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No flagra 
Um homem de 28 anos foi preso por PMs de Umuarama 

na tarde de ontem no Conjunto Sonho Meu com R$ 
6.640 que teriam sido furtados de um pastor evangélico 

de 82 anos, morador do bairro. A casa do idoso foi 
invadida por um ladrão que encontrou o dinheiro. O 

suspeito foi encontrado minutos depois pelos policiais 
em uma abordagem de rotina. 

Assassinado em Umuarama teve  
túmulo violado e corpo queimado

A sepultura de Michel Lopes de Oliveira, o ‘Paraíba’, morto no último sábado, em 
Umuarama, foi violada na madrugada de ontem e queimada. O caso aconteceu no 

cemitério municipal de Juranda (106 quilômetros de Umuarama). Criminosos abriram 
o túmulo, retiraram o caixão, jogaram líquido inflamável e em seguida atearam fogo no 

caixão onde estava o corpo. l Pág. 6
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Governo da boa vontade
Considerado um aliado de Bolsonaro, Ratinho Junior ponderou 
ainda que vê “boa vontade do governo federal. O posicionamento 
do presidente é muito claro nesse sentido, dos governadores 
também”, continuou ele. “A ideia é que os estados possam 
avançar nessa modernização tributária. Todos nós sabemos que o 
Brasil e o brasileiro paga muito imposto”, disse.

Sem prejuízos ao BR
Nos tuítes da Secretaria de Comunicação da Presidência da República 
o Brasil não sofre prejuízos com sua retirada da lista de países em 
desenvolvimento pelo EUA. “A medida do governo norte-americano é 
pontual, específica e tem como objetivo combater eventuais subsídios 
desleais que podem ser adotados por outras nações”, consta.
A Secom ressalta que, além do Brasil, mais 24 países perderam 
o status de países em desenvolvimento, incluindo China, 
Índia e Argentina. “O Brasil, porém, soube se antecipar, e está 
usando as mudanças em seu favor” e lembra que, durante a 
visita aos EUA, em 2019, o presidente Jair Bolsonaro negociou 
com Donald Trump, o apoio dos Estados Unidos “à candidatura 
brasileira à OCDE, grupo dos países ricos, onde o Brasil poderá 
alcançar grandes benefícios econômicos”.

Estratégias políticas
O deputado estadual delegado Fernando (PSL) recebeu em seu 
gabinete em Curitiba, o deputado federal Felipe Francischini. 
Na reunião, foram tratados assuntos relacionados aos 
investimentos a serem feitos na região noroeste do Paraná. 
Segundo o parlamentar estadual, é necessária a liberação de 
emendas parlamentares federais indicadas em conjunto para 
o desenvolvimento dos municípios da região. Foram discutidas 
ainda tratamos também sobre estratégias políticas relativas ao 
PSL, eleições municipais, provisórias montadas e outros. 
Quem também esteve no gabinete do delegado Fernando 
Martins, foi o prefeito Dércio Jardim Junior, o Preto, de Alto 
Paraíso. O encontro serviu para a viabilização de recursos ao 
município, no qual o Prefeito recebeu o edital para licitação de 
uma Pick-Up no valor de R$ 55 mil.

Imposto zerado
O governador Ratinho Jr 
(PSD) disse topar – mas 
com contrapartidas – a 
proposta do presidente Jair 
Bolsonaro em baixar o preço 
dos combustíveis. Bolsonaro 
afirmou zerar o imposto 
federal caso os governadores 
zerassem o ICMS, medida 
com impacto menor na União 
do que nos Estados. “Se o 
governo federal garantir o 
repasse de R$ 4 a R$ 5 bi ao 
estado para que as coisas não 
parem, topamos fazer esse 
avanço, mas de uma forma 
com muito cálculo, muita 
tranquilidade”.

Impacto bilionário
Ratinho Jr lembra que ao 
PR, a medida tem impacto 
bilionário, uma vez que 
tiraria cerca de R$ 6 bilhões 
ao ano dos cofres, cerca de 
22% da arrecadação com 
o tributo e quase 10% de 
toda a receita estadual. O 
governador acrescentou que 
a Câmara dos Deputados é 
o ‘local ideal’ para o debate 
dessa mudança tributária. 
“Agora juntos com os 
deputados federais e os 
governadores, nós temos que 
achar uma saída para que a 
gente possa modernizar a 
questão tributária no Brasil”.
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Aeroportos receberão
investimento bilionário
O Paraná garantiu investimentos de 

pelo menos R$ 1,5 bilhão em quatro 
aeroportos do Estado – Afonso Pena, 
Bacacheri, Londrina e Foz do Iguaçu 
– que serão privatizados pelo governo 
federal. O anúncio foi feito pelo gover-
nador Ratinho Jr após reunião com o 
secretário nacional da Aviação Civil 
(SAC), Ronei Saggioro Glanzmann, em 
Brasília (DF), na terça-feira (11).

As obras são para que os terminais 
subam de categoria e constarão no con-
trato de concessão, previsto para valer 
por 30 anos. Segundo o Ministério da 
Infraestrutura, o leilão deve ocorrer até o 
final deste ano. Os aeroportos paranaen-
ses integram o bloco Sul do processo, 
ao lado dos terminais de Navegantes 
(SC), Joinville (SC), Pelotas (RS), Uru-
guaiana (RS) e Bagé (RS).

Ratinho Jr destacou que os estudos 
para a concessão estão em fase final 
e que os investimentos serão detalha-
dos pela União em audiência pública 
em março. “Serão muitas ações que 
vão fazer com que os quatro aeropor-
tos mudem de categoria, passando a 
ter capacidade muito maior para pou-
sos e decolagens, recebendo aerona-
ves maiores”, afirmou o governador. 
“Além disso, estão previstas moder-
nizações nas áreas de embarque e 
desembarque e também em tecnolo-
gia”, acrescentou.

O governador lembra da importância 
das intervenções no sistema aeropor-
tuário para a atração de investimentos 
e turistas ao Estado. Ele também des-
taca as ações realizadas pelo governo 
estadual para oferecer novas opções 
de deslocamento aéreo para cidades 
do interior com o Programa Voe Paraná.

MAIOR CAPACIDADE
O governador disse que entre as 

exigências contratuais para a privatiza-
ção que o Afonso Pena, em São José 
dos Pinhais, na Região Metropolitana 
de Curitiba (RMC), constam novos equi-
pamentos de segurança, garantindo 
também voos em condições climáticas 

Wifi liberado
Entre as novidades estudas, citou o secretário de Estado da Infraestrutura 

e Logística, Sandro Alex, estão rodovias com sinal de internet wifi, desconto no 
valor do pedágio para usuários mais frequentes, obras no começo dos contratos 
e cobrança de acordo com o serviço entregue. “O custo pedágio terá de ser de 

acordo com a rodovia. Pista única, um preço. Se for duplicada, paga-se pela condi-
ção”, disse. “Como diz o governador Ratinho Junior: vamos projetar o Paraná para 

os próximos 30 anos”, completou o secretário.

Novos pedágios
A passagem de Ratinho Jr por Brasília (DF) serviu para avançar o PR na mode-

lagem das novas concessões de rodovias. Ele se encontrou com o Secretário Nacio-
nal de Transporte Terrestre, Marcelo da Costa. Com o novo Anel de Integração, o 
Paraná passará de 2,5 mil quilômetros para 4,1 mil quilômetros de estradas con-
cedidas. O leilão acontece em 2021 na Bolsa de Valores de São Paulo – os atuais 

contratos de concessão vencem em novembro do ano que vem.

desfavoráveis. “Curitiba ficará no mesmo 
patamar de Guarulhos, que hoje é o prin-
cipal aeroporto do País”, destaca. Secre-
tário de Estado da Infraestrutura e Logís-
tica, Sandro Alex também participou da 
reunião e reforçou que o Afonso Pena 
passará, após a concessão, a operar na 
categoria 4E “sem restrições”. Ou seja, 
com capacidade para receber um voo 
Miami-Curitiba sem escalas. “Permitirá 
aeronaves maiores, capacidade maior e 
maior volume de passageiros”, explicou.

O secretário lembrou ainda que, 
pelo acordo com o governo federal, o 
Afonso Pena passará a operar o ILS3 
full, sistema de aproximação por 
instrumentos que dá uma orienta-
ção precisa ao avião que esteja na 
fase de aproximação final da pista. 
O Bacacheri, de acordo com San-
dro Alex, receberá melhorias que 
permitirão decolagens de aviões 
comerciais maiores e mais moder-
nos, como o modelo ATR42.

AS obras são para que os terminais subam de categoria e constarão no contrato de concessão, previsto para 
valer por 30 anos

RODRIGO FELIZ LEAL
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Crescimento
do comércio

O comércio varejista 
ampliado cresceu 2,7% no 
Paraná em 2019, segundo a 
Pesquisa Mensal do Comércio 
(PMC), do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
divulgada ontem (quarta-feira, 
12). O índice acumulado é um 
comparativo com 2018 e foi 
puxado pelo crescimento das 
vendas de materiais de cons-
trução (9,8%), veículos, motos, 
partes e peças (8,7%) e itens 
de uso pessoal ou domés-
tico (15,2%).

As atividades de hipermer-
cados, supermercados, pro-
dutos alimentícios, bebidas, 
móveis, artigos farmacêuti-
cos, ortopédicos, médicos, 
cosméticos e de perfumaria, 
e equipamentos e materiais 
de escritório também regis-
traram índices positivos no 
Paraná em 2019. Houve 
redução nos setores de 
combustíveis e lubrificantes, 
vestuário e eletrodomésticos.

Segundo o IBGE, o volume 
de vendas ampliado (que 
engloba materiais de constru-
ção e veículos) evoluiu orga-
nicamente ao longo do ano 
passado no Estado e registrou 
nove meses com indicadores 
positivos - o cálculo é da com-
paração imediata com o mês 
anterior. No índice que mede 
a evolução de um único mês 
de 2018 com o respectivo de 
2019, houve crescimento 
em sete meses.

Segundo o governador 
Ratinho Jr, o desempenho do 
comércio reforça o período 
de recuperação da economia 
paranaense. O índice se soma 
aos bons indicadores da indús-
tria, que teve o maior cresci-
mento do País, da geração de 
empregos (quarto Estado em 
criação de vagas formais) e 

novas empresas (crescimento 
de 5% em relação a 2018 no 
volume de aberturas).

“Oito das treze atividades 
do comércio pesquisadas 
pelo IBGE registraram núme-
ros positivos no ano pas-
sado. O comércio é o ponto 
de convergência da evolução 
dos empregos, da produção 
industrial e do volume de 
atividade da agropecuária”, 
afirmou o governador.

EVOLUÇÃO
O vice-governador Darci 

Piana, que também preside 
a Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Paraná (Fecomércio), tam-
bém considera que o comér-
cio paranaense tem evoluído 
em paralelo com a atividade 
industrial e agropecuária por-
que é o setor que concentra 
os pedidos. “O comércio, de 
modo geral, tem se desenvol-
vido na mesma proporção 
da agricultura e da indústria, 
que têm sido os baluartes 
da economia no conjunto 
geral, do campo à indus-
trialização de alimentos, 
e o comércio vem junto. O 
lucro é levado ao comércio. 
É uma cadeia”, afirmou.

Piana também citou uma 
pesquisa de opinião do empre-
sário do comércio, serviços e 
turismo que indica níveis de 
otimismo nos mesmos pata-
mares de 2012 e 2013, na 
era do boom das commodities 
no País. “Todos os segmentos 
da economia paranaense mos-
tram que estamos evoluindo, 
crescendo”, acrescentou. 
“Os investimentos do Estado 
têm mostrado ao setor 
empresarial que estamos 
voltados a concretizar uma 
administração inovadora, 
estimulando a economia”.

Tchutchuca e tigrão
O deputado Hussein Bakri (PSD), 
líder do Governo na Assembleia 
Legislativa, disse que autores da 
proposta de fusão/extinção dos 
pequenos municípios - ministro 
Paulo Guedes (Economia) e 
senador Oriovisto Guimarães 
(Pode) - se comportam como 
“tchutchucas” em Brasília e como 
“tigrões” ao tratar do assunto com 
prefeitos, vereadores e lideranças 
municipalistas. “Minha proposta é 
simples. Na próxima eleição, não 
vou dobrar [fazer campanha] 
com deputados ou senador 
que defendem a extinção dos 
municípios”, disse Bakri. 

Voto de repúdio
Na audiência pública promovida 
ontem na Assembleia 
Legislativa, o presidente Ademar 
Traiano (PSDB) propôs um 
voto de repúdio ao senador 
Oriovisto Guimarães (Pode). 
Foi aplaudido. Traiano disse 
que a defesa dos municípios 
paranaenses “é de todos os 
deputados e as deputadas” do 
Legislativo paranaense.

Apoio total
O deputado Valter Zanchin 
(MDB-RS), representante da 
Unale (União Nacional dos 
Legisladores e Legislativos), 
disse que o movimento contra 
a proposta de extinção dos 
municípios conta com apoio de 
todos os deputados estaduais 
do País. “No bolo tributário, 
os mais de 1,2 mil municípios 
equivalem a 0,6% e a União 
repassa 3,3% do orçamento”. 

Apoio II
Além da Unale e da AMP, apoiam 
a Carta do Paraná as seguintes 
entidades: CNM (Confederação 
Nacional dos Municípios), Uvepar 
(União dos Vereadores do 
Paraná) e associações municipais 
como Amunop, Amunpar, 
Amerios, Comcam, Amop, 
Amsulpar, Cantuquiriguaçu, 
Amocentro e Amenorte.

Menos
Rumor nos bastidores do 
Legislativo diz que o senador 
Alvaro Dias (Pode) vai propor 
uma emenda reduzindo a 
extinção/incorporação à aquelas 

com menos de 2,5 mil habitantes. 
Nesse caso, nove cidades 
do Paraná seriam afetadas: 
Altamira do Paraná, Esperança 
Nova, Jardim Olinda, Mirador, 
Mariselva, Nova Aliança do Ivaí, 
Santa Inês, Santo do Paraíso e 
São Pedro do Paraná.

Palavra de Oriovisto
Em nota, o senador Oriovisto 
Guimarães (Podemos) 
afirma que seu projeto de 
lei possibilita a fusão e a 
incorporação de municípios 
que quiserem aderir, além de 
estabelecer um mecanismo 
especial para induzir a fusão 
de municípios menores que 5 
mil habitantes. O senador diz 
que o projeto vai ao encontro 
de enxugar os gastos com a 
máquina pública para garantir 
mais investimentos em setores 
essenciais à população, como 
saúde e educação. Mesmo 
assim, as fusões só podem 
ocorrer se aprovadas por 
plebiscitos, respeitando os 
anseios dos cidadãos locais.

Palavra II
Todavia, segundo o senador, 
com a iniciativa do governo 
federal em fazer uma proposta 
diferente, a apreciação do seu 
projeto ficou suspensa. “O que 
se discute hoje na PEC do Pacto 
Federativo é de autoria do 
governo e não mais do senador 
Oriovisto”, alerta a nota da 
assessoria do senador.

Cidadão honorário
O deputado Soldado Fruet (Pros) 
apresentou projeto de lei que 
concede o título de cidadão 
honorário do Paraná ao general 
Joaquim Silva e Luna, presidente 
da Itaipu Binacional. “Há um ano 
no cargo, adotou uma política de 
austeridade que mudou a gestão 
da usina, O corte de custos 
gerou uma economia de R$ 600 
milhões, valor que está sendo 
investido em obras estruturantes 
de fundamental importância ao 
Paraná, Brasil e países vizinhos”.

Osmar no Podemos
O ex-senador Osmar Dias vai 
sair do PDT e migrar para o 
Podemos de seu irmão, o 
senador Alvaro Dias.
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 Prefeitos de todo o Estado parti-
ciparam ontem (12), na Assembleia 
Legislativa, de audiência pública que 
discutiu duas propostas que trami-
tam no Senado e que preveem a 
extinção e a incorporação de cidades 
com até 5 mil habitantes.

No Paraná, 104 municípios serão 
atingidos. Haverá prejuízo de R$ 682 
milhões, segundo estudo da CNM, 

Prefeitos endossam Carta do Paraná 
em repúdio à extinção de municípios

e afetará a vida de mais de meio 
milhão de pessoas no Estado. 

Deputados e prefeitos elabora-
ram a Carta Paraná, um repúdio 
às propostas, e que argumenta em 
favor da manutenção das cidades. O 
manifesto será enviado para depu-
tados federais e senadores de todo 
o País com o propósito de evitar o 
prosseguimento das medidas.

A PEC do Pacto Federativo deter-
mina a incorporação daqueles muni-
cípios de até 5 mil habitantes que 
não comprovem até 30 de junho 
de 2023 arrecadação de impostos 
municipais correspondente a pelo 
menos 10% da receita do Executivo. 

Em todo o País, 1.281 cida-
des podem ser incorporadas a 
outras maiores. 

Núcleo do MP investiga obra da praça
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SUma denúncia feita ao Ministério 
Público de Curitiba referente a reforma da 
Praça Santos Dumont foi parar no Núcleo 
de Combate a Crimes Funcionais Pratica-
dos por Prefeitos.

Conforme investigação inicial, no 
dia 28 de setembro de 2018 foi publi-
cada portaria homologando a licitação 
de tomada de preços, tendo como ven-
cedora a empresa O.S.L. Infraestrutura 
Ltda. No dia 29 de setembro daquele ano 
foi publicada a contratação da empresa 
para a realização da obra, orçada em R$ 
1.589.718,04, com período de vigência 
entre 28 de setembro de 2018 e 28 de 
setembro de 2019. 

Consta na denúncia entregue ao MP que 
o registro da área foi feito de maneira errada.

Como temas centrais da representa-
ção, os vereadores Jones Vivi (PTC), Ana 
Novais, Deybson Bitencourt e Mateus 
Barreto citaram o termo aditivo com a 
prorrogação do prazo para entrega da 
obra e a alteração de valor. Foi aditivado 
o valor de R$ 391.540,72 (24,6% do total), 
elevando os custos do contrato para R$ 
1.981.259,10. Os vereadores denunciam 
que foram suprimidos itens da planilha. 
“Com a intenção de justificar o aditivo do 
requerimento, com um aumento significa-
tivo indo para R$ 539.674,59, superando 
o percentual legal de 25%, chegando a 
34%, ferindo a Lei 8.666/93. Ausência 
de dotação orçamentária também foram 
motivos de denúncia, além da falta de 
bebedouro e banheiros, o acesso à praça, 
que não foi melhorado”, listam.

De acordo com o vereador Jones Vivi, 
um dos responsáveis pelos levantamentos 

e pela denúncia, o MP pode ter encontrado 
fortes indícios que levaram a instaurar o 
procedimento. “Fizemos a denúncia ao MP 
em Curitiba. Foi protocolada em dezembro 
do ano passado. A Promotoria, por sua vez, 
resolveu dar andamento e encaminhar ao 
Núcleo. Estamos aguardando o resultado 

das investigações”, conclui Vivi.
A assessoria de imprensa da pre-

feitura informou que a Procuradoria 
Jurídica do Município ainda não havia 
recebido comunicado a respeito da 
investigação e que, por isso, só iria se 
manifestar após a notificação oficial.

REVITALIZAÇÃO da praça é alvo de investigação
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:'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
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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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Assassinado em Umuarama tem 
túmulo violado e corpo queimado

O túmulo de Michel 
Lopes de Oliveira, o 
Paraíba, morto no último 
sábado (8), em Umua-
rama, foi violado na 
madrugada de ontem 
(quarta-feira, 12) e autores 
atearam fogo no corpo.

Segundo testemunhas, 
o caso aconteceu por volta 
das 4h, quando um veículo 
entrou no pátio do cemité-
rio municipal de Juranda 
(município situado a 106 
quilômetros de Umua-
rama). Desconhecidos abri-
ram o túmulo, retiraram o 
caixão, jogaram líquido 
inflamável e em seguida 
atearam fogo no caixão 
onde estava o corpo.

A ação só foi perce-
bida pela manhã, por 

volta das 8h30, quando 
duas mulheres que esta-
vam no cemitério perce-
beram a fumaça saindo 
da sepultura. Elas comu-
nicaram a prefeitura de 
Juranda, que em seguida 
acionou a Polícia Militar.

Investigadores da Polí-
cia Civil de Ubiratã e uma 
equipe de legistas de Cas-
cavel também foram aciona-
dos para realizar os levanta-
mentos a respeito do fato.

Oliveira, que tinha 30 
anos, foi morto com cerca 
de vinte facadas na noite 
de sábado (8), em Umua-
rama por dois homens que 
eram seus funcionários 
em uma construção.

Uma dívida é que teria 
gerado a intenção em 

matar o homem.
O crime foi registrado 

por volta das 19h30 na 
avenida Governador Pari-
got de Souza, depois 
que Oliveira sofreu os 
golpes de faca desferi-
dos pela dupla. Mesmo 
ferido ele tentou fugir à 
pé, seguindo até a ave-
nida Rio de Janeiro, onde 
caiu em frente a uma 
residência. Socorrido, foi 

encaminhado ao hospital 
de plantão, mas morreu 
poucas horas depois.

Os autores fugiram 
levando o Toyota Corolla, 
que foi abandonado na 
avenida Ângelo Moreira 
da Fonseca. 

‘Paraíba’ residia em 
Umuarama havia cerca 
de dois meses. Anterior-
mente, ele foi proprietário 
de um hotel em Juranda.

Prisões
Policiais que integram o Grupo de Diligências Espe-

ciais (GDE), da Polícia Civil de Umuarama, deram início 
ás investigações logo depois que tiveram conhecimento 

sobre a morte de ‘Paraíba’. Eles descobriram que o crime 
foi praticado por dois funcionários da vítima, de 28 e 35 
anos e que o crime teria sido motivado por uma dívida. 
A dupla foi detida no início da noite do domingo (9) e 

encaminhada para a 7ª SDP. Os acusados alegaram que 
sofriam ameaças por parte de ‘Paraíba’.
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Segurança nos 
rios e piscinas

O Centro da Juventude 
de Umuarama (Ceju) está 
realizando palestras de 
orientação para crianças e 
adolescentes sobre cuida-
dos com a água. Nas últi-
mas semanas foram rea-
lizados vários encontros 
sob a condução do bom-
beiro Richardson sobre 
como se diver tir com 
segurança em rios e pis-
cinas. No verão aumenta 
bastante o número de aci-
dentes com água, inclu-
sive com mortes.

Nas palestras, o bom-
beiro orienta o público 
sobre como auxiliar uma 
pessoa que está se afo-
gando sem colocar a pró-
pria segurança em risco, 
destacando que a pre-
venção é o melhor cami-
nho para evitar aciden-
tes. Richardson também 
explica as diferentes 
características do mar, 
rios, lagos e piscinas, e 
aler ta sobre perigo das 
brincadeiras às margens 
da água (como empur-
rar colegas, correr, que-
das e também nadar em 
local desconhecido.

Festival
Em dezembro passado o Centro da Juventude realizou 

o 1º Festival de Natação, que atraiu a atenção dos frequen-
tadores das oficinas. A competição foi organizada pelo pro-
fessor Alesi e uma equipe do Corpo de Bombeiros garantiu 
a segurança dos participantes, entre os quais pessoas com 

deficiência – que tiveram modalidades especiais.
“O objetivo principal foi promover a interação entre 

crianças e adolescentes atendidos pelo Ceju e seus fami-
liares, possibilitando a inclusão de crianças e adolescentes 
com deficiência”, disse na época a secretária de Assistência 
Social, Izamara Amado de Moura. Com o sucesso da oficina 
e o grande número de inscritos, novos eventos devem ser 

realizados nos próximos meses.

O público-alvo das 
palestras são os alunos 
das oficinas de natação do 
Ceju, mas as orientações 
são estendidas a todos os 
frequentadores com ima-
gens, vídeos de sensibili-
zação e muita informação, 
de um jeito descontraído, 
porém sério. “Cerca de 
200 crianças estão pra-
ticando natação no Ceju, 
com turmas de manhã e 
à tarde, todos os dias da 
semana, aos cuidados do 
instrutor Alesi Guimarães 
Silva”, informa a chefe 
da Divisão da Juventude, 
Bruna Daiane de Lima.

Cada turma é composta 
em média por 20 alunos. 
“Ainda temos algumas 
vagas no turno da manhã 
– as turmas da tarde já 
estão completas”, acres-
centa Bruna. Ligado à 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social, o Ceju 
atende hoje cerca de 270 
crianças e adolescentes 
com oficinas de karatê, 
futsal, informática, tênis 
de mesa, xadrez, dança, 
ar tesanato e v io lão, 
além da natação.

Hegemonia bloqueia
Apesar da aproximação nos 
últimos dias por conta das 
comemorações dos 40 anos do 
PT, as legendas de esquerda 
mantêm incerta a formação 
de frente de oposição ao 
governo de Jair Bolsonaro. 
Parlamentares esquerdistas 
confidenciam que há incômodo 
com a hegemonia petista, 
capitaneada pelo ex-presidente 
Lula, que não abre mão da 
“cabeça de chapa” na disputa 
municipal deste ano. A direção 
nacional do PT aprovou a 
política de alianças para as 
eleições, que prioriza coalizão 
com PSB, PDT, PCdoB, Psol, 
Rede, PCO e UP. Contudo, 
as legendas anunciam 
candidaturas próprias, a priori.

Pesquisas decidem
Mas o cenário pode mudar. Só 
as pesquisas de intenção de 
votos com candidatos do PT - e 
o que mostrarem do efeito 
do apoio de Lula a eles - vão 
nortear as alianças, ou não.

Silêncio
Antônio Campos prestou 
depoimento à PF e pediu 
proteção de vida, silenciou-se, 
e o PSB de Pernambuco, idem. 
O irmão do falecido Eduardo 
Campos acusa (só agora) a 
família dele de se beneficiar 
com supostos esquemas no 
governo do irmão.

Padrinho
Tonca, como é conhecido, 
tem novo padrinho político 
desde a morte de Eduardo. 
Trata-se do senador Fernando 
Bezerra Coelho. Que vem a ser 
adversário da família Campos.

Carne
Além dos mil trabalhadores 
que serão demitidos com o 
fechamento da Fábrica de 
Fertilizantes Nitrogenados 
do Paraná, consumidores 
de carne bovina em todo o 
Brasil podem ser diretamente 
prejudicados com o 
fechamento da unidade. A 
fábrica é a maior produtora 
de ureia pecuária do País, 

produto utilizado como 
suplemento para o gado. 

Chuva “surpresa”
A Coluna procura há três 
dias a Prefeitura de São 
Paulo, sem respostas, para 
explicar por que a população 
não foi avisada do temporal, 
diante de tanta tecnologia 
que prevê previsão de 
tempo para até dez dias.

Óleo no mar
O oceanógrafo do Inpe Ronald 
Buss de Souza será ouvido 
novamente na CPI da Câmara 
que investiga o vazamento de 
óleo no litoral do Nordeste. 
Ronald foi ouvido pela 
CPI em dezembro, mas 
houve divergências 
entre o depoimento e as 
entrevistas posteriores 
concedidas por ele quanto 
à possível origem do óleo. 

E aí?
Deputados da comissão 
querem apurar com o 
oceanógrafo informações 
sobre a possibilidade 
também de derramamento 
na costa da África. A 
comissão também fará nas 
próximas semanas visitas 
externas a Sergipe, Bahia e 
Rio de Janeiro.

Dinheiro de risco
A Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado 
aprovou projeto de lei 
(214/19) que amplia a 
proteção para o “investidor 
anjo” em startups - o que 
deposita muito dinheiro numa 
ideia ou projeto, apostando 
no sucesso. A proposta, do 
senador Flávio Bolsonaro, 
faz alterações no Estatuto 
Nacional da Microempresa 
para isentar o investidor 
anjo de responsabilidade 
civil, comercial, fiscal, 
previdenciária, trabalhista. 
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Pasta base de cocaína foi 
apreendida após perseguição

Após um acompanhamento 
tático feito a um veículo Renault 
Clio pelas avenidas de Goioerê e 
pela rodovia BR-272, até perto do 
trevo de Janiópolis, uma equipe da 
Polícia Militar de Goioerê conseguiu 
a abordagem e apreendeu 306 qui-
los de pasta base de cocaína. A 
ação aconteceu no início da madru-
gada de ontem (quarta-feira, 12).

A ação policial começou na 
avenida Mauro Mori, quando uma 
equipe do Rotam percebeu o con-
dutor de veículo Renault Clio apre-
sentou nervosismo ao avistar a 
viatura. O condutor desligou os 
faróis do carro e empreendeu 
fuga em alta velocidade seguindo 
pelas avenidas Mauro Mori e San-
tos Dumont, ganhando a Rodovia 
BR-272, até um posto de com-
bustível desativado, per to do 
trevo de Janiópolis.

No local, o motorista abando-
nou o veículo e continuou a fuga a 
pé, se embrenhando em um mata-
gal. No veículo foram encontradas 

O veículo foi abandonado com a droga e essência de narguilé

embalagens contendo 306 quilos 
de base de cocaína e 204 caixas 
de essência para narguilé, com 10 
embalagens cada.

O Renault Clio tem placas de 
Londrina e está licenciado em 
nome de uma pessoa que reside 
no estado de São Paulo.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Um veículo Renault 
Sandero, roubado em 
Umuarama no último 
final de semana, foi 
recuperado pela Polícia 
Militar na tarde da ter-
ça-feira (11). O carro 
estava abandonado em 
um canavial, em Nova 
Olímpia e foi guinchado 
até a delegacia de 
Cidade Gaúcha.
Segundo a Polícia 
Militar, o roubo foi 
praticado por dois 
assaltantes que invadi-

ram uma casa no Parque Bandeirantes, no domingo (9). Após renderem os moradores, 
roubaram joias, semijoias e R$ 10 mil, além do veículo Sandero.
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BPFron encontra carga
de haxixe em Umuarama

Policiais do Batalhão de Polícia de 
Fronteira (BPFron) apreenderam 5,1 
quilos de haxixe em Umuarama, na 
madrugada de ontem (quarta-feira, 
12). A droga estava escondida em 
uma mochila que era levada por um 
passageiro de um ônibus que foi fis-
calizado pelos policiais.

Ainda de acordo com a polícia, 
o ônibus abordado seguia para 
Londrina. Parte da droga estava na 
mochila indicada por um cão fare-
jador. O proprietário foi identificado 
e preso. Na sequência, os policiais 
encontraram mais drogas com outro 
passageiro. O entorpecente estava 
amarrado a seu corpo.

Os passageiros (um de 20 anos 
e o outro de 23 anos), informaram 
aos policiais militares que leva-
riam a droga até o destino do ôni-
bus e receberiam a quantia de R$ 
1 mil pelo transpor te. Eles foram 
conduzidos à Delegacia da Polícia 
Civil, onde foram indiciados por 
tráfico de drogas.

PRF apreende mais de meia tonelada de maconha
Agentes da Polícia Rodoviária 

Federal (PRF) apreenderam ao final 
da tarde de terça-feira, mais de 
meia tonelada de maconha a droga 
foi encontrada quando equipes rea-
lizavam abordagens a veículos sus-
peitos em Alto Paraíso.

No total, foram encontrados 569 
quilos do entorpecente e um homem 
de 44 anos foi preso em flagrante. A 
droga era transportada num compar-
timento oculto, preparado dentro do 
tanque de combustível de uma car-
reta, que também realizava o trans-
porte de uma carga lícita de soja. Os 
agentes da PRF abordaram o cami-
nhão na rodovia BR-487, em frente à 
Unidade Operacional Porto Camargo 
(84 quilômetros de Umuarama). O 
homem detido informou ainda que 

DROGA seria levada 
para Londrina, mas 
foi interceptada em 
Umuarama

DIVULGAÇÃO

saiu com a droga de Amambai/MS e 
que pretendia entregá-la em Maringá. 
A PRF encaminhou a ocorrência para a 

Delegacia da Polícia Civil em Xambrê. 
O crime de tráfico de drogas tem pena 
prevista de cinco a 15 anos de prisão.
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DROGA estava escondida em um compartimento oculto no tanque de combustíveis
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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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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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Alexia/Josimara não gosta do 
interesse de Bel por Zezinho
Em “Salve-se quem puder” Alan hesita em contratar Kyra/
Cleyde. Dionice pensa em contar à família de Bia que ela 
voltou a treinar. Alexia/Josimara fica chocada ao saber 
que Petra ficou com seu papel na novela. Renzo afirma 
a Lúcia que irá doar o dinheiro que ganhou ilegalmente. 
Luna/Fiona conta a Juan que se encontrou com Helena. 
Téo não aceita a cópia da corrente que Helena lhe dá, 
e explica que a joia o faz lembrar da moça que ele não 
conseguiu salvar no furacão. Alexia/Josimara não gosta 
do interesse de Bel por Zezinho. Luna/Fiona pede um 
emprego para Vicky no Empório Delícia.

Malhação 
Tatoo garante a Anjinha que não 
voltará a estudar. Raíssa convence 
Camelo a terminar o colégio. Serginho 
convida Rita e Filipe para viajar com ele 
e Guga. A turma começa a reforma da 
biblioteca. Lígia não aceita que Nina 
viaje com Rita e Filipe. Lara demite 
Leila. Beto se declara para Meg. Max 
sofre para arrumar um emprego. Hen-
rique revela a Fake e Vinícius que seu 
namoro com Fafi é uma farsa, e Bibi 
ouve. A recepcionista da pousada se 
recusa a acolher Serginho e Guga.

Éramos seis 
Zeca e Olga acodem Clotilde e o bebê. 
Lola e Dona Maria se preocupam com 
a demora deles. Dona Maria e Candoca 
amparam Clotilde. Há uma passagem de 
tempo. Clotilde escreve para Lola con-
tando sobre Francisco. Almeida sonda 
Alfredo sobre Clotilde. Todos comentam 
sobre a tensão política em São Paulo. 
Emília flagra Alfredo e Adelaide se bei-
jando. Karine ajuda Soraia. Soraia seduz 
Julinho. É anunciada a guerra em São 
Paulo. Alfredo comunica a Lola que 
lutará em memória de Carlos.

Amor de mãe
Érica comenta que Elias pode ter 
assistido à entrevista de Ryan e estar 
fingindo as coincidências com Domê-
nico. Nicete comenta com Betina 
que tem vontade de conhecer o filho 
de Verena. Danilo pede demissão 
do bar de Nuno para trabalhar com 
Thelma. Betina convence Verena a 

deixar Nicete conhecer Júnior. Raul e 
Vitória armam para que Marconi seja 
preso. Daniel questiona Miranda sobre 
Matias. Vitória liberta Amanda e a leva 
até Davi. Álvaro flagra Nicete e Betina 
com Júnior, e Verena tenta disfarçar. 
Davi tenta convencer Amanda a não 
atentar contra a vida de Álvaro. Álvaro 
confronta Nicete.

As aventuras de Poliana 
Eric chega no cinema para o encontro 
com Filipa, Paola e Ester, e leva Hugo. 
Falcão e Zóio intimidam Mosquito para 
que o menino volte ao mundo do crime. 
Luciano presenteia os filhos para recon-
quista-los. Afonso aparece no trabalho 
de Fernanda novamente e da uma 
sugestão a Roger. Mosquito volta a 
casa de Arlete para se explicar e conta 
que Falcão e Zóio são os responsáveis 
pela bagunça. Luisa conta para Marcelo 
que o quarto de Ester fica trancado, e 
desconfiado, ele tenta invadi-lo.

Cúmplices de um resgate
Pedro conta para Fiorina que foi em todos 
os lugares da cidade, mas que não encon-
trou Giuseppe e nem Nico. A italiana fica 
irritada ao ver Giuseppe, Nico e Nina che-
gando juntos no ônibus. Téo conta para 
Marina que Manuela mudou muito após 
o sequestro e que agora gosta mais 
dela do que antes e chega a sentir até 
um calor no peito. Dóris fantasia sobre 
o pai Luiz ser um super-herói. Regina 
pede para Geraldo pedir para Vicente por 
limite nos irmãos Vaz, pois a coletiva de 
imprensa está próxima.

Amor sem igual 
Miguel e Poderosa vão até um sho-
pping para presentear Furacão, mas 
acabam se envolvendo em uma confu-
são. Caio não concorda com o noivado 
da mãe. Poderosa diz não ser quem 
Miguel merece. Duplex e Furacão con-
vencem Caio. Pedro Antônio leva Fer-
nanda para jantar em sua casa. Miguel 
e Poderosa visitam Furacão. Bibiana 
tem dificuldade para fazer um vestido. 
Poderosa diz que precisará da ajuda 
de Duplex durante a reinauguração 
do Mademoiselle Olympia Night Club. 
Miguel surpreende Tobias e o aborda 
mostrando a foto de Poderosa.

O rico e Lázaro 
Zac fica furioso ao saber que Beroso 
aceitou a proposta de Asher. Saul fala do 
encontro com a mendiga e Hurzabum se 
emociona com as palavras do menino. 
Asher chama Joana para um passeio. 
Zac os observa com ódio. Arioque fala 
de seu interesse por Shag-shag. Larsa 
procura por Tamir e Shamir. Shamiran diz 
desconfiar da sacerdotisa. Daniel fica feliz 
ao saber que Saul voltou. Rabe-Sáris e 
Nebuzaradã trama contra Asher. Levi, o 
pretendente de Dana, vai até a casa dela. 
Nabucodonosor se reúne com os nobres 
na sala do trono e avisa que Belsazar 
precisará de uma correção. Transtornada, 
Dana se recusa a ver Levi e avisa que 
não se casará mais. Rabe-Sáris procura 
Absalom e diz ter algo para falar sobre 
Dana. Shag-Shag vê Hurzabum entrando 
na Casa da Lua e se esconde.
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Não hesite em dar a sua opinião, o seu realismo não 
vai decepcioná-lo. Você está abusando da sorte sem 
perceber. Você precisa de repouso e exercício, mas 
não tente misturar as duas coisas.

Em geral, é um bom momento para expressar suas 
opiniões livremente hoje. Você não vai mais tolerar 
certas restrições. Seu cérebro superaquecido está 
exigindo que você se afaste e descanse um pouco.

Você vai fazer alguns contatos interessantes e 
novas portas se abrirão. Boas e novas amizades 
estão no horizonte. Você está perdendo tempo com 
assuntos sem importância e está cansado.

As pessoas vão tentar influenciá-lo, mas não aceite 
as palavras de ninguém hoje. Seus músculos vão 
estar cansados e você será atormentado com dores. 
Beba mais água e se mantenha em movimento para 
eliminar as toxinas que fazem você se sentir assim.

Você vai decididamente banir as suas preocupações 
para tirar o máximo da vida, tanto quanto possível. 
Deixe que outras pessoas entrem na sua vida! Você 
involuntariamente pressiona demais. Você precisa de 
repouso e exercício, comece uma atividade esportiva.

Você não terá tempo suficiente para pensar sobre 
tudo antes de agir - não corra riscos, decida mais 
tarde! Cãibras musculares e dores podem fazer 
você diminuir o seu ritmo. A culpa é da falta de 
nutrientes na sua dieta.

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.

Sua ética rigorosa terá que fazer julgamentos sobre 
as pessoas ao seu redor, mas tente não ser muito 
severo. Você vai sentir uma necessidade real de 
aproveitar ao máximo os prazeres da vida - siga 
suas necessidades.

O bom humor faz com que você seja simpático com 
as pessoas ao seu redor. Você sabe como propagar 
essa simpatia. Você vai estar em sua melhor forma. 
Não tente resolver todos os desafios de uma só vez. 
Pense sobre sua dieta.

As pessoas vão tentar influenciá-lo, mas não aceite 
as palavras de ninguém hoje. Seus músculos vão 
estar cansados e você será atormentado com dores. 
Beba mais água e se mantenha em movimento para 
eliminar as toxinas que fazem você se sentir 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 saberá compreender os problemas das pes-
soas ao seu redor. Tente não ser muito duro no con-
selho que oferece. Você é mais capaz de controlar a 
sua sensibilidade e receberá um impulso de energia. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 68

PPA
PANCREATITE

PAIONSRR
ABECEDARIO
GOERIZT
AESTEUCI

DINOSSAUROS
OOONAM
DESSALGADO
ELETAIJ
PALARAUL

SINCERAVI
REUTILIZAR
AGIAONI

ATREVIMENTO
AOOLEOSES

Pessoa ao
fundo de
fotos de
famosos

Raiz con-
sumida
crua em
saladas

Carteira
de Identi-
ficação

Estudantil 

Exaltação
do amor
sensual 

Nina
Simone, 
cantora
dos EUA

Estado da
reserva

ianomâmi
(sigla)

Direção
em que
nasce o

Sol

"O Homem
que (?)", 

romance de
Victor Hugo

 (?)
Kinoplex,
cadeia de
cinemas

(?) Rosa, 
compositor

de "Fita
Amarela"

Abençoar
com óleo
em ritual

(Rel.)

A vogal
marcada

no jogo da
velha

Console de
games dos
anos 70

Abreviatu-
ra de Los
Angeles
(EUA)

Amplitude
Modulada

(sigla)

Cada
divisão da
escola de

samba

Símbolo de
status em
marinas

Açucenas

(?) Seixas,
cantor do
sucesso
"Gita"

A pessoa 
que sempre
age de mo-
do autêntico

Palavra de
ordem da 
reciclagem

Pequeno 
caranguejo
que habita
estuários

Ilha, em
francês

"Tudo", em
"onipo-
tente"

Audácia;
ousadia

(?) essen-
ciais: usam-
se na aro-
materapia

(?)-mosca-
da, tempero
do molho
bechamel

Mar (?):
banha a

Bulgária e
a Turquia

Jolin (?), maior nome
da música mandarim

Oscar de Allison
Janney, em 2018

(?) Beltrão, atriz

O de cargos públicos 
é realizado por meio

de concursos

6, em romanos

Batalha do (?), episó-
dio da guerra de inde-
pendência do Texas

Antigo
jogo

oriental de
estratégia

O mesmo
que

"alfabeto"

Linguiça 
portuguesa
usada no

feijão

Inflamação 
potenciali-
zada pelo 

alcoolismo

"Preços",
em IPCA

O bacalhau
que ficou
de molho e
está pron-
to para o
preparo

Antepas-
sados das
aves, habi-

taram a
Terra por
167 mi-
lhões de

anos

3/île — uca. 4/ts’ai. 5/álamo — atari.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

***Que tal fazer suas compras sem sair de casa? Abaixe o app Meu 
Mercado em Casa e acesse www.mercadopalnalto.com.br 

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

comemoram aniversário hoje -, 
Francielle Bettoni, Vanessa Sitta, 
José Cazeloto, Milena Victor  e 
Andrea Decarli Rocha.  Da colu-

na: felicidades!

“Nascer sabendo 
é uma limitação 
porque obriga a 
apenas repetir e, 

nunca, a criar, ino-
var, refazer, modi-
ficar. Quanto mais 
se nasce pronto, 

mais refém do que 
já se sabe e, por-
tanto, do passado; 
aprender sempre é 
o que mais impede 
que nos tornemos 

prisioneiros de 
situações que, por 

serem inéditas, 
não saberíamos 

enfrentar.” 
(Mario Sergio 

Cortella)

PORTRAIT
EDMARA FREITAS ganha vivas, parabéns, flores, mensagens e todo carinho da 
filhota Duda, o maridão Júnior Ceranto, da irmã Eliane e da mammy  Glória que 
hoje dedicam todo o amor pelo seu aniversário. A coluna se junta ao coro dos 

parabéns e felicidades. 

ARQUIVO PESSOAL

Atender bem! 
A Associação Comercial agendou palestra na quarta-feira 
(19) às 19h30 com Cristiane Mello ( doutora em Admi-

nistração pela Universidade Positivo). Ela vai falar sobre 
atendimento ao clientes. A entrada é 1kg de alimento que 

será destinado a Uopeccan. No auditório da Aciu. 
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Expo 2020
n  A diretoria da Sociedade Rural 

de Umuarama realiza na noite 
desta quinta (13) o lançamento 
da 46ª Expo Umuarama e a 19ª 
Internacional. Na ocasião: pro-
gramação completa e todos os 

preparativos pára a festa agrope-
cuária que acontece de 12 a 22 de 
março. O evento está marcado para 
às 20h, no Parque de Exposições 
Dario Pimenta da Nóbrega, com a 
presença da imprensa, convidados 

e autoridades. 

n  A agenda de shows já promete 
prestígio na  Expo Umuarama 2020 
com o megashow da cantora Ma-
rília Mendonça, no sábado 14 de 

março no palco da arena do Parque 
de Exposições. Sofrência e alegria 
na medida certa com os hits da 

cantora sertaneja que arrebatou o 
coração do Brasil

Que tal?
Centralizarmos a agenda de 

comemorações da Semana da 
Mulher. Se sua empresa, enti-
dade, escola for comemorar de 

alguma forma, envie aqui para a 
Coluna da Zélia e divulgaremos 
. Uma boa ideia também para 

organizar a agenda e prestigiar-
mos todos os eventos.

ZULEYKA FABIANA KARDEK 
( à esq)  franqueada Carmem 

Steffens em Umuarama já 
acionando os convites para 
o primeiro aniversário da 

loja, no início de março.  Ao 
lado de Luci Lemes e Mariana 

Jardim, a coluna relembra 
evento animadíssimo em 

clima espanhol em meados do 
ano passado,prospectando o 

mesmo sucesso. 

ARQUIVO COLUNA
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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 LTZ ........................................................................... 15/16 .......................BRANCO ............................... COMPLETO ...................................................................R$ 42.900.00
ONIX 1.4 LTZ AT ..................................................................... 16/17 .......................PRATA ................................... COMPLETO, AUT .........................................................R$ 49.900.00
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

A Unipar está em ritmo acelerado com sua 
campanha de pós-graduação 2020. Na modalidade 

stricto sensu, os profissionais que buscam se destacar 
no concorrido mercado de trabalho podem escolher 

entre seis cursos: quatro de mestrado e dois de 
doutorado. 

Aprovado pela Capes (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), 
o Mestrado Profissional em Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos na Atenção Básica é um deles, sendo 
uma excelente oportunidade para os profissionais 
da saúde e áreas afins. As inscrições estão abertas 

e podem ser feitas no site da Unipar, no link da pós-
graduação.

Com 10 vagas, o programa segue duas linhas de 
pesquisa: Planejamento, produção e processamento 
de plantas medicinais e fitoterápicos, e Prospecção 

etnofarmacológica e avaliação da eficácia e segurança 
na utilização de plantas medicinais e fitoterápicos.

Um dos objetivos do programa é fornecer 
conhecimentos e habilidades para a implementação 
de arranjos produtivos locais relacionados à Política 

Nacional das Práticas Integrativas e Complementares 
do Sistema Único de Saúde (SUS), no que se 

refere à Política Nacional de Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos. 

Para dar suporte às atividades práticas, além de 
laboratórios modernos, os mestrandos poderão 

usufruir de um Horto Medicinal, que é referência no 
Paraná: possui mais de trinta mil metros quadrados 

de área, onde são cultivadas em torno de 400 
espécies aromáticas e ornamentais.

Saiba mais no site www.unipar.br 

Mestrado em Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos 

na Atenção Básica 

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

 EXTRAVIO DE ALVARÁ
CONATIONI  & CONATIONI 
LTDA, inscrita sob nº CNPJ 
08.145.581/0001-61, estabe-
lecido na Rua Santa Cecília, 2432 
Jardim São Cristóvão, CEP 87507-
260, cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os devi-
dos fins o extravio de seu Alvará 
de Licença Municipal nº 26.360. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.

Na última semana houve uma 
missa especial na Catedral do 
Divino Espírito Santo em ação de 
graças aos 25 anos de sacerdócio 
dos padres Carlos Figueiredo, Laíl-
son Tomé de Melo, Antônio Moraes 
e monsenhor Antônio Luiz Catalan. 
Amigos, familiares e fiéis acompa-
nharam a celebração.

Os padres aniversariantes, por 
sua vez, comemoraram o jubileu de 
prata com agradecimentos. “Para 
nós é uma felicidade pelos 25 anos 
de sacerdócio, lembrando desde o 
começo, toda a vida que nós pas-
samos, as alegrias, as dificulda-
des. Nós não vivemos para nós, 
nós vivemos e servimos à Igreja”, 
disse o padre Carlos Figueiredo. Já 
o padre Laílson Tomé de Melo arma 
que Deus trabalha de formas mis-
teriosas. “É um mistério de Deus. 
Deus quando chama a gente deixa 
o tempo passar e no momento 
cer to ele vai dar para a gente a 
certeza”, mencionou. O monsenhor 
Antônio Luiz Catalan relembrou 
como sentiu o chamado para ser 
padre. “[Foi] um testemunho de um 
padre que tinha uma série de limita-
ções. Era impressionante ver como 
ele ia ao encontro do povo, com cer-
teza este foi um dos elementos que 
Deus usou para o meu despertar 
vocacional”. O padre Antonio Libe-
rato Moraes,  por sua vez, destacou 
como é importante a presença do 
padre junto ao povo. “O mais impor-
tante da vocação não tem sentido 
também sem o povo de Deus”.

25 anos de
sacerdócio
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Corinthians é o segundo pior 
em aproveitamento na Série A

Ainda é início de temporada, mas 
todos os participantes da Série A do 
Brasileiro já entraram, pelo menos, 
cinco vezes em campo em 2020. Por 
enquanto, alguns números surpreen-
dentes: o Atlético-GO conta com a 
melhor campanha entre os 20 parti-
cipantes da elite nacional, enquanto 
o Corinthians tem o segundo pior 

retrospecto, f icando à frente 
apenas de outro paulista, o 
Red Bull Bragantino.

O Atlético-GO tem 80% de apro-
veitamento, com quatro vitórias 
em cinco jogos, contando Cam-
peonato Goiano e Copa do Brasil.  
Na sequência, aparecem Coritiba e 
Internacional, com 77,7%. Depois, 

o Fluminense soma 76,1%, seguido 
por Fortaleza, com 73,3% e pelo 
Flamengo, com 72,2%.

Os paulistas não estão entre 
os melhores. Santos e Palmeiras 
somam 66,6% na temporada. Já o 
São Paulo tem 53,3%. Os dois pio-
res são o Corinthians, com 38,8% 
e o Red Bull Bragantino (33,3%).

Flamengo prevê relação tensa com Seleção e Tite em 2020
Com um grupo de pelo menos 

dez nomes cotados para servir à 
Seleção, o Flamengo já antevê pro-
blemas com a CBF e com o técnico 
Tite ao longo da temporada. Isso 
porque a Seleção vai disputar neste 
ano uma nova edição da Copa Amé-
rica (na Argentina e Colômbia, entre 
12 de junho e 12 de julho), terá oito 
jogos pelas Eliminatórias do Mundial 
de 2022, no Catar, a ainda realizará 
alguns amistosos.

“Conheço o Tite pessoalmente 
e lembro do que dizia durante sua 
última passagem pelo Corinthians, 
quando ele ponderava que a Sele-
ção não podia desfalcar seu time 
em momentos importantes. Espero 
que isso pese nas convocações 

ao longo de 2020 para que o meu 
clube não seja prejudicado”, disse 
o presidente do Flamengo, Rodolfo 

Landim, em entrevista ao Programa 
No Mundo da Bola, da TV Brasil, na 
noite desse domingo (9).

COM pelo menos dez nomes cotados 
para servir à Seleção, o Flamengo 
antevê problemas com a CBF e com 
Tite ao longo da temporada

DIVULGAÇÃO

“É muito legal ter um campeonato de kart com o nome 
do Ayrton Senna. Ele é um exemplo que nós temos 
no Brasil, é um nome muito forte não só no automobi-
lismo, mas nos esportes em geral”, afirmou. O evento 
será disputado de 21 a 25 de janeiro, no kartódromo 
SpeedPark, em Birigui, e contará com 15 categorias, 
incluindo uma feminina. A mesma pista também receberá 
o Mundial de Kart, em novembro de 2020, e Felipe 
comentou a importância deste tipo de torneio ser realizado 
no Brasil. “O kart no Brasil precisa ser muito melhorado, 
eu luto muito por isso porque acredito que a realização do 
Mundial no Brasil não é somente um evento, e sim, uma 
possibilidade de evoluir, de melhorar tudo que envolve o 
kart no país, tanto no que diz respeito ao lado organizacio-
nal quanto tecnológico”, disse.

DIVULGAÇÃO
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