% 115.370 pontos

Índice DEZ JAN FEV
IGP-M (FGV) 1,0397 1,0730 1,0781
IGP-DI (FGV) 1,0538 1,0770 1,0772
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 109,93
Libra est. 0,77
Euro 0,92
Peso arg. 61,13

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,1% 4,3250 4,3260 +0,9%
PTAX  (BC) -0,1% 4,3142 4,3148 +1,1%
PARALELO 0,0% 4,2500 4,5500 +0,9%
TURISMO 0,0% 4,2500 4,5300 +0,9%
EURO -0,2% 4,7085 4,7109 -0,4%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (JAN) 1.601,10 0,47 0,47 5,59
Oeste (JAN) 1.611,01 0,27 0,27 5,71

DÓLAR 11/02

Iene R$ 0,0393
Libra est. R$ 5,59
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1512,86guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 11/02

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 cen-
tavo de dó lar/bushel na soja (27,2kg), milho e
trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no farelo
(907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 4,25%  | TJLP: 5,09%

Em 11/02 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 81,00 1,9% -3,6%
SOJA Paranaguá 87,50 1,7% -1,7%
MILHO Cascavel 44,00 0,0% -2,2%

SOJA 884,75 0,50 -6,5%
FARELO 290,80 -0,60 -4,2%
MILHO 379,75 -2,00 -1,6%
TRIGO 542,00 -10,00 -4,0%

SOJA 77,92 0,2% -1,1%
MILHO 39,21 0,0% -1,9%
TRIGO 49,92 0,0% 2,9%
BOI GORDO 185,37 1,9% -0,3%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 11/02 PR DIA 30d.

Em 11/02 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

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

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

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

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Calçadas são 
para pedestres

A equipe de fiscaliza-
ção do Código de Pos-
turas da Prefeitura de 
Umuarama está empe-
nhada em uma campa-
nha de conscientização 
junto ao comércio.

O uso irregular das cal-
çadas como extensão da 
atividade comercial pas-
sará, a partir de março, 
a ser passível de multa. 
Segundo o setor, calça-
dos e móveis expostos 
do lado de fora dos esta-
belecimentos consti-
tuem o maior número de 
arbitrariedades, detec-
tadas principalmente na 
avenida Paraná. 

A administração muni-
cipal destaca que casos 
de reincidência podem 
resultar, inclusive, na 

CPI da JMK
Na sessão plenária de 
ontem (terça-feira, 11), 
o presidente da CPI da 
JMK, deputado estadual 
Soldado Fruet (PROS), fez 
a entrega, ao presidente 
da Assembleia Legislativa 
do Paraná, deputado 
Ademar Traiano (PSDB), 
o relatório final com as 
conclusões dos trabalhos 
da Comissão instalada 
no ano passado para 
investigar possíveis 
irregularidades na 
licitação e contrato 
de gestão da frota do 
Governo do Estado 
entre janeiro de 2015 e 
maio de 2019.

Atendimento e vendas
A palestra ‘Atender 
bem gera mais vendas’, 
programada para o 
dia 19, às 19h30, no 
auditório da Associação 
Comercial, Industrial e 
Agrícola (Aciu), arrecadará 
alimentos não perecíveis 
para o hospital Uopeccan 
Umuarama. O conteúdo 
será ministrado pela 
doutora em Administração, 
Cristiane Marques de 
Mello, especialista em 
gerenciamento de micro 
e pequenas empresas. “A 
Aciu é parceira do Centro 
Universitário Integrado 
na promoção de mais um 
evento interessante para 
empresários, comerciários 
e o público em geral. 
Estamos abrindo a agenda 
de palestras do ano muito 
bem. A participação é 
gratuita. Solicitamos 
apenas um donativo para o 
Hospital do Câncer”, explica 
o presidente da Aciu, 
Orlando Luiz Santos.

cassação do alvará.
A conscientização 

chama a atenção para 
a necessidade de asse-
gurar o que estabelece o 
Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, “o fomento 
a condições de acessibi-
lidade e rompimento de 
barreiras para os porta-
dores de necessidades 
especiais”, além de legis-
lações complementares 
referentes à ocupação 
do espaço público.

Brasil em Tóquio
No ritmo de ano de Jogos 
Olímpicos, o COB (Comitê 
Olímpico Brasileiro) prepara uma 
grande festa em Brasília a 100 dias 
do início da Olimpíada de Tóquio, 
revelam à Coluna o presidente 
da entidade, Paulo Wanderley, e 
o diretor-geral Rogério Sampaio 
- o judoca de Ouro dos Jogos de 
Barcelona 92. O evento coincide 
também com as festividades dos 
60 anos da capital federal. Entre 
os tópicos da agenda, haverá 
um jogo de vôlei com alguns dos 
campeões olímpicos das seleções 
masculina e feminina desde a 
geração da Prata. 

Escala canadense
O COB acaba de fechar uma 
parceria com a Air Canadá para 
ser a transportadora oficial 
da delegação brasileira para 
Tóquio. Os voos farão uma 
escala estratégica de 12 horas, 
para descanso dos atletas, em 
Toronto. Um renomado hotel já 
foi reservado para o grupo.

Feridas políticas
Na esteira das feridas públicas 
da família Campos, boatos 
circulam em Pernambuco sobre 
eventual candidatura ao governo 
do presidente do TCU, ministro 
José Múcio Monteiro - que já 
disputou o cargo muitos anos 
atrás. Ele não deixa o cargo.

Aliás...
... a matriarca do clã, ministra 
do TCU Ana Arraes, não está 
descartada na disputa para o 
Palácio das Princesas em 2022.

Correria
A queda do presidente da 
Fundação Nacional de Saúde, 
Ronaldo Nogueira, antecipada 
pela Coluna, abriu uma disputa 
no Congresso para a indicação 
para o cargo, supervisado na 
Esplanada. De um lado, a forte 
bancada evangélica - que indicou 
Nogueira - cobra o direito de 
nova indicação. De outro, há o 
grupo do ministro da Saúde, Luiz 
Mandetta, e o DEM. E no meio 
deles, a turma do quepe. Sim, os 
militares, já presentes em todos 
os órgãos. Tomaram gosto pelo 
Poder na gestão Bolsonaro.

Munição para ruas
Os movimentos Brasil Livre 
e Brasil 200 vão para as ruas 
das capitais com cards e 
material temático em defesa 
da desoneração da folha 
de pagamento. Estão bem 
municiados pelo presidente 
do Sescon-SP, Reynaldo 
Lima Jr., que se reuniu com 
os líderes dos grupos. Ele 
apresentou estudos sobre a 
Reforma Tributária com foco 
na manutenção do tratamento 
diferenciado das micro e 
pequenas empresas.

No front
Assim como o Sescon-SP, 
o MBL e o Brasil 200 têm 
chamado a atenção da 
sociedade sobre os pontos 
negativos da PEC 45. No 
Congresso, o front está com 
os deputados Kim Kataguri 
(DEM-SP) e Laércio Oliveira 
(Progressistas-SE).

Parasitismo
Alvo de mais uma 
representação na Comissão de 
Ética Pública da Presidência, 
o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, foi investigado 
em outros dois processos 
que não deram em nada. O 
primeiro apurou os supostos 
vínculos dele com empresas 
de tecnologia da informação 
e informática e, no segundo, 
Guedes foi investigado por ter 
suscitado a possibilidade de 
medidas similares ao AI-5 para 
reprimir manifestações. 

Parasitismo 2
A nova denúncia, que tende ao 
mesmo desfecho das anteriores, 
foi protocolada por servidores 
chamados recentemente 
de “parasitas” pelo chefe da 
economia. E continua a render 
a polêmica. O presidente da 
Associação dos Funcionários 
Públicos do Estado de São Paulo, 
Álvaro Grandim, acusa Guedes 
de assédio moral.
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Moradores de rua são
alvos de fiscalização

Fiscais do Código de Postura, da 
Secretaria Municipal de Fazenda, 
Vigilância Sanitária, equipes do 
Centro Pop, Guarda Municipal e 
Polícia Militar desencadearam uma 
ação na tarde de ontem (terça-
-feira, 11) em Umuarama, com 
a finalidade de identificar, orien-
tar e recolher moradores de rua. 
Também foram fiscalizados esta-
belecimentos comerciais onde há 
proibição da comercialização de 
bebidas alcoólicas.

A ação foi lançada às 13h30 na 
sede da Guarda Municipal come-
çou no pátio de máquinas da pre-
feitura de Umuarama, às margens 
da rodovia PR-580, saída para o 
Parque das Jabuticabeiras.

As equipes visavam localizar 
moradores de rua, fazer aborda-
gens em vários pontos da cidade 
onde há concentração de pes-
soas nestas condições e reali-
zar checagem documental, fazer 
encaminhamentos – caso haja 
algum ilícito –, além da tentativa 
de acolhimento nos locais oferta-
dos pela Prefeitura.

Es estabelecimentos instala-
dos no prédio da Estação Rodoviá-
ria Municipal também foram alvos 
de fiscalização e houve a analisa 
de supostas comercializações de 
bebidas alcoólicas, mas nada de 
irregular foi constatado.

O segundo ponto de averigua-
ção foi a Praça da Bíblia, situada 
ao lado do Terminal Urbano e que 
é constantemente frequentado por 
andarilhos, moradores de rua e 
usuários de drogas.

No local as equipes fizeram o 
recolhimento de utensílios utilizados 
para pernoitar na praça. Segundo 

Crack e dinheiro
Durante a fiscalização na 

Praça da Bíblia, os agentes 
localizaram uma mulher de 
29 anos que estava no local 

pronta para fazer o consumo 
de droga. Ela foi revistada, 
até que foi localizada uma 

pedra de crack de aproxima-
damente 3 gramas. Segundo 
os Guardas Municipais, tal 

pedra poderia ser fracionada 
em quase dez pequenas 

pedras que eventualmente 
poderiam vir a ser comercializadas. A mulher ainda portava a quantia de 

R$ 27 em dinheiro e, junto com a droga, foi encaminhada à delegacia, onde 
foram entregues a autoridade policial.

os Guardas Municipais, a praça não 
pode servir como ponto de pernoite. 
“Por isso é que fizemos o recolhi-
mento dos utensílios, entre eles 
colchões e sacolas com roupas, 
que permanecerão na sede da GM 
durante três dias, período em que 
os proprietários poderão retirá-los”, 
informou um dos agentes da GM 
que participava da ação. Os fiscais 

vistoriaram também a Praça Miguel 
Rossafa durante a ação desenca-
deada na tarde de ontem.

Os moradores de rua ou andari-
lhos foram orientados a procurarem 
as unidades de apoio oferecidas 
pelo Poder Público Municipal entre 
eles a Apromo, onde recebem per-
noite, a Casa da Sopa, para alimen-
tação e também o Centro Pop.

FOTOS: ALEX MIRANDA

UTENSÍLIOS usados pelos moradores de rua foram recolhidos e ficarão na sede da Gm durante três dias
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Sandro de ter roubado seu quadro, e 
Raul se revolta. Sandro sofre por ter 
ajudado Marconi. Jorge ajuda Estela a 
fugir. Elias chega para o almoço com 
Lurdes e gosta de conhecer Ryan. A 
polícia recupera o quadro de Lídia, 
que se desculpa com Sandro. San-
dro confessa a Raul que participou 
do roubo do quadro.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Durval se interessa pela causa do 
projeto do CLP e fecha uma parceria. 
Lorena conversa com Helô e sugere 
que a escola inicie um projeto sus-
tentável. João escuta alguns alunos 
falando mal de Marcelo e o defende 
em frente a todos. Arlete chega em 
casa, se depara as coisas reviradas 
e culpa Mosquito. Gleyce se sente 
culpada. Ester, Filipa e Paola convi-
dam Eric para ir ao cinema com elas. 
Fernanda sente ciúmes de Afonso e 
Débora. Branca faz perguntas a Wal-
disney sobre sua mãe. Ruth pede para 
que Marcelo e Débora se resolvam e 
parem de brigar na escola. Luciano vai 
encontrar seus filhos e mostra a eles 
vídeos do novo meio-irmão. Escondida, 
Branca segue Waldisney.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Na rodoviária, Nina encontra Giu-
seppe e Nico. Os dois contam para a 
evangélica que foram roubados. Nico 
aumenta a história e diz que foi por 
três homens fortemente armados. 
Dóris diz para Rebeca que acha que 
Manuela quer mudar de igreja, pois a 
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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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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que o humor dele está muito melhor após
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MALHAÇÃO
Rui ameaça Rita, que dissimula seu 
envolvimento com Lígia para ele. 
Andressa ignora Henrique, e Fafi garante 
que seu plano está dando certo. Lígia 
questiona Madureira sobre Carla. Neide 
e Jaqueline garantem a Diana que 
nenhum livro será censurado. Carla 
cuida de Marco na prisão. Vinícius lidera 
os alunos no combate ao mosquito da 
dengue. Raíssa e Serginho pressionam 
Camelo para que ele não largue os 
estudos. Rita e Lígia não conseguem 
se entender sobre a guarda de Nina.

SALVE-SE QUEM PUDER 
Luna/Fiona fica sabendo por Vicky que 
Helena ama os enteados e conclui que 
a mãe a esqueceu. Alexia/Josimara 
não gosta de ver Zezinho conversando 
com Bel, a filha de Edgar. Alexia/Josi-
mara canta para chamar a atenção 
de Zezinho e acaba fazendo sucesso 
entre os vizinhos. Alexia/Josimara 
entrega a carta de recomendação para 
Kyra/Cleyde trabalhar na casa de Alan 
e Ignácio. Renzo ameaça um deputado 
a mando de Dominique. Lúcia pede 
demissão e revela a Renzo que vai 
embora. Kyra/Cleyde se apresenta a 
Alan como amiga de Alexia.

AMOR DE MÃE
Miriam inicia uma investigação sobre 
o ocorrido com Estela e questiona 
Álvaro. Thelma acompanha Nuno até 
o escritório de Álvaro para desfazer 
a venda do restaurante. Lídia acusa 

Em “Éramos seis” Clotilde volta para Itapetininga. Afonso des-
confia do comportamento de Shirley. Inês pede que Shirley deixe 
Afonso em paz. Almeida visita Lola. Afonso sugere sair novamente 
com Lola. Dona Maria se preocupa com o retorno de Clotilde. 
Felício afirma a Marcelo que não desistirá de seu amor por Isabel. 
Adelaide leva Justina ao consultório de Selma. Adelaide confronta 
Emília. Lola conversa com Durvalina sobre Clotilde. Clotilde entra 
em trabalho de par to no trem e salta numa estação qualquer. 
Zeca e Olga encontram Clotilde.

viu com o padre. Joaquim chega para 
o jantar na casa de Regina. Priscila fica 
feliz e faz questão de conversar com 
ele, que só tem olhos pra Manuela. 
Felipe e Julia decidem ir até a man-
são de Regina para ajudar Joaquim. 
Na mansão, Joaquim pede para que 
Priscila se alimente.

AMOR SEM IGUAL 
Oxente estranha ao ver Maria Antônia 
chegando no Mercadão toda arrumada. 
Antônio Júnior pede novamente um 
emprego para Olympia, mas ela recusa. 
Disfarçado, Hugo observa Maria Antô-
nia . Duplex pede Furacão em noivado. 
Pedro Antônio procura Miguel e fala 
sobre Bernardo. Ele conta que o chefe 
da segurança da Bras Esportes seguiu 
a ordem de Tobias e executou Luciana 
desarmada. Miguel então cogita a hipó-
tese de Tobias ter mandado Bernardo 
matar Poderosa.

O RICO E LÁZARO 
Ravina diz que Matias precisa lhe dizer 
a verdade. Hurzabum tenta explicar 
a situação para Saul. Tamir e Shamir 
ficam com medo da briga que tiveram 
com Larsa. Shag-Shag tenta disfarçar ao 
ver Zabaia na Casa da Lua. Asher deixa 
Joana em casa. Arioque encontra Aspe-
naz 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.

Clotilde entra em trabalho de parto no 
trem e salta numa estação qualquer 
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Seja determinado se a tentação se tornar forte 
demais para você. Você está achando difícil man-
ter a calma hoje! Você está em melhor forma e se 
sente mais capaz de enfrentar o que precisa ser 
enfrentado. Não se afunde em discussões inúteis.

Desconfie de esquemas arriscados e duvidosos. 
Não se deixe distrair com bobagens, você precisa 
de espaço para refletir. Sua vitalidade está em alta, 
durma mais para mantê-la assim.

Você está vivendo a vida ao máximo. Não se 
preocupe muito com os detalhes! Respire mais 
profundamente e isso vai ajudar você a encontrar 
a calma que você precisa para as reorganizações 
que está fazendo.

Você vai estar cheio de autoconfiança, talvez até 
demais, e isso pode levá-lo a conflitos. Você sente 
uma necessidade crescente de se movimentar e não 
consegue ficar parado. Canalize essa energia para 
o esporte e isso também irá regular o seu apetite

Hoje é um dia para aproveitar. Você tem um talento 
para se insinuar e seu charme vai abrir todas as 
portas! Se você fizer um esforço consistente para 
moderar sua impaciência, você será um vencedor. O 
seu otimismo crescente está lhe dando mais energia.

Seria uma boa ideia não confiar em certas pessoas, 
seja seletivo. As estrelas estão protegendo você de 
ser esmagado por fadiga e o vento está atrás de 
você. Continue seguindo, mas não coloque o pé 
no chão no momento errado!

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

Você dará atenção de bom grado aos outros e isso 
vai lhe trazer sorte. Você estará em boa forma e 
canalizará a sua energia em excesso de forma 
construtiva. Faça exercício.

O dia parece estar em movimento rápido. Você vai 
ter que se movimentar, mas isso vai ser satisfatório. 
Uma discussão com pessoas experientes talvez pro-
vará que seus excessos são prejudiciais.

Evite pessoas negativas, você precisa de otimismo. 
Pense em você, agora mais do que nunca. Você vai 
sentir mais suas necessidades orgânicas e vai usar 
isso a seu favor, você equilibrará melhor descanso 
e atividade.

Não se preocupe muito com as coisas que você 
não pode fazer nada a respeito - você está pronto 
para realmente viver, para aproveitar ao máximo 
a vida. Respire mais profundamente, isso vai lhe 
ajudar a encontrar a calma que você precisa para 
as mudanças que está fazendo.

A união faz a força e você vai descobrir isso. É 
hora de buscar apoio confiável. Deixe de lado for-
mas negativas de pensamento. Isso lhe permitirá 
recarregar as baterias e se concentrar no que você 
realmente gosta em geral.
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AÇUCARNPD
ÃNICOLAU

COMBATAMESO
AECTIDOS

MARATON
ASP

SUSTENTAVEL
SOVMAUA
ETGEOLAS
NOMINADAST
CAITSUNAMI
INAUTIC

CANCELAMENTOS

Abriga os
2 maiores
estados 

brasileiros

Festa do 
(?) Alemão,
atração de
Petrópolis

Formação
da dupla
sertaneja

"(?) Ajuda",
programa
do canal

GNT

Formato
do esqua-

dro de
pedreiro

Risos, na
lingua-
gem da
internet

Pão de (?),
ponto

turístico 
do Rio

Anfíbio
anuro ve-
nenoso da
Amazônia

Centímetro
(símbolo)

Assunto 
de aulas
de Direito

Lutem;
enfrentem

Bruno (?),
cantor de
"The Lazy

Song"

A mais
longa

prova do
atletismo

Anotação
registrada
na pauta
escolar

"Abre-(?),
Sésamo!",
frase de
Ali Babá

(?) King
Cole,

cantor 
de jazz 

Condição
do produto
que é "eco-

friendly"

À (?): a
maneira
de viver 

do ocioso

"Terra",
em "geo-
grafia"

"Urbi (?)
Orbi", bên-
ção papal
em latim

Ministério
da Cultura

(sigla)

Mitologia
(abrev.)

Efeito do
terremoto
no Chile
em 2010

Navio da
expansão
marítima

(Hist.)

O dinheiro
adquirido
com muito

esforço

Monogra-
ma de

"Neuza"

(?) Leñas,
cidade

argentina
Diante de

São (?),
padroeiro
da Rússia

Devoto

Tradição culinária
portuguesa

Hiato de
"miolo"

Líder como o Sai 
Baba, no Hinduísmo

Processo de

escrita

Desig-
nadas

(?) de
voos:

transtorno
no fluxo

dos aero-
portos

(?) bem:
vem a

propósito

Isso, em
espanhol
Conside-

rados

Sílvia Pfeifer, 
atriz brasileira

Dança do cerimonial
da festa da debutante

Visconde
de (?),

industrial
brasileiro

Itens da lixeira
vermelha da coleta
seletiva Invadiram

o Iraque em 2003

provocam

de obra
 preparação 

2/et. 3/eso — las — nat. 4/mars. 11/sustentável. 17/doçaria conventual.
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A Deusa
do (?):
Afrodite
(Mit.)

Santa
protetora

dos
ciganos

(?) Amos,
cantora
dos EUA

Maldição,
em inglês

Marsupial
típico da
Austrália

Árvore 
nordestina
que orna

ruas 

"Novo", 
em "neolo-

gismo"
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mate-
mático

britânico

Construíram
Chichén
Itzá, no
México

Corpo
vegetativo
das algas
e liquens

"Casa" do
turista

Refresco
de mate

Conterrâneo
de Frank
Sinatra

Duas formas narrati-
vas explo-
radas por
Machado

Mesquita, igreja e sinagoga
Dispositivo instalado em telha-
dos, aproveitado para o aqueci-
mento de água em residências

(?) vencidas: direito
perdido na demissão

por justa causa
Habitat da baleia

Alívio de
doença
Marreca
de asas
negras e
máscara
branca

(pl.)

(?) entre
nós: em
segredo

Sigilo (?),
garantia

de
paraísos
fiscais

Ora (?):  locução
interjetiva de irritação

Imita o
som do

gato

(?) Ca-
valcante,
humorista
Margem

Cosmético
para cílios

O ácido
da urina 

(?) aloura-
dos: aças
Papa-(?):

beato
Ou, em
inglês

Eliminar
(feridas) 

Mistura de
pó de vidro
com cola
Escassa

Negro;
escuro

O dedo da
aliança

Arrastar,
em inglês

Mano
(bras.)

Lá
(?) Florin-
da: a mãe
do Quico

Rio
italiano

(?) sabor:
insípido

Editores
(abrev.)

Modifica;
muda

Descola-
mento de
(?), grave
problema

ocular

Conversa
(pop.)

Pranchas
do salto

orna-
mental

A origem da
palavra "níquel"

HFT
CONTOEROMANCE

RETINATOM
TRELAROLP
EESARIMEL

SARAMULATOS

MELHORAOR
ETORICURSE

IRERESCEROL
IATROALI
CAIADRAG

BANCARIORI
NEOARNOO

BOLASMAIAS
ALEMÃTALO

TRAMPOLINS

2/or. 4/alan — arno — drag. 5/alemã — curse — trela. 6/hóstia — irerês.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

É impossível 
progredir sem 
mudança, e 
aqueles que 
não mudam 
suas mentes, 
não podem 
mudar nada. 
(George Ber-
nard Shaw)

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

aniversário hoje -, Dirlene Maria 
de Oliveira. Sônia Borasca, Débora 
Furlan, Angela Tavares e Regina 

Célia Rodrigues Lima.  Da coluna: 
felicidades!

Olho Nelas! 
As mulheres querem afagos e carinho no Dia Inter-
nacional da Mulher, no dia 8 de Março. Homenageie 

sua funcionária, sua esposa, namorada, mãe. O 
retorno é só sorrisos, com certeza. 

Lançamento
Nesta quarta-feira (12) às 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 adolescentes 
em tratamento contra o câncer infanto-
juvenil na unidade de Cascavel. 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 multipro-
fissional da oncopediatria de Cascavel. 
Prestigiarão o evento, Gilmara Zanata, 
Chefe Regional de Educação de Umua-
rama e Viviane Herrera, Diretora da 12º 

Regional de Saúde .

Bons de nota!
O assunto ‘formatura’ ainda 
repercute na cidade.  Há dez 
dias, a Unipar diplomou aca-
dêmicos de 19 cursos. Cada 

turma um ou uma recebeu um 
diploma a mais, o de Honra 
ao Mérito pela melhor nota 
[média dos anos da gradu-
ação]. E nessa disputa, as 
mulheres levaram a melhor: 

14x5. Entre as ‘boas de nota’ 
está Gabriela Canuto, de 

Educação Física; na foto, ela 
exibe o certificado recebido 
da coordenadora do curso, 
professora Silvia Sucupira.

ASSESSORIA UNIPAR
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Alerta!
n O Paraná registrou um aumento 

de 5.866 casos confirmados de 
dengue em apenas uma semana, 
atingindo a marca de 20.563 pa-
ranaenses com a doença, segundo 
o boletim epidemiológico divul-
gado na terça-feira (11). Ainda 
de acordo com a divulgação, fo-
ram confirmadas mais seis mortes 
ligadas ao vírus transmitido pelo 
mosquito Aedes aegypti, chegan-
do a treze neste ano. Os óbitos 
ocorreram nas cidades de Serta-

neja,  Jesuítas, Peabiru, Maringá, 
Ivatuba e Paiçandu. 

n Encontram-se em situação de 
epidemia 62 municípios, 12 a 

mais que o último boletim – Nova 
Aurora; Engenheiro Beltrão; Cru-
zeiro do Oeste; Cianorte; Loan-
da; Nova Aliança do Ivaí; Nova 
Londrina; Querência do Norte; 
Flórida; Santa Inês; Tupãssi e 

Jardim Alegre.  

ATMOS
Um espaço completamente renovado, com nova equipe e novo projeto 
pedagógico, onde seu filho poderá explorar habilidades com atividades 
edificantes que transmitem conhecimentos e valores para a vida inteira. 

Ainda dá tempo de garantir vagas para Berçário, Educação Infantil e Ensino 
Fundamental. Dê a oportunidade para seu filho ir além. Vá conhecer o novo 

espaço de arte, cultura e educação

EM CASCAVEL 
O prefeito Celso Pozzobom esteve na última quinta-feira (5) no Show 
Rural de Cascavel. Ao lado do governador Carlos Massa Ratinho Ju-
nior, o prefeito acompanhou o anúncio de R$ 30 milhões do Banco 

Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para o projeto de 
reativação do frigorífico de aves da antiga Averama, que deve operar 

ainda no primeiro semestre deste ano. 

PMU
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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 1.4 ACT  .............................................................. 16/17 ..................... PRETO ................................COMPLETO ............................................................... R$ 57.900,00
ONIX 1.4 ACT AT ......................................................... 19/19 ..................... PRATA .................................COMPLETO, AUT..................................................... R$ 62.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT .......................................................... 16/17 ..................... PRATA .................................COMPLETO, AUT..................................................... R$ 49.900.00
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
SPIN 1.8 ACT AT .......................................................... 17/18 ..................... PRATA .................................COMPLETO, AUT..................................................... R$ 62.900,00
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

Na modalidade Stricto Sensu, a Unipar está com 
inscrições abertas para o programa de mestrado em 

Direito Processual e Cidadania. Com apenas vinte 
vagas, o curso é destinado aos graduados em Direito. 
As inscrições podem ser feitas no site da Unipar, link 

da pós-graduação. 
Coordenado pelo professor doutor Celso 

Iocohama, o mestrado tem como objetivo produzir e 
utilizar conhecimento socialmente relevante na área 

jurídica, associando pesquisa, ensino e extensão e 
criando processos de intercâmbio de conhecimentos 

e experiências com a sociedade.
‘Jurisdição Constitucional e Direitos 

Fundamentais’ e ‘Processo e Relações Negociais’ 
são as duas linhas de pesquisa que integram o 

curso, que tem quase 21 anos de existência (foi 
criado em 1999). A primeira pauta-se em analisar 
a construção e manutenção da cidadania, sob o 

aspecto individualizado como coletivo, no contexto 
da ciência do direito processual. 

“Os estudos dessa linha transitam entre a análise 
do estado da arte das ferramentas processuais 

existentes, compreendendo o seu funcionamento, 
suas limitações e possibilidades, sem perder de 

vista a noção do processo como instrumento para 
proteção do direito material”, explica o coordenador.

A segunda linha propõe-se a analisar a relação 
contratual e sua interação com o processo 

civil. “Vamos estudar o processo civil em sua 
instrumentalidade como meio de efetivação de 

tutelas, individuais e coletivas, nas relações jurídicas 
negociais, mediante procedimentos jurisdicionais 
e não-jurisdicionais para a solução de conflitos e 

proteção de direitos”, enfatiza Iocohama. 

Saiba mais no site www.unipar.br 

Mestrado em Direito 
Processual e Cidadania  

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
E. M. S. ROSA CLINICA MÉDICA 
pessoa jurídica de direitos privados, ins-
crita no CNPJ: 17.965.611/0001-77 
estabelecida na rua Jussara, nº 3683 
– Zona I, CEP 87501-010 na cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, com 
cadastro municipal nº 29122 comu-
nica para os devidos fins o extravio 
de seu Alvará de Licença Municipal 
com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
CAMPUS LANCHONETES LTDA 
- ME, inscrita sob nº CNPJ 
07.655.069/0001-00, estabele-
cido na Avenida Tiradentes, 3247, 
Jardim Paraiso, CEP 87505-090, 
cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, comunica para os devi-
dos fins o extravio de seu Alvará 
de Licença Municipal nº 25.939. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.      

EXTRAVIO DE ALVARÁ
NELSON M. TAKAHASHI ARMARI-
NHOS - ME, inscrita sob nº CNPJ 
01.552.214/0001-33, estabe-
lecido na Avenida Paraná, 5018, 
centro, CEP 87502-000, cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins o 
extravio de seu Alvará de Licença 
Municipal nº 25.862. Com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.      

PSS do IBGE
A assessoria de comunicação do 
IBGE informou que no próximo 
dia 18 (terça-feira), enviará 
informe sobre o lançamento do 
edital de abertura do Processo 
Seletivo Simplificado (PSS) que 
visa a contratação de pessoal 
para os cargos de recenseador, 
Agente Censitário Municipal 
(ACM) e Agente Censitário 
Supervisor (ACM). No país, 
serão por volta de 200 mil con-
tratações. No Paraná, cerca de 
12 mil (os números exatos ainda 
não estão confirmados. Os inte-
ressados devem ficar atentos e 
acompanhar o noticiário local.
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Equipes confirmam participação
no Citadino Chave Ouro 2020

A competição que tem a maior pre-
miação de futsal amador do Estado 
já tem os 16 par ticipantes confir-
mados. A Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer (Smel) realiza a partir 
de março a edição 2020 do Campeo-
nato Sportland Citadino Chave Ouro 
de futsal masculino adulto. As inscri-
ções foram abertas e as 16 equipes 
ranqueadas em 2019, representando 
empresas na região, confirmaram 
presença. Agora é só preencher as 
inscrições e retirar o regulamento da 
competição na sede da Smel.

O Citadino de Futsal – Chave Ouro – 
vem crescendo a cada ano. Equipes e 
empresas estão investindo em atletas 
e o nível da competição só vem aumen-
tando. A expectativa para esta edição é 
de mais equilíbrio, porque conforme defi-
nido entre as equipes não poderão ser 
inscritos atletas federados na categoria 
adulto, no ano vigente, junto à Federa-
ção Paranaense de Futsal (FPFS).

“A novidade fica por conta dos 
federados nas categorias de base. 
Cada equipe poderá inscrever até três 
atletas filiados à FPFS nas categorias 
sub-15, sub-17 e sub-20. Vamos ter 
fortes emoções no Sportland Citadino 
Chave Ouro 2020”, assegurou o dire-
tor de Esporte e lazer do município, 
Jeferson Gabriel Ferreira.

Outra novidade é a revitalização 
do Ginásio de Espor tes Professor 
Amário Vieira da Costa. “As obras 
estão a todo vapor para que tudo 

Prêmios
A premiação, como foi em 2019, é outro destaque da competição. “Teremos mais 

uma vez a maior premiação em nível estadual. Graças à parceria com a Sportland é 
possível promover grandes eventos esportivos na Capital da Amizade”, disse Jefinho. 

A parceria foi finalizada na última segunda-feira, 10, na Sportland, e concluída na 
Fipal (revenda Fiat) com a gerência da empresa, na presença do empresário Gláucio, 
do gerente Luiz, do diretor de Esporte e Lazer, Jeferson Ferreira, do coordenador de 
Esporte Comunitário, Ednei Custódio da Silva, e de Karina Moraes, coordenadora de 

Esporte Educacional e Rendimento da Smel. As inscrições poderão ser feitas até o dia 
03/03 na secretaria da Smel (na Av. Parigot de Souza, 2880, Ginásio Amário Vieira da 

Costa). Além do Fiat Mobi 0 km para o campeão, o vice e o 3º lugar receberão premia-
ções em dinheiro oferecidas pela Smel. O sistema de disputa será definido no con-

gresso técnico marcado para 11 de março, às 19h, no Centro Cultural Vera Schubert.

fique pronto até o início do Citadino, 
no final de março. Teremos uma nova 
arena esportiva de encher os olhos 

de atletas e torcedores, amantes de 
todas as modalidades esportivas de 
nossa cidade”, acrescentou o diretor.

AS 16 equipes participantes já confirmaram participação na Chave Ouro do Campeonato Citadino de futsal 
masculino adulto que começa em março

ASSESSORIA
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