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ALEX MIRANDA

Foi lançada oficialmente na noite de ontem a 46ª Expo
Umuarama/19ª Internacional. Na solenidade, que contou com
a presença de diversas autoridades, o presidente da Sociedade
Rural, Milton Gaiari, lembrou da força econômica que o evento
representa para o Estado e ressaltou o destaque no setor
agropecuário, além da grande quantidade de negociação que
acontece durante o evento.
l Pág. 12e13

Deputados se reúnem hoje com a
Comissão pela Duplicação da 323

Integrantes da Comissão Vítimas do Descaso - Pela Duplicação da PR-323 se reúnem hoje
com os deputados federais José Carlos Schiavinato e Ricardo Barros (Progressistas) para
uma conversa sobre o anel de integração das rodovias do Paraná, cuja concessão será
feita pelo governo federal. A duplicação da rodovia PR-323 está prevista no plano de licital Pág. 5
ção proposto pelo governo estadual.
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Lotofácil
Megasenaconcurso: 2233

Extinção de municípios

Durante audiência pública na Assembleia Legislativa do
Paraná, que discutiu propostas que tramitam no Senado e que
preveem a extinção e a incorporação de cidades com até 5 mil
habitantes, prefeitos paranaenses falaram sobre o impacto da
possível aprovação da PEC 188/2019 no Congresso Nacional. No
Paraná, 104 municípios serão atingidos. Haverá prejuízo de R$
682 milhões, segundo estudo da CNM. Para o prefeito de Barra
do Jacaré (Norte do PR), Adalberto de Freitas Aguiar (PP), o
maior prejuízo será a perda da emancipação. “Nosso munícipio
foi emancipado em 1963 e tem toda a sua história e essa lei
tira tudo aquilo que nós conseguimos a vida inteira”, disse, ao
observar que por muito tempo a cidade foi esquecida, mas que
de uns tempos para cá as coisas melhoraram.

Agricultura no
interior

O prefeito Adalberto de Freitas
Aguiar conta que a agricultura
familiar é o forte econômico
do município. “Nossa cidade é
totalmente agrícola e estamos
caminhando bem. Temos
uma arrecadação que gira em
torno de R$ 1,2 milhão, folha
de pagamento que estava
alta, mas baixamos para 49%,
uma das menores da região
Norte e investimos 23% em
saúde”, explicou, ao complementar
que também estão fazendo
pavimentação com emenda do
Estado e com os recursos próprios.

União

Presidente Amunop, prefeito
de Sertaneja, Jamison
Donizete (PSD), afirmou ser
contrário à proposta, pois
é nos pequenos municípios
que a população reside e é
lá que a atividade pública é
feita. “Não acreditamos que
a propositura seja a solução.
A Alep está de parabéns por
essa brilhante iniciativa de
discutir a nível estadual esse
tema e dar a oportunidade
para nos manifestarmos. A
classe política se uniu nesse
tema”. A Amunop representa
20 municípios e 8 deles
podem ser extintos.

04 06 32 35 41 45
Quina

Lotomania

concurso: 5196

02 15 24 30 68
Federal
1º prêmio
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TIME DO
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Sábado

h 34
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15

Sábado

h 31

h
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Veto mantido

Em sessão do Congresso Nacional, o Senado Federal manteve
na quarta-feira (12), por 30 votos a 22, o veto total ao Projeto
de Lei (PL) 8.322/14, que concedia isenção do imposto sobre
importação para diversos equipamentos e componentes de
geração elétrica de fonte solar. Para que um veto seja derrubado,
é necessária maioria absoluta em ambas as Casas. Dessa
forma, a matéria não foi votada pela Câmara dos Deputados.
Em novembro de 2019 o presidente Jair Bolsonaro vetou
integralmente o texto alegando que a isenção não acompanha
medidas de compensação para evitar impacto sobre a meta fiscal
do governo, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e a
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Céu claro

Nublado

Nublado

Nublado

Crescente

Cheia

Fases da lua

Minguante

Nova

15/02 - 19h19

23/02- 12h33

02/03 - 16h58

09/03 - 14h48

UMUARAMA

Militar na Casa Civil

O presidente Jair Bolsonaro retirou Onyx Lorenzoni da chefia
da Casa Civil e colocou o general Walter Braga Netto, que
comandou a intervenção na segurança do Rio de Janeiro, em
2018, no cargo. Com a entrada do militar, Onyx vai assumir o
Ministério da Cidadania no lugar de Osmar Terra. A mudança
faz com o que o Palácio do Planalto tenha militares em todas
as principais funções: além do vice-presidente, Hamilton
Mourão, são militares os titulares do Gabinete de Segurança
Institucional, da Secretaria de Governo, da Secretaria-Geral
da Presidência, assim como o porta-voz da Presidência e o
assessor-geral do Presidente.
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Condomínios poderão ter que
informar violência doméstica

A Assembleia Legislativa do
Paraná (Alep) aprovou na sessão
plenária da última terça-feira (11)
a proposta que obriga condomínios
residenciais localizados no Estado
do Paraná a comunicar os órgãos
de segurança pública quando houver em seu interior a ocorrência
ou indícios de violência doméstica e familiar contra mulheres,
crianças, adolescentes ou idosos. O projeto de lei 613/2019,
de autoria do deputado Delegado
Francischini (PSL), foi aprovado em
primeiro turno de votação.
O texto determina que a comunicação deva ser realizada imediatamente em casos de ocorrência em andamento, por meio do
telefone ou de aplicativo móvel.
No prazo de até 24 horas após
a ciência do fato, a comunicação deverá ser por via física ou
digital. Ainda segundo o texto,
os condomínios deverão fixar
nas áreas de uso comum cartazes ou placas divulgando o
disposto na legislação e incentivando os condôminos a notificaram o síndico quando tomarem conhecimento da ocorrência
de violência doméstica ou familiar no interior do condomínio.
“É dentro dos lares e dos condomínios que acontece a maioria
de casos de violência doméstica
e familiar. Não só com as mulheres, mas também com crianças,
adolescentes e idosos, que são
casos muito graves. Acredito ser
um grande avanço, pois havia um
grande vácuo na legislação. Ocorria aquele ditado popular nefasto
do ‘em briga de marido e mulher
não se mete a colher’. Com esse
projeto, nós queremos acabar

DÁLIE FELBERG/ALEP

DEPUTADOS determinaram que deverão ser fixados em áreas de uso comum, cartazes ou placas divulgando
o disposto na legislação
com essa retórica”, ressalta Francischini. No caso do descumprimento dos pontos dispostos na

Lei, o condomínio poderá sofrer
penalidade, que vai desde autuação até multa.

Prisão em Umuarama

Um caso desta natureza chamou a atenção da comunidade em Umuarama, onde
um ex vereador foi detido por policiais militares depois que foi denunciado por supostas práticas de violência doméstica. Ele residia com a família em um condomínio de
luxo em Umuarama quando o caso aconteceu. Apesar de não terem flagrado o crime,
quando os policiais chegaram, fizeram apenas a checagem da identidade de denunciado, que acabou sendo preso por força de um mandado de prisão expedido pela Justiça Federal. O ex vereador era procurado por envolvimento em crime de contrabando
de cigarros paraguaios e tentativa de suborno. Em 2010, atendendo a uma denúncia
de contrabando, investigadores da Polícia Civil de Umuarama foram até uma chácara
do vereador, situada na Estrada Canelinha (fundos do Jardim São Cristóvão), onde
um caminhão carregado com mercadorias contrabandeadas foi localizado. À época, o
valor da apreensão chegou aos R$ 250 mil. O monitoramento da polícia levou à prisão
do acusado em outubro de 2015 na região de Paranavaí quando transportava 500
caixas de cigarros contrabandeadas do Paraguai.

Preferência para mulheres

O projeto de lei 91/2019, que propõe a preferência no preenchimento de vagas
em cursos de qualificação técnica e profissional às mulheres vítimas de violência
doméstica e familiar, foi aprovado em segundo turno de votação. O texto assinado
pela deputada Cristina Silvestri (CDN) tem como objetivo promover a capacitação
das mulheres por meio de cursos profissionalizantes gratuitos visando o crescimento pessoal, social e profissional, estimulando assim as vítimas a enfrentar e
superar as consequências psicossociais decorrentes da violência sofrida. “Queremos assegurar às vítimas condições de exercer os direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, além de desenvolver políticas públicas
gratuitas que, além da prevenção e conscientização, prepare a mulher psicologicamente e profissionalmente para inserção na sociedade”, afirma a deputada.
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Folia no Aratimbó

DIVULGAÇÃO

Agência Brasil

Moro bate no Psol
No Twitter, o ministro
Sergio Moro (Justiça e
Segurança Pública) afirmou
que o Psol votou contra a
proposta que qualificava as
milícias como organizações
criminosas. “Não gosto
deste jogo político. Mas
verdades precisam ser ditas.
No projeto de lei anticrime,
propusemos que [as]
milícias fossem qualificadas
expressamente como
organizações criminosas.
Propusemos várias outras
medidas contra crime
organizado. O Psol, de
Freixo e Glauber, foi contra
todas elas”, disse Moro.
Marcelo Freixo e Glauber
Braga são deputados do
Psol do Rio de Janeiro.

Sem reajuste

Projeto de lei do deputado
Luiz Fernando Guerra (PSL),
aprovado em primeiro turno
na Assembleia Legislativa,
prevê que as concessionárias
de pedágio não podem
aumentar as tarifas enquanto
o cronograma de obras não
for cumprido. Segundo a
proposta, serão consideradas
em atraso as obras ou
os melhoramentos que
estiverem em desacordo
com os prazos e as condições
estipuladas no respectivo
contrato de concessão ou
cronograma.

Destaque na América

Cascavel é uma das cidades
com maior número de
famílias acolhedoras da
América Latina. O Programa
Família Acolhedora já
abrange 200 famílias que
acolhem mais de 300
adolescentes e crianças.

Podemos de fora

O senador Alvaro Dias
adianta que o Podemos
se posicionou contra

a derrubada do veto
presidencial ao trecho que
permite a parlamentares
determinar a prioridade de
pagamentos das emendas.
Segundo Alvaro Dias, o
partido indicará dois nomes
no Senado para a comissão
mista que discutirá as
mudanças no sistema de
impostos e tributação.

200 mil km

A extensão das redes
que levam energia para
movimentar a economia e
o conforto na cidade e no
campo acaba de completar
200 mil quilômetros no
Paraná. Esse é o ativo que
a Copel mantém e opera
para atender quase 4,8
milhões de ligações em
sua área de concessão. A
marca foi atingida com uma
obra de melhoria - uma
rede de 33 quilômetros - na
área urbana em Almirante
Tamandaré.

Prioridade

O presidente estadual do
MDB, João Arruda, disse que
a prioridade em Curitiba e
nas 398 cidades do Paraná
é a formação das chapas
de prefeito e vereadores.
“Assumi um compromisso
de coordenar e ajudar,
independentemente de
qualquer mudança nas
candidaturas em Curitiba
ou em outras cidades. Os
pré-candidatos a vereador
podem ficar tranquilos que
esse trabalho está sendo
bem feito”.

Prova dos nove

“Aqui a prova de que não
houve apunhalada nas costas
de irmãos e de que tudo não
passou de um grande acordo.
Sigo em frente de cabeça
erguida!”, disse João Arruda
no Twitter ao comentar a
troca de Osmar Dias do PDT
ao Podemos.

EM 2019 a festa ficou lotada e famílias curtiram a folia no Lago Aratimbó
Os foliões da cidade e as normas de convívio. “O
região poderão se divertir uso do cachimbo ‘narguilé’
com uma grande folia em em local público é proiUmuarama. Por meio da bido, conforme a lei muniFundação Cultural, a Pre- cipal 439/2017. Vamos
feitura realizará uma festa realizar um carnaval sem
carnavalesca com dois fumaça, com mais saúde
dias de duração no Lago e foco na alegria. Outra
Aratimbó, com música recomendação é que os
ao vivo, praça de alimen- foliões utilizem as lixeitação e muita alegria. O ras para descar tar garraCarnaval 2020 terá ani- fas, latas, papel usado e
mação da banda Studio embalagens de produtos
8, com músicas típicas e que forem consumidos
paradas de sucesso.
nos dois dias da festa”,
A estrutura será mon- orienta Vera Borges.
tada no entorno do lago
O convite é reforçado
e a população poderá se pelo prefeito Celso Pozzodiver tir das 17h às 22h, bom a toda a população
nos dias 22 e 23 de feve- que cur te o clima carnareiro. O ambiente familiar valesco. “Vamos oferecer
deve marcar o carnaval uma festa bonita e anide Umuarama, como nos mada para a população,
últimos anos. “A festa pro- que poderá aproveitar os
movida pela Prefeitura tem momentos em família,
clima para todos, crianças, com diversão sadia. A
adultos e idosos. O que Guarda Municipal estará lá
predomina é a criatividade para garantir a segurança.
nos ‘makes’, nas roupas Este é mais um presente
e fantasias e um ambiente do município para a popugostoso para passar o lação que, esperamos,
tempo com muita alegria. seja bem aproveitado. Só
Mantendo viva a tradição contamos com a colaborado carnaval”, comentou a ção de todos para manter
diretora da Fundação Cul- a limpeza e a organiza tural, Vera Lúcia Borges.
ção no Lago Aratimbó,
A recomendação para para a festa ficar ainda
os foliões é cuidar da lim- mais bonita”, complepeza do lago e respeitar tou o prefeito.
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Deputados se reúnem hoje com a
Comissão pela Duplicação da 323

Integrantes da ‘Comissão Vítimas do Descaso – Pela Duplicação
da PR-323’ se reúnem hoje (sexta-feira, 14) com dois deputados
federais para atualização do quadro relativo a via. Conforme comunicado do presidente da Comissão,
Sérgio Frederico, os deputados
José Carlos Schiavinato e Ricardo
Barros (PP) se propuseram a conversar com integrantes do grupo
para repassar informações sobre
o anel de integração das rodovias
do Paraná, que será administrado
pelo Governo Federal.
Entre estas rodovias está a
PR-323. A reunião em Umuarama
acontece às 10h, no auditório da
Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), em frente ao Fórum. Pessoas interessadas no assunto
estão convidadas a participar. “A
nossa reunião terá objetivo técnico
e servirá para tirar dúvidas e pedir
apoio”, ressalta Sérgio Frederico,
acrescentando que “ouviremos
notícias sobre a tratativa de transferência de responsabilidade entre
Estado e União, e teremos a oportunidade de tirar dúvidas e cobrar
empenho. O foco é, como e quando
será a vez da PR-323”.
PR-323 FEDERAL
A previsão é de que a rodovia
PR-323 seja administrada pela
União, depois que o Governo
Federal recebeu a responsabilidade que antes era Governo do
Estado do Paraná. “O governo
Federal chamou para sí a responsabilidade de abrir licitação para
reformas, recuperação e duplicação de cerca de 4100 quilômetros de rodovias do Paraná. Entre
estes, está o trecho de Maringá
a Francisco Alves na rodovia
PR-323”, explica Sérgio Frederico,

ALEX MIRANDA

COMISSÃO pela duplicação da PR-323 tratará também dos detalhes sobre a concessão da rodovia à União
ressaltando que há possibilidade
de que o Governo Federal também
inclua no pacote de licitação o
trecho entre Francisco Alves e
Guaíra da BR-272. “A princípio,
a intenção do Governo Federal é
de que consiga melhores prelos
e melhor qualidade no ser viço
apresentado por empresa em
apenas uma licitação que deverá
ser aber ta em vários lotes e terá
abrangência internacional”.
Sergio Federico reforça ainda
que este será um dos assuntos a
serem tratados na reunião com os

deputados federais que estarão em
Umuarama nesta sexta-feira.
FATOR POSITIVO
Para a Comissão pela Duplicação da rodovia PR-323 o fator é
positivo. “Estamos com uma expectativa boa, porque o Governo Federal tem projetos maiores. É preciso
que haja seriedade, mas com a
finalização do trâmite, as tarifas
de pedágio podem ser até mais
baratas já que existirá também
uma concorrência internacional”,
salienta Frederico. (Redação com
colaboração de OBemdito)

Tramitação

Desde 2013 existia a tramitação do processo para que a pista deixasse
de ser simples e fosse duplicada na PR-323 no trecho entre os municípios de
Maringá e Francisco Alves, passando por Umuarama. Em princípio haveria uma
Parceria Público Privada (PPP) para que as obras fossem iniciadas, no entanto,
devido ao envolvimento da Odebrecht com esquema de corrupção apurado
pela Lava-Jato houve o cancelamento. Assim, apesar dos inúmeros anúncios
nos últimos anos, os moradores do noroeste ainda sofrem pelas más condições da pista entre Maringá e Francisco Alves. O Governo Federal estima que a
licitação para as obras seja feita somente em 2021.
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NOTÍCIAS DA UNIPAR
Tudo em família!
A Unipar, com o reinício das aulas,
volta a movimentar a cidade e as
famílias. Em homenagem a elas, o
curso de Odontologia convidou pais e
outros parentes dos alunos do primeiro
ano para uma confraternização. Todos
foram muito bem acolhidos. Entre
outras atividades, participaram de
um tour pela clínica odontológica e
da entrega dos jalecos aos calouros,
protagonizando momentos alegres e
calorosos. Foi bonito de ver!

Mãe e vó com
os calouros:
momentos de
muita emoção

Aluna com a mãe e a irmã: alegria compartilhada

Quer fazer Odontologia?
Ainda dá tempo. É só se inscrever no
vestibular/módulo II continuado da Unipar
e disputar uma das últimas vagas que
restam.

Aluna e seu pai com a professora
Cintia Araújo: interação construtiva

Quer desconto?
A Unipar lançou um programa de bolsas
de estudo, com várias opções de desconto.
Informe-se em vestibular.unipar.br/bolsas.
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Parque Ecológico

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

O antigo complexo poliesportivo da Avenida Parigot de Souza,
que está dando lugar a uma nova
área de lazer e contemplação da
natureza em Umuarama, teve mais
uma etapa iniciada pela Prefeitura
de Umuarama no último final de
semana. Mais um trecho, de aproximadamente 6 mil m², está recebendo terraplenagem e em breve
plantio de grama.
Após a conclusão deste setor,
restará apenas a área das antigas
arquibancadas. “Estamos removendo a vegetação exótica e adequando a curvatura do aterro para
em seguida entrar com a grama.
Nos próximos meses as arquibancadas serão demolidas e o entulho retirado para reaproveitamento,
enquanto as máquinas vão concluir
a terraplenagem”, explicou o secretário municipal de Serviços Rodoviários, Mauro Liutti.
O prefeito Celso Pozzobom
está acompanhando diariamente o
avanço do trabalho. Segundo ele,
o espaço que era um enorme problema para a cidade em breve dará
lugar ao um novo parque ecológico
e de lazer, construído com recursos
e equipe própria. Nesta etapa, o serviço está sendo realizado na face voltada para a Parigot de Souza.

O parque terá pista de caminhada e bicicleta, quadras esportivas, parque infantil, parque para animais de
estimação, mirante e estacionamento arborizado
O projeto tem um cuidado especial para que a instabilidade do
solo não volte a trazer a ameaça
da erosão. “Não queremos esse
pesadelo nunca mais. A Prefeitura mantém cuidado constante
com a manutenção das galerias
pluviais que cor tam a região e a
implantação do parque vai estabilizar o solo. Estamos nivelando
os aterros, deixando a terra se
compactar com o tempo e o plantio imediato de grama após cada
etapa ajuda a preser var o solo”,
explicou o prefeito.
O parque terá pequenas construções, como pistas de caminhada e
bicicleta, quadras esportivas a céu
aberto, parque infantil, um parque

especial para animais de estimação, mirante, muitas árvores,
estacionamento arborizado para
dezenas de veículos, calçamento
ecológico e uma área coberta para
realização de eventos.
“Sem correria, com um investimento modesto e todo cuidado,
daremos à população um ótimo
local para passar horas de lazer,
diversão e atividades físicas”,
acrescentou o secretário municipal
de Obras, Planejamento Urbano e
Projetos Técnicos, Isamu Oshima,
durante a realização da etapa anterior. O ritmo é intenso, mas como
é necessária grande movimentação
de terra, o secretário não estimou
previsão para conclusão.
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alimentos não perecíveis para o
hospital Uopeccan Umuarama. O
conteúdo será ministrado pela doutora
em Administração Cristiane Mello,
especialista em gerenciamento de
micro e pequenas empresas. Cristiane
pertence ao corpo docente do Centro
Universitário Integrado, de Campo
Mourão. Imperdível. Vagas limitadas.

Motivadas
Boa notícia

A Fomento Paraná, instituição
financeira do Governo do Estado,
anunciou a redução nas taxas de juros
nas operações de microcrédito, tanto
para contratações normais quanto
para o Banco da Mulher Paranaense.
As taxas foram reduzidas em 3 pontos
percentuais, o que representa 15,4%
no microcrédito normal e até 22,4%
na linha exclusiva para o público
feminino.

Juros ínfimos

A menor taxa de juros do
microcrédito, que era de 1,49% ao
mês, cai para 1,28% para clientes com
menor risco de crédito, classificados
como bons pagadores, e também
empreendedores que fazem cursos de
capacitação gerencial do Sebrae-PR
ou do Bom Negócio Paraná. Já em
relação ao Banco da Mulher, o índice
passa de 0,98% para 0,76%, uma
variação de 22,4%.

Em alta

O microcrédito é o segmento que
apresenta maior procura e maior
volume de operações na Fomento
Paraná. Foram liberados R$ 357
milhões em 34 mil contratos nos
últimos dez anos. O volume passou
de R$ 10,4 milhões contratados em
2010 para R$ 62,1 milhões em 2019,
quando foram firmados mais de 5.300
contratos.

Calçadas

A equipe de fiscalização do Código de

Posturas da prefeitura de Umuarama
entrou em contato com a Aciu para
explanar sobre uma situação que
preocupa o setor. O uso inadequado
das calçadas para a exposição de
mercadorias, principalmente calçados,
confecções e móveis, em desrespeito
a uma lei de 2017. O foco tem sido
conscientizar, mas a partir do próximo
mês serão aplicadas multas.

Consciência empresarial

O presidente do Instituto de
Desenvolvimento Industrial (Idebrasil),
Elton Petterle, ministrará no hotel
Caiuá, no dia 10 de março, a palestra
‘Expansão da Consciência Empresarial’,
indicada para quem tem negócio
próprio, busca contar com uma
equipe eficaz e dedicada, está a fim de
incrementar os rendimentos e sabe que
é fundamental sair da zona de conforto
para atingir tais objetivos.

Carnaval de consultas

Vem aí o Carnaval de Consultas SPC da
Aciu. Nos dias 20 e 21 (quinta e sexta),
as consultas ao SPC-Brasil/Serasa feitas
no balcão da entidade terão desconto
de 50%. Cabe ressaltar que não se trata
de uma campanha para a renegociação
de dívidas. O consumidor interessado
em conferir sua situação cadastral deve
estar munido de um documento original
com foto (RG e CPF ou CNH).

Informação solidária

A palestra ‘Atender bem gera mais
vendas’, programada para o dia 19, às
19h30, no auditório da Aciu, arrecadará

O Conselho da Mulher Empresária e
Executiva da Aciu realizou a primeira
reunião ordinária deste ano. Foram
discutidas estratégias para o dia
Internacional da Mulher (8 de março)
e definidos alguns objetivos para o
ciclo 2020, que terá muitas atividades
e novidades. Aguardem.

Neurovendas

Independente da profissão, estamos
vendendo o tempo inteiro. Seja uma
ideia de negócio, uma entrevista de
emprego ou um projeto no trabalho.
Todos nós temos que vender e
convencer alguém em alguma
etapa da vida. E uma das principais
habilidades que separa um vendedor
de sucesso dos demais é a persuasão.
Existem técnicas para desenvolver
o poder de convencer o cérebro do
consumidor a comprar seus produtos
ou serviços, e qualquer pessoa pode
aprender. Trata-se das técnicas
de neurovendas, um conjunto de
abordagens, processos e insights que
ajudam a desvendar os pensamentos,
sentimentos e desejos que lideram
as decisões de compra dos clientes.
Interessado? Não deixe de conferir
um interessante artigo a respeito no
site da Faciap (https://site.faciap.org.
br/faciap/noticia/4822).
“A competição torna-o melhor,
sempre, sempre te faz melhor,
mesmo que o competidor ganhe” (Carlos Slim)
Excelente semana
A Aciu é a casa do empresário!

GERAL\ESPLANADA
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Revitalização
na feira

Os produtores e comerciantes que atuam nas
feiras de quarta-feira, na
Avenida Dr. Ângelo Moreira
da Fonseca (ao lado dos
muros do Estádio Municipal Lúcio Pipino), aprovaram o novo regimento
interno durante assembleia realizada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
e pela fiscalização do
Código de Posturas da
Secretaria Municipal de
Fazenda, no Anfiteatro
Haruyo Setogutte.
O diretor de Agricultura e Pecuária da Prefeitura, Vinícius Chimenez,
explicou que o regimento
define regras e normas de
conduta para os feirantes,
além de ajudar a organizar a feira e torná-la mais
atrativa para os visitantes
e consumidores. “Esta
é uma das feiras mais
frequentadas da cidade,
com mais de 60 feirantes
e uma infinidade de produtos da agricultura familiar,
como verduras, legumes,
frutas, pães e massas,
doces caseiros, queijos,
embutidos e uma diversificada praça de alimentação”, afirmou.
Para tornar a feira
ainda mais atrativa, a Prefeitura está implantando
algumas melhorias e planejando novidades. “Já foi
iniciada a troca dos toldos
laterais, que serão renovados e padronizados por
uma empresa contratada
por licitação. Também está

nos planos a reforma das
instalações elétricas e
modernização das luminárias, para dar maior
sensação de segurança
e confor to para os expositores e frequentados”,
disse o diretor.
Outra novidade em planejamento é a instalação
de um por tal em forma
de arco suspenso, para
receber os visitantes com
a identidade visual da feira.
O prefeito Celso Pozzobom
apoiou as mudanças. “Através das secretarias de Agricultura e Meio Ambiente
e de Ser viços Rodoviários, estamos atendendo
o pequeno produtor em
várias frentes, seja na capacitação, na distribuição de
insumos, na conservação
e melhorias das estradas
– algumas estão sendo até
asfaltadas ou totalmente
cascalhadas”, afirmou.
Os investimentos,
realizados conforme a
demanda e já preparando
ambiente para o desenvolvimento, seguem o planejamento da administração
municipal. “Trabalhamos
na cidade como um todo,
sem privilegiar um ou
outro setor, de forma que
Umuarama esteja pronta
para o crescimento econômico tão esperado.
E isso passa pelo setor
agropecuário, pela produção de alimentos, pois o
comércio e a prestação
de ser viços dependem do
sucesso no setor produtivo”, apontou Pozzobom.
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Casa Militar

Com a entrada do general
Walter Braga Netto no comando
da Casa Civil, no lugar de Onyx
Lorenzoni, o Palácio do Planalto
se torna uma Casa de comando
militar. A Secretaria-Geral da
Presidência, antes ocupada por
Gustavo Bebianno, é chefiada
pelo major Jorge Oliveira; a
Secretaria de Governo está
sob o comando do general Luiz
Eduardo Ramos e o general
Heleno chefia o Gabinete de
Segurança Institucional (GSI). Os
militares estão à frente de mais
de um terço dos ministérios do
Governo Bolsonaro. O maior
desafio do Planalto - e o temor
dos congressistas - é a jinga
para articulação.

Sai daí...

O ministro Osmar Terra, médico
e deputado federal com bom
trânsito, não pediu para deixar
o comando da Cidadania (ações
sociais e Bolsa Família). Foi
forçado a sair.

... que eu preciso

A saída sob pressão de Terra tem
a ver com a blindagem de Onyx.
Ele precisa do cargo no primeiro
escalão para não cair, no plenário,
na lupa da PF por eventual caixa 2.

Lembrete

Enquanto isso, a “base” no
Congresso é um desastre. O
Governo de Jair Bolsonaro é
recordista em MPs derrubadas
no plenário. A “base” bate
cabeça desde o início de 2019.

Insultos

O desfile impune de Hans River
após seu depoimento à CPI das
Fake News, há dias, seria outro
(com algema) se o Congresso
tivesse aprovado o Projeto de
Lei 226/06, que estabelecia
pena de até três anos para
quem mentisse. O Congresso o
arquivou em 2011, cinco anos
depois da CPI dos Correios em
2006, quando a proposta nasceu.

Corre-corre

Numa atitude canalha e sem
provas, Hans River insinuou
que uma repórter da Folha
de S.Paulo ofereceu sexo em
troca de informações. Agora,

com a repercussão negativa
da impunidade, deputados
querem novo PL para
enquadrar esse tipo de ato.

Zonzo no ringue

O PSB de Pernambuco onde a cúpula nacional se
concentra - levou soco e está
cambaleante após denúncias
do irmão de Eduardo Campos,
Tonca. Silêncio é a ordem.

Arremeteu

Criticado pelos gastos com
viagens em 2019, o presidente
do Congresso, senador Davi
Alcolumbre (DEM-AP), desistiu
do tour nos Estados Unidos que
faria a partir de hoje com uma
comitiva de senadores. Além de
encontros com parlamentares
americanos, a agenda previa
reuniões com empresários e
entrevista a uma emissora de TV.

Fiquei, gente

Duas horas depois de divulgar
detalhes da viagem, a assessoria
confirmou que o presidente
desistiu: “Permanece em
Brasília para concluir a escolha
dos membros da comissão
mista da Reforma Tributária”.

Compliance na JBS

Maior processadora de proteína
animal do mundo, a brasileira
JBS luta para recuperar sua
imagem após o camburão da
PF levar seus proprietários.
O grupo reforçou ações de
Compliance em 2019. Foram
45 mil horas de treinamento
para colaboradores, sendo 37
mil sobre o Código de Conduta
e Ética com mais de 115 mil
pessoas - mais de 98% dos
colaboradores da JBS no Brasil.

Aliás...

... A respeito do tema
anticorrupção, foram mais
de 8 mil horas, para mais
de 16 mil colaboradores,
principalmente alta liderança
e posições administrativas.

Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

www.colunaesplanada.com.br - contato@colunaesplanada.com.br Caixa Postal 1890 - CEP 70254-970 - Brasilia DF
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Polícia investiga morte de
criança vítima de espancamento
A Polícia Civil de Cruzeiro do
Oeste deu início ontem (quinta-feira, 13), pela manhã às oitivas
em busca de esclarecer a mor te
de uma criança de apenas 2
anos, vítima de espancamento. O
caso aconteceu na noite da quarta-feira, 12, quando o garotinho
deu entrada no hospital daquele
município. A mãe da criança também será ouvida.
O tio do menino foi detido,
sob acusação de ter sido o autor
das agressões.
Os investigadores o detiveram
em estado de flagrante e o denunciaram por homicídio qualificado.
O corpo da criança passou por
exames no Instituto Médico Legal
(IML) de Umuarama.
O caso veio à tona quando
policiais miliares que integram o
7º Batalhão foram comunicados

a respeito da entrada da criança
vítima de espancamento no hospital de Cruzeiro do Oeste.
Uma equipe foi solicitada para
comparecer no hospital para
registrar oficialmente o caso. “O
tio, de 28 anos de idade, que é o
suspeito de ter praticado o crime,
foi quem levou o menino ao hospital ele disse que a criança estava
brincando quando passou mal,
mas o médico identificou algumas lesões que apontam para
espancamento e nos acionou”,
revelou o tenente Manoel, do 7º
BPM. Na ocasião a esposa do
suspeito havia saído de casa para
ir ao mercado. Além da vítima,
havia outras quatro crianças no
local, sendo dois filhos biológicos
do acusado, e dois da mulher. O
garotinho é sobrinho do casal, que
aguardava a decisão do Judiciário

para a guarda permanente. Uma
informação extraoficial e de que
os pais biológicos da criança morta
teriam problemas com drogas e
passagens criminais.
Depois de coletar os depoimentos, a Polícia Civil ainda irá
aguardar os laudos que serão
emitidos pela Polícia Científica, para dar prosseguimento
ao caso e relatar o inquérito à
Justiça. Aos policiais militares
o suspeito relatou que a criança
já apresentava as lesões. “Ele
disse que na última semana ela
[a criança] foi passar um tempo
com a ir mã e voltou machucada”, salienta o oficial.
Mesmo com a negativa do
suspeito, como ele era o único
adulto responsável na casa, os
policiais militares efetuaram a
prisão em flagrante.
BRANDÃO JR

Uma garota de apenas 13
anos de idade foi apreendida
na quarta-feira (12), em Iporã
(54 kms de Umuarama), após
ter sido flagrada na escola em
que estuda, com comprimidos
de ecstasy. A ocorrência foi
acompanhada pelo Conselho
Tutelar e depois entregue aos
cuidados da Polícia Civil. As
drogas estavam escondidas
dentro de uma carteira de
cigarros. O diretor da escola
desconfiou das atitudes da
adolescente e acionou a Polícia
Militar, achando que se tratava
apenas de cigarros. Os 13
comprimidos de ecstasy foram
apreendidos. A menina disse
que estava guardando a droga,
mas não revelou para quem.
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Fomento Paraná reduz
juros para microcrédito

A Fomento Paraná, instituição
financeira do Governo do Estado,
anunciou a redução nas taxas de
juros nas operações de microcrédito, tanto para contratações
normais quanto para o Banco
da Mulher Paranaense. As taxas
foram reduzidas em 3 pontos
percentuais, o que representa
15,4% no microcrédito normal e
até 22,4% na linha exclusiva para
o público feminino.
A menor taxa de juros do microcrédito, que era de 1,49% ao mês,
cai para 1,28% para clientes com
menor risco de crédito, classificados como bons pagadores, e também empreendedores que fazem
cursos de capacitação gerencial
do Sebrae-PR ou do Bom Negócio
Paraná. Já em relação ao Banco da
Mulher, o índice passa de 0,98%
para 0,76%, uma variação de 22,4%.
O governador Ratinho Jr lembra
que este foi o segundo corte promovido pela agência em menos de
um ano. “É mais uma medida de
apoio aos empreendedores, para
que pequenos negócios prosperem, contratem trabalhadores e
contribuam para movimentar a economia”, diz o governador.
“A política de desenvolvimento
econômico deve abranger melhoria da infraestrutura do Estado
e ações para atração de investimentos, mas também crédito e
suporte aos pequenos negócios,
porque eles capilarizam a geração
de renda e na sua maioria concretizam sonhos de homens e mulheres
empreendedores. A redução dos
juros do microcrédito tem também
forte conotação social”, afirma.
A redução nas taxas do

microcrédito foi anunciada pelo
diretor-presidente da Fomento
Paraná, Heraldo Neves, durante
reunião do secretariado, terça-feira
(12), no Palácio Iguaçu.“O Governo
do Estado procura colaborar com
quem quer gerar riquezas, emprego
e renda no Paraná. Essa diminuição dos juros acompanha uma
tendência nacional e vem em boa
hora para impulsionar ainda mais a
economia paranaense”, destacou o
vice-governador Darci Piana.

TAXAS
A primeira redução de juros
ocorreu em abril passado, quando
as taxas para empresas de micro,
pequeno e médio portes tiveram
diminuíram em média 1,29 ponto
percentual ao ano, enquanto no
microcrédito a redução foi de 3,32
pontos percentuais.
A menor taxa de juros do microcrédito, que era de 1,73% ao mês,
havia caído para 1,49% e agora
passa a ser de 1,28% ao mês.

Banco da Mulher

Em relação ao Banco da Mulher, o índice passa de 0,98% para 0,76%, uma
variação de 22,4%. O programa, lançado pelo governador Ratinho Junior no ano
passado, possui atualmente 1.171 contratos em vigor, representando um crédito
de R$ 14,8 milhões já colocado no mercado. “É um elemento muito importante
para manter o ambiente favorável da economia no Estado”, destaca Heraldo
Neves. De acordo com ele, a justificativa para a redução é que o Governo Federal
baixou a taxa Selic, de 6,50% ao ano, mesma época do ano passado, para 4,25%
anunciados na semana passada. A expectativa de inflação também está mais
baixa, caminhando para fechar 2020 em torno de 3,25%.“A decisão de redução das
nossas taxas considera uma leitura do mercado de crédito e acompanha os custos
de captação de recursos, que também estão em queda”, explica Neves.

INDICADORES ECONÔMICOS
DÓLAR
% dia
COMERCIAL -0,3%
PTAX (BC) +0,1%
PARALELO 0,0%
TURISMO
0,0%
EURO
-0,4%
US$ 1 É IGUAL A:
Iene
109,82
Libra est.
0,77
Euro
0,92
Peso arg.
61,39

13/02
comp.
4,3350
4,3383
4,2600
4,2600
4,7053

venda % mês
4,3360 +1,2%
4,3389 +1,6%
4,5800 +1,6%
4,5600 +1,6%
4,7077 -0,5%

MOEDAS X REAL
Iene
R$ 0,0395
Libra est.
R$ 5,67
Peso arg.
R$ 0,07
R$1: 1504,21guaranis

POUPANÇA - TR
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

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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

BOVESPA

MERC. RURAL
13/02

IBOVESPA: -0,87%
Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Bradesco PN
Usiminas PNA
Marfrig ON

115.662 pontos
%
R$
-1,36% 29,72
-1,75% 52,14
-1,55% 34,39
-1,92% 33,28
+4,97% 10,35
+4,82% 11,30

ÍNDICES DE INFLAÇÃO
Índice em %
IPCA (IBGE)
IGP-M (FGV)
IGP-DI (FGV)

DEZ
1,15
2,09
1,74

JAN
0,21
0,48
0,09

ano 12m
0,21 4,19
0,48 7,81
0,09 7,72

REAJUSTE DE ALUGUÉIS
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

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)
II
R$ 1383,80
III
R$ 1487,20
II
R$ 1436,60
IV
R$ 1599,40
*Faixa II: empregados domésticos.

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 13/02
PR
SOJA
78,68
MILHO
39,59
TRIGO
49,91
BOI GORDO 185,26
FRANGO
2,80

DIA
0,5%
0,6%
0,0%
-0,1%
0,0%

30d.
-0,6%
-1,1%
3,0%
-0,5%
0,0%

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gordo @; frango kg

BOLSA DE CHICAGO
Em 13/02 FECH.
SOJA
896,25
FARELO
291,90
MILHO
379,50
TRIGO
544,25

DIA
3,75
0,20
-3,50
-3,25

30d.
-4,9%
-3,9%
-2,6%
-3,2%

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

LOTES/ATACADO
Em 13/02
R$/sc SEM
SOJA Cascavel 82,50 3,8%
SOJA Paranaguá 89,50 4,1%
MILHO Cascavel 43,50 -1,1%

30d.
-2,9%
-0,6%
-3,3%

SELIC ANUAL: 4,25% | TJLP: 5,09%
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Sociedade Rural lança oficialmente a 46ª Expo Umuarama/19ª Internacional
ALEX MIRANDA

Rodeios

PREFEITO Celso Pozzobom ao lado do presidente da SRU, Milton Gaiari no lançamento da Expo Umuarama 2020

Leilões fomentam negócios durante a festa

O mercado pecuário está aquecido
e o reflexo disso é a volta dos grandes leilões na agenda de negócios da
Expo Umuarama. A Sociedade Rural
já divulgou a programação completa
de arremates, que serão distribuídos em seis dos 11 dias da Exposição (12 a 22 de março). Mais de 5 mil
animais bovinos e equinos estarão à
venda, com expectativa de faturamento
superior ao do ano passado.
A agenda será aber ta no sábado
(14/3), às 17 horas, com o 2º Leilão
Nelore Bom Jesus e Nelore Bom Pastor.
Ao todo, serão 25 touros Nelore regime
campo, 300 machos e 100 fêmeas
para cria, recria e engorda. O leilão é
aguardado com bastante expectativa
por conta da qualidade perseguida
pelos criadores, destacados nacionalmente pela alta tecnologia utilizada na
criação dos planteis.
No domingo (17/3), também às
17h, será realizado o Leilão do Criador, com gado de cor te: 1.200 animais machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e
engorda. O 6º Leilão Jovens Ruralistas, que já se tornou tradição dentro
da Expo Umuarama, acontecerá na

ASSESSORIA

COM o mercado aquecido, leilões da Expo Umuarama terão mais de 5 mil animais
quar ta-feira (18/3), às 20 horas, e
oferecerá 1.000 machos e fêmeas
nelore e cruzamento industrial.
Na quinta-feira (19/3), às 20 horas,
entrarão em cena os belos exemplares
selecionados para o 5º Leilão Umuarama Quar ter Horse Show, com 38
lotes Quarto de Milha. Haverá transmissão ao vivo pela IprimeTV, com
possibilidade de lances online e pelo
telefone. Para o sábado (21/3), às
17h, foi anunciado o Leilão de Touros
Multi Raças, com exemplares Angus,
Brangus, Guzerá e Tabapuã, além de

500 animais de cruzamento industrial.
A programação será concluída no
domingo (22/3), como Leilão de Gado
de Cor te Especial, a par tir das 17h.
Nada menos que 1.200 animais da
raça Nelore, machos e fêmeas, passarão pelo tatersal.
A SRU Leilões funciona no parque de
exposições Dario Pimenta Nóbrega, em
estrutura anexa à sede administrativa
da Sociedade Rural. A empresa realiza
semanalmente, toda segunda-feira, a
partir das 20h, os leilões semanais, que
atraem compradores de toda a região.

A programação de rodeios da 46ª
Expo Umuarama/19ª Internacional também foi divulgada. Serão seis dias de
montarias em touros, dois deles com
entrada gratuita.
O qualify acontece na segunda e na
terça (16 e 17 de março), com início sempre às 20h. A narração estará a cargo
de Luizinho Mirante e Fagner Rangel, voz
padrão de Carlos Militão e comentários
de Tom Pedroso. O julgamento estará a
cargo do trio Rafael Jacomeli, Fabrício
Rodrigues e Tião Procópio.
Os peões que obtiverem as melhores notas subirão para o rodeio profissional, que no quesito qualidade se
destaca entre os maiores do Brasil. O
profissional acontecerá nos dias 18,
19, 21 e 22 (quarta, quinta, sábado e
domingo), com narração da Daniel Tibiriçá e Marco Brasil Filho, voz padrão de
Carlos Militão e comentários de Thiago
Arantes. Os juízes do qualify seguem
nos trabalhos da disputa principal, com
a presença de grandes nomes da ACR
(Associação dos Campeões de Rodeio)
do Brasil.
O presidente da SRU, Milton Gaiari,
afirma que a palavra de ordem na Expo
2020 é a inovação. “Queremos surpreender o público que vai nos visitar. Tudo
o que apresentarmos terá que ter um
tempero a mais de novidade, e no rodeio
não será diferente. Somos reconhecidos
pela grandiosidade da nossa festa e este

Noite baladeira

ASSESSORIA

ASSESSORIA

Durante a abertura oficial da 46ª Expo
Umuarama/19ª Internacional, o presidente da Sociedade Rural lembrou da
força econômica que o evento representa
para o Estado. Milton Gaiari falou ressaltou que o município fica numa localização geográfica privilegiada. Considerado
polo da região noroeste, o município é
destaque no agronegócio, mais especificamente na pecuária.
Por isso é que todos os anos, a Expo
Umuarama reforça o cenário político
econômico agropecuário dentro da área
representada por duas das grandes associações de municípios, a Amerios (Associação dos Municípios de Entre Rios) e
Amunpar (Associação Municipal do Norte
do Paraná – Paranavaí). Durante o evento
são expostos plantéis de alta qualidade,
maquinário de última geração, além da
festa e da gastronomia.

A super noite será na arena principal do parque internacional Dario Pimenta da Nóbrega

SERÃO seis dias de montarias em touros, dois deles com
entrada gratuita
ano queremos atingir níveis ainda maiores”. Na sexta e sábado (20 e 21/3),
o rodeio fará dobradinha com grandes
shows musicais.
O presidente também falou sobre
a expectativa para a edição 2020 e
demonstrou confiança em resultados
ainda melhores que os do ano passado.
“Mesmo com chuva, porque tivemos
que cancelar um dia de programação,
atingimos números muito positivos de
público e negócios movimentados. Nossa
previsão para este ano é de um crescimento de pelo menos 20%. Estamos
trabalhando para isso”, destacou.
ASSESSORIA

Ao lado do presidente
da SRU, Milton Gaiari,
o governador do Paraná
Ratinho Jr confirmou visita
à Expo Umuarama 2020.
O governador recebeu
Gaiari no Palácio Iguaçu,
em Curitiba e também
informou que o governo
do Estado participará
do evento através das
secretarias da Agricultura,
Emater, Sanepar e Copel.

A dupla Thaeme e Thiago fará
show na noite baladeira da Expo,
no dia 13 de março.
A super noite será na arena principal do parque internacional Dario
Pimenta da Nóbrega.
Quem comprou o passapor te
para outros três shows da Exposição não terá que desembolsar
nada a mais. Já para quem vai
adquirir o passapor te a partir agora, preço passa a ser o
seguinte: passapor te promocional valendo para Thaeme e
Thiago, Marília Mendonça, Gusttavo Lima e Lauana Prado – R$
80 para pista, R$ 120 para área
VIP e R$ 300 para Camarote A6.
Esses preços já estão nos lotes
2, 3 e 4, respectivamente.
Já os ingressos individuais
para a noite baladeira dançante
com Thaeme e Thiago estão
sendo comer cializados pelos
seguintes preços, válidos para os
lotes promocionais: R$ 15 para
pista, R$ 20 para VIP e R$ 50
para Camarote A6. É impor tante
ressaltar que esses preços promocionais são válidos para os
visitantes que doarem um quilo
de alimento não perecível ou
adquirirem um vale alimento de
R$ 3, disponíveis em todos os
pontos de vendas.
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Sociedade Rural lança oficialmente a 46ª Expo Umuarama/19ª Internacional
ALEX MIRANDA

Rodeios

PREFEITO Celso Pozzobom ao lado do presidente da SRU, Milton Gaiari no lançamento da Expo Umuarama 2020

Leilões fomentam negócios durante a festa

O mercado pecuário está aquecido
e o reflexo disso é a volta dos grandes leilões na agenda de negócios da
Expo Umuarama. A Sociedade Rural
já divulgou a programação completa
de arremates, que serão distribuídos em seis dos 11 dias da Exposição (12 a 22 de março). Mais de 5 mil
animais bovinos e equinos estarão à
venda, com expectativa de faturamento
superior ao do ano passado.
A agenda será aber ta no sábado
(14/3), às 17 horas, com o 2º Leilão
Nelore Bom Jesus e Nelore Bom Pastor.
Ao todo, serão 25 touros Nelore regime
campo, 300 machos e 100 fêmeas
para cria, recria e engorda. O leilão é
aguardado com bastante expectativa
por conta da qualidade perseguida
pelos criadores, destacados nacionalmente pela alta tecnologia utilizada na
criação dos planteis.
No domingo (17/3), também às
17h, será realizado o Leilão do Criador, com gado de cor te: 1.200 animais machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e
engorda. O 6º Leilão Jovens Ruralistas, que já se tornou tradição dentro
da Expo Umuarama, acontecerá na

ASSESSORIA

COM o mercado aquecido, leilões da Expo Umuarama terão mais de 5 mil animais
quar ta-feira (18/3), às 20 horas, e
oferecerá 1.000 machos e fêmeas
nelore e cruzamento industrial.
Na quinta-feira (19/3), às 20 horas,
entrarão em cena os belos exemplares
selecionados para o 5º Leilão Umuarama Quar ter Horse Show, com 38
lotes Quarto de Milha. Haverá transmissão ao vivo pela IprimeTV, com
possibilidade de lances online e pelo
telefone. Para o sábado (21/3), às
17h, foi anunciado o Leilão de Touros
Multi Raças, com exemplares Angus,
Brangus, Guzerá e Tabapuã, além de

500 animais de cruzamento industrial.
A programação será concluída no
domingo (22/3), como Leilão de Gado
de Cor te Especial, a par tir das 17h.
Nada menos que 1.200 animais da
raça Nelore, machos e fêmeas, passarão pelo tatersal.
A SRU Leilões funciona no parque de
exposições Dario Pimenta Nóbrega, em
estrutura anexa à sede administrativa
da Sociedade Rural. A empresa realiza
semanalmente, toda segunda-feira, a
partir das 20h, os leilões semanais, que
atraem compradores de toda a região.

A programação de rodeios da 46ª
Expo Umuarama/19ª Internacional também foi divulgada. Serão seis dias de
montarias em touros, dois deles com
entrada gratuita.
O qualify acontece na segunda e na
terça (16 e 17 de março), com início sempre às 20h. A narração estará a cargo
de Luizinho Mirante e Fagner Rangel, voz
padrão de Carlos Militão e comentários
de Tom Pedroso. O julgamento estará a
cargo do trio Rafael Jacomeli, Fabrício
Rodrigues e Tião Procópio.
Os peões que obtiverem as melhores notas subirão para o rodeio profissional, que no quesito qualidade se
destaca entre os maiores do Brasil. O
profissional acontecerá nos dias 18,
19, 21 e 22 (quarta, quinta, sábado e
domingo), com narração da Daniel Tibiriçá e Marco Brasil Filho, voz padrão de
Carlos Militão e comentários de Thiago
Arantes. Os juízes do qualify seguem
nos trabalhos da disputa principal, com
a presença de grandes nomes da ACR
(Associação dos Campeões de Rodeio)
do Brasil.
O presidente da SRU, Milton Gaiari,
afirma que a palavra de ordem na Expo
2020 é a inovação. “Queremos surpreender o público que vai nos visitar. Tudo
o que apresentarmos terá que ter um
tempero a mais de novidade, e no rodeio
não será diferente. Somos reconhecidos
pela grandiosidade da nossa festa e este

Noite baladeira

ASSESSORIA

ASSESSORIA

Durante a abertura oficial da 46ª Expo
Umuarama/19ª Internacional, o presidente da Sociedade Rural lembrou da
força econômica que o evento representa
para o Estado. Milton Gaiari falou ressaltou que o município fica numa localização geográfica privilegiada. Considerado
polo da região noroeste, o município é
destaque no agronegócio, mais especificamente na pecuária.
Por isso é que todos os anos, a Expo
Umuarama reforça o cenário político
econômico agropecuário dentro da área
representada por duas das grandes associações de municípios, a Amerios (Associação dos Municípios de Entre Rios) e
Amunpar (Associação Municipal do Norte
do Paraná – Paranavaí). Durante o evento
são expostos plantéis de alta qualidade,
maquinário de última geração, além da
festa e da gastronomia.

A super noite será na arena principal do parque internacional Dario Pimenta da Nóbrega

SERÃO seis dias de montarias em touros, dois deles com
entrada gratuita
ano queremos atingir níveis ainda maiores”. Na sexta e sábado (20 e 21/3),
o rodeio fará dobradinha com grandes
shows musicais.
O presidente também falou sobre
a expectativa para a edição 2020 e
demonstrou confiança em resultados
ainda melhores que os do ano passado.
“Mesmo com chuva, porque tivemos
que cancelar um dia de programação,
atingimos números muito positivos de
público e negócios movimentados. Nossa
previsão para este ano é de um crescimento de pelo menos 20%. Estamos
trabalhando para isso”, destacou.
ASSESSORIA

Ao lado do presidente
da SRU, Milton Gaiari,
o governador do Paraná
Ratinho Jr confirmou visita
à Expo Umuarama 2020.
O governador recebeu
Gaiari no Palácio Iguaçu,
em Curitiba e também
informou que o governo
do Estado participará
do evento através das
secretarias da Agricultura,
Emater, Sanepar e Copel.

A dupla Thaeme e Thiago fará
show na noite baladeira da Expo,
no dia 13 de março.
A super noite será na arena principal do parque internacional Dario
Pimenta da Nóbrega.
Quem comprou o passapor te
para outros três shows da Exposição não terá que desembolsar
nada a mais. Já para quem vai
adquirir o passapor te a partir agora, preço passa a ser o
seguinte: passapor te promocional valendo para Thaeme e
Thiago, Marília Mendonça, Gusttavo Lima e Lauana Prado – R$
80 para pista, R$ 120 para área
VIP e R$ 300 para Camarote A6.
Esses preços já estão nos lotes
2, 3 e 4, respectivamente.
Já os ingressos individuais
para a noite baladeira dançante
com Thaeme e Thiago estão
sendo comer cializados pelos
seguintes preços, válidos para os
lotes promocionais: R$ 15 para
pista, R$ 20 para VIP e R$ 50
para Camarote A6. É impor tante
ressaltar que esses preços promocionais são válidos para os
visitantes que doarem um quilo
de alimento não perecível ou
adquirirem um vale alimento de
R$ 3, disponíveis em todos os
pontos de vendas.
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Citadino chave Prata de Futsal
dará moto 0 Km ao campeão

A Secretaria Municipal de Esporte
e Lazer inicia em março o Campeonato Citadino Fuji Moto Honda de
Futsal Masculino 2020, categoria
adulto – a Chave Prata. As inscrições
estão aber tas e os representantes
das empresas/ equipes interessadas
podem retirar suas fichas de inscrição
e regulamento na Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer (Smel).
A expectativa é número recorde de
equipes participantes na edição 2020.
A parceria com a Fuji Moto Honda foi
mantida e a equipe campeã vai faturar uma moto Honda CG Titan de 160
cilindradas, 0 km.
O acordo de patrocínio foi finalizado
na última terça-feira,11, na empresa
Fuji Moto Honda, com as presenças
do gerente Julio Fujisawa, 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
3 de março na Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer, na Avenida Parigot de
Souza, 2880. Ginásio de Esportes Professor Amário Vieira da Costa, de segunda a
sexta-feira, das 13h30 às 17h.
Além da Moto Honda 0 km a equipe

ASSESSORIA

ALÉM da Moto Honda 0 km a equipe vice-campeã e a 3ª colocada receberão premiação em dinheiro oferecida
pela Smel
vice-campeã e a 3ª colocada receberão premiação em dinheiro oferecida
pela Smel. O sistema de disputa será

definido no congresso técnico, previsto
para 11 de março, às 19h, no Centro
Cultural Vera Schubert.

DIVULGAÇÃO

O Palmeiras terá novidades para a
reestreia do Allianz Parque no próximo domingo. Vanderlei Luxemburgo
montou equipe titular como o novo
reforço Matías Viña e os jovens Patrick
de Paula e Gabriel Veron. O treinador
mandou a campo um time principal com
Weverton; Mayke, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matías Viña; Patrick de
Paula, Zé Rafael e Lucas Lima; Gabriel
Veron, Luiz Adriano e Willian.
Viña, que ainda precisa ser regularizado
no BID da CBF para atuar, assumiu a
vaga de Victor Luiz; na outra lateral,
Mayke herdou a vaga de Marcos
Rocha, que se recupera de trauma no
tornozelo direito.
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Monaco encara Montpellier
pelo Campeonato Francês
DIVULGAÇÃO

Monaco e Montpellier se
enfrentam nesta sexta-feira no
Estádio Louis II, às 16h45, no
Principado de Mônaco, em um
duelo isolado que abre a 25ª
rodada do Campeonato Francês.
Os dois times fazem campanhas
bem semelhantes.
Atuando diante de seus torcedores, o Monaco aparece com
35 pontos conquistados, dois
a menos que o seu adversário
desta rodada. Os dois pretendem
se aproximar do Lille, que tem 40
pontos e fecha a zona de classificação para a Liga Europa.
O Paris Saint-Germain, que
lidera o campeonato com uma
folga de 12 pontos em relação
ao segundo colocado Olympique de Marselha, entra em
campo apenas no sábado,
diante do Amiens.

A partida será na sexta, no Estádio Louis II, às 16h45, no Principado de Mônaco
DIVULGAÇÃO

Confira os
confrontos
do fim de semana
Sexta-feira

16h45 Monaco x Montpellier

Sábado
13h30
16h
16h
16h
16h

Amiens x Paris Saint-Germain
Bordeaux x Dijon
Toulouse x Nice
Nantes x Metz
Nîmes x Angers

Domingo
11h
13h
13h
17h

Lyon x Strasbourg
Reims x Rennes
Brest x Saint-Étienne
Lille x Olympique de Marselha

De olho no Pré-Olímpico que será disputado em junho na Croácia, a seleção brasileira
masculina de basquete começa o ano de 2020 com a disputa das primeiras partidas
pelas Eliminatórias da Copa América de 2021. Com uma equipe recheada de jovens
valores que atuam no NBB, além de nomes como Rafa Luz, o Brasil inicia a temporada
com dois duelos diante do Uruguai. O primeiro confronto será no próximo dia 21, em
São José dos Pinhais (PR). E o segundo, no dia 24, em Montevidéu, no Uruguai.
Para o técnico Aleksandar Petrovic, os jogos são muito importantes para o futuro do
basquete brasileiro. E o croata não fala do resultado da partida em si. E sim das observações que fará pensando em médio e longo prazo para a seleção.
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O sétimo guardião

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
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Áries

Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Virgem
Libra

Aquário Capricórnio Sagitário Escorpião
Peixes

Você precisa desacelerar e ficar um tempo sem fazer
nada! Você terá uma visão mais clara das coisas
amanhã. Se você deixar esses hábitos estabelecidos há muito tempo, você encontrará sua mente
realmente relaxada.

BANCO
BANCO

Hortaliça
rica em
niacina

Interjeição de incitamento
"(?) Dê
Motivo",
sucesso de
Tim Maia

inglês

"Consumidor", em
IPC (Econ.) Raiz

cúbica de
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(Mat.)

Oscar
Schmidt,
cestinha
olímpico

Duração
do
ramadã
Palmeira
islâmico

de semente oleosa
Ondas
Tropicais
(sigla)

Irritou;
enervou

65
55

Solução
Solução

&

A sinceridade de suas propostas fará com que você
ganhe apoio das pessoas ao seu redor e você será
capaz de defender sua causa com muita força.
Você terá a necessária autoconfiança para cumprir
suas obrigações, mas seria bom se desprender
mentalmente.

Aflitivos;
torturantes

A temperatura ideal
do banho
Perto, em
do bebê

Leandra
(?), atriz
carioca

6

Você terá que usar sua astúcia para obter satisfação. Faça um esforço para cooperar, vai ser bom
para você! Você terá mais energia do que o normal
e tem uma necessidade de liberdade. No amor, ceda
um pouco. Não há necessidade de complexos.

Baralho
Equipamento
místico
essencial
Peixe
coem festivais
(?) Johnmestível
de música
son, ator
do litoral
(?) Thompbrasileiro
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(Dir.)
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eleitores Borboleta
deFormação
alta ve- com asas Forma da
locidade
cor de régua de
do piso de
laranja desenho
grutas e
cavernas
técnico

Acolá
Mateus Solano, em
"Pega Pega"

Veste do

Prata
cidadão
(símbolo)
romano
(Ant.)
Instinto
sexual

T

A atmosfera vai ser descontraída. Você se dedica a
novos prazeres sem perder seu senso de direção.
Você se sente disposto a melhorar seu estilo de
vida. Pense em uma dieta mais equilibrada também.

Tempero muito
utilizado em pratos
Lago, em com carne
francês de cordeiro

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Sua Alteza Real
(abrev.)

(

Faça um balanço de sua vida hoje. Pare e siga
adiante com calma. Você precisa relaxar e se desprender dessas preocupações mundanas que o tem
preocupado o dia todo.
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(Zool.)
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Outras pessoas vão ver que você está sendo mais
sério do que o habitual, elas admiram isso. Você
precisa beber mais água e mover o corpo para obter
a sua energia de volta - isso vai ajudar a limpar sua
mente, também.

Coágulos
O som da
(?) deletra
car- "X"
ros: serviço
Sugestões
de hotéis

Armação
Agência
que
da
cesta
sucedeu
de o
SNI (sigla)
basquete

3/eri — lac. 5/nafta — staff. 6/acelga — ruanda.
3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.

Você recebe reconhecimento e fortalece os seus
laços. Você vai gastar muita energia, o que vai
esgotá-lo. Tire um tempo para respirar. Você precisa
disto para manter a eficácia.

"Guia""Canção
do
do (?)",
corte de
de Gonçalcabelo
ves Dias
(Astrol.)
Equipe, em
inglês
Palco de manifestações
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(símbolo)

Linhagem
nobre

&

Tudo vai acontecer tão rapidamente a sua volta, mas
você precisa relaxar - se afaste um pouco. Hoje você
vai ter paz interior e vai acalmar seus nervos.
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Costumam
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tempestaadminisde e forte
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Criminoso
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Não se deixe absorver em preocupações que são,
por definição, de natureza secundária. Você não tem
confiança em seus recursos próprios porque está se
sentindo cansado e tem uma lacuna a preencher.
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A revisão que você está realizando o incentiva a
adotar valores novos e mais profundos. Uma onda
de cansaço está apontando na direção certa. Uma
noite tranquila seria o ideal, descanse.

da ação
judicial
Letra
inicial dos
produtos
da Apple
Veneno
paralisante
Vagonete
em
deusado
origem
estradas
amazônica
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que aboliudupla
fronteiras ção
marcas
e tesnuclear
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EUA, Canadá e México
no Brasil (sigla)
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O seu modo de expressão faz com que as pessoas
que o rodeiam não o entendam. Seja claro e direto
e tudo vai correr bem. Você terá a sensação de que
eles são os únicos que incomodam você, mas é o
seu comportamento impulsivo que está causando
os problemas.

Ato públinioso
de nascimento
coProcesso
comum prosa ma- Brasileiro cuja data(Anat.)
chadiana motivou a criaçãoMatemática
do Dia Nacional
(?):
permite
(abrev.)
após
a
da Música
(?) glacial: forma
a advogamorte
de
Clássica vales e fiordes (Geog.)
dos
um artista
consultar
famoso o
movimento
(pl.)

1M
(E
$N
5A

Você vai estar profundamente inspirado hoje e seus
instintos o levarão na direção certa. Abandone certos hábitos ruins que estão presentes em sua vida,
principalmente hábitos ligados a sua alimentação.
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Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Inspire-se

Até o dia 8 de março exaltarei frases de Mulheres importantes
da história mundial que nos transmitiram e lutaram pela importância de ser mulher. Suas palavras trarão amor ao próximo,
confiança, felicidade e motivação. Confira na nota abaixo.....
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As Mulheres do Dia

IGOR CORREA

PORTALCIDADE

“Saber assumir os
erros e ultrapassar
os fracassos é importante. Mas, quando
você tem a confiança e a força de
vontade necessária,
qualquer sonho pode
se tornar realidade,
mesmo depois de
enfrentar várias
barreiras pela frente.
É essa a mensagem
de Coco Chanel, que
se imortalizou no
mundo da moda. “

ROTARY DAY

Happy Day

A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna Hoje
News que comemoram aniversário. Nesta sexta
(14) os parabéns vão para Luiz Fernando Tomazinho, Flávia Lucas Perpétuo, Frederico Stecca Cioni
e João Pedro Guedes Santos. No sábado (15)
vivas para Gervaldo Rodrigues Campos, Carol Carvalho Rosa, Leila Lamas, Valcir Bocatto , Cristina
Polônio de Holanda, Eldeny Teixeira Costa e Paulo
César Lemes. No domingo (16) vivas para Paulo
Sérgio Trento e Wesley de Oliveira Maciel. Na
segunda (17) parabéns para Wilian Sergio Melo,
Neucy Saab, Francieli Tochio , Antonio Nassif
Junior, Juliane de Cássia Silveira, Karoliny
Nakaoka, Patrícia Cristina Américo de Oliveira,
Pedro Luiz Petrolini Forte e Simone Fernandes .
Da coluna: felicidades!

Estamos há poucos dias do Dia da Mulher, e a coluna dá destaque as
mulheres do dia. Elas também comemoram o 8 de março com amor, trabalho e dedicação. MÁRCIA BRUM, designer do Studio Brum Arquitetura
e a outra a advogada Érika Peteno Kovalechen ( à dir.) e elas brindam
a inauguração do novo espaço assinado pelo Studio Brum / Edson Brum.
Bons trabalhos, boas parcerias e registros necessários.

PORTRAIT

Mara Rúbia Silva e Aguinaldo Silva, em noite beneficente no
Metropolitan -, eles que são do Lions Club Internacional e prestigiam sempre os eventos solidários, em Umuarama.

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

O sábado (15) ganha comemoração
e atividades na Praça Miguel Rossafa, das 15h às 19h sob a batuta dos
clubes de Rotary de Umuarama -,
que em parceria com diversas entidades farão uma agenda completa
de utilidade pública. Anote ai: *
Sesc levará o xadrez gigante e mesas de pebolim, * 100 mamografias serão agendadas pela LFCC e
UOPECCAN , * OAB fará orientação
jurídica, * Interact venderá sorvetes, * Rotaract fará alerta sobre o
mosquito da dengue, * Projeto de
educação em saúde bucal marcará
presença com a Unipar, *Projeto
de avaliação e prevenção de câncer
de boca, * Farmácia Nissei aferição PA e glicemia, *Panfletagem
de informativos do Agosto Azul e
Outubro Rosa, *Plantão psicológico e divulgação de roda de conversa / Sesc e a Unimed estará com
a ambulância, caso haja necessidade. Excelente iniciativa!
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ASSESSORIA

Comércio foi o principal
vetor de empregos em 2019
L I O N S em açao
Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br

LIONS CLUBE DE UMUARAMA
Distrito LD-6
Data fundação: 21/04/1964

Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas
Rua José Dias Lopes. 4994
Umuarama—Paraná

FATOS SOBRE O LIONS CLUBES INTERNATIONAL

OUTUBRO e novembro, período em que tradicionalmente as empresas reforçam
equipes de venda para o Natal, respondem pelo maior número de contratações
O comércio é o setor
que obteve melhor
desempenho na economia de Umuarama no
segundo semestre do
ano passado, no quesito
geração de empregos.
Enquanto a construção
civil e a indústria de transformação apresentaram
leve retração, o comércio
obteve saldo positivo de
268 empregos formais,
2.134 admissões contra
1.866 desligamentos,
segundo o Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (Caged).
A per for mance do
setor de ser viços, no
segundo semestre, também pode ser considerada interessante, com a
geração de 84 empregos
formais (1.669 contratações/1.575 demissões),
contribuindo para que o

cenário da empregabilidade, abrangendo todos
os segmentos, fechasse
2019 no azul (193).
No primeiro semestre do ano passado, a
economia municipal não
foi bem, e as empresas
mais demitiram que contrataram. Foram 5.691
admissões e 5.915 desligamentos (-224).
“Outubro e novembro,
período em que o comércio passa efetivamente
a reforçar as equipes de
colaboradores para as
vendas natalinas, registraram a criação de mais
de 200 postos formais.
E em agosto as contratações também foram
muito bem”, obser va o
presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola (Aciu),
Orlando Luiz Santos.

O Nome da Associação
A denominação oficial do "Lions" é "Associação Internacional de Lions
Clubes" ou simplesmente "Lions Clubs International". O nome Lions foi
escolhido devido ao que o leão simboliza, isto é, coragem, força,
atividade e confiança.
Declaração de Missão
Criar e fomentar um espírito de compreensão entre todos os povos
para atender às necessidades humanitárias oferecendo serviço
voluntário através do envolvimento na comunidade e da cooperação
internacional.
Lema
O lema da associação é "Nós Servimos". Ele foi adotado na Convenção
Internacional de 1954, tendo sido escolhido entre mais de 6.000
sugestões apresentadas por sócios de todas as partes do mundo.
Slogan
Liberdade, Igualdade, Ordem, Nacionalismo, Serviço. Ele foi adotado
na Convenção Internacional de 1919.
As Cores do Leonismo
O roxo e o amarelo-ouro foram escolhidos quando a associação foi
fundada em 1917. O roxo representa lealdade ao país natal, aos
amigos, a si mesmo e à integridade da mente e da alma. É a cor da
coragem, energia e dedicação a uma causa. O amarelo-ouro simboliza
sinceridade de propósito, imparcialidade de julgamento, simplicidade
de vida e generosidade espiritual e compromisso para com a
humanidade. Muitas vezes o azul escuro é usado em lugar do roxo.
Emblema Oficial
O atual emblema do Lions foi adotado na
convenção de 1919.
Hoje, Leões de todas as partes do mundo são
facilmente reconhecidos ao usarem este emblema.
O emblema consiste de um "L" dourado num
círculo roxo ou azul. Em torno deste círculo roxo
há uma área circular dourada com o perfil de dois leões, um de costas
para o centro. A palavra "Lions" e "International" aparecem no topo e
na parte inferior. Os leões estão olhando para um passado glorioso e
com confiança para o futuro.
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Limpa
na rede
Cerca de 40 profissionais, entre inspetores,
técnicos e eletricistas da
Copel, farão um mutirão de
limpeza na rede de energia de Umuarama, neste
sábado (15). O objetivo é
retirar galhos de ár vores
que estejam muito próximos
aos fios, e que podem causar falta de luz. As equipes
também farão a retirada de
objetos estranhos da rede,
como pipas e calçados.
O trabalho tem sido realizado em diversas cidades
da área de concessão da
Copel, como ação preventiva
em relação aos desligamentos. Na região noroeste, o
mutirão já atuou em Engenheiro Beltrão, Barbosa Ferraz, Janiópolis, Araruna e
Campo Mourão. A atividade
prevista para este fim de
semana em Umuarama irá
mobilizar dez equipes da
Companhia, que irão podar
cerca de 385 ár vores e instalar 170 espaçadores de
rede de baixa tensão, nas
regiões dos bairros Jaboticabeiras, 1º de Maio, Guarani, San Marino e Zona V.
EXTRAVIO DE ALVARÁ
G. R. DA COSTA LUNARDI TRANSPORTES – ME, com sede e domicílio na Rua Waldemar Menegassi,
3675, Jardim Arco Iris, CEP 87507077, Umuarama – PR, inscrita no
CNPJ nº 19.873.433/000180, comunica para os devidos
fins o extravio do seu ALVARÁ
DE LICENÇA com cadastro nº
30138, com esta publicação torna-se sem efeito legal e comercial.
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Mestrado e doutorado em
Biotecnologia Aplicada à
Agricultura
Aos profissionais que estão em busca de aprimorar a
carreira escolhida, a Unipar oferece excelentes opções em
cursos de pós-graduação; são mais de cem, distribuídos
em todas as áreas do conhecimento. Na modalidade
stricto sensu, o programa de mestrado e doutorado
em Biotecnologia Aplicada à Agricultura atrai atenção
pela qualidade do seu projeto pedagógico, da sua
infraestrutura e do excelente nível do corpo docente.
As inscrições estão abertas e podem ser
feitas no site da Unipar.
Graduados em Ciências Biológicas, Engenharia
Agronômica, Farmácia, Engenharia e Tecnologia de
Alimentos, Química, Medicina Veterinária e áreas
afins podem participar. Recomendado pela Capes
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior), o programa ofertado na Unidade-Sede
tem como objetivo formar docentes, pesquisadores e
profissionais capacitados para atuar na cadeia produtiva
agrícola, desenvolvendo estudos que colaborem na
qualidade de vida das pessoas.
Iniciado em 2006, é conceituado pela Capes como
“programa de excelência nacional”. “A base dos nossos
estudos é a biotecnologia, com uso de biomoléculas,
manipulação DNA e cultivo de micro-organismos e
plantas”, explica o coordenador, professor Nelson Colauto.
Neste ano, a Instituição está ofertando 26 vagas – 16
no mestrado e 10 no doutorado. O programa disponibiliza
três linhas de pesquisa: Biotecnologia aplicada à
microbiologia agrícola; Biotecnologia aplicada ao
melhoramento vegetal; e Desenvolvimento de produtos
e processos e caracterização e preservação de material
biológico na biotecnologia agrária.

Saiba mais no site www.unipar.br
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Estradas de acesso às vilas
rurais recebem melhorias
compactação do solo.
Nesta semana foi iniciado
o calçamento, que utiliza
blocos hexagonais de
concreto. O material foi
retirado das calçadas do
Paço Municipal e também
da Praça São Pedro, de
Santa Eliza, durante as
obras de reforma.
Como é reaproveitamento de material, o
custo acaba sendo bem
reduzido. “Nós guardamos esses bloquetes retirados das calçadas que
foram reformadas e agora
estamos utilizando para
pavimentar a vila rural
de Lovat. Como a base
foi feita com todo o cuidado, com terra de qualidade e uma compactação
uniforme, o calçamento
ficará bem nivelado, para
dar mais comodidade
aos produtores rurais,

no escoamento da produção”, disse o prefeito
Celso Pozzobom.
A vila rural conta com
muitas hortas e produção
diversificada. A expectativa
é de que em no máximo
30 dias o trabalho esteja
concluído. Os blocos serão
rejuntados com massa de
concreto e nivelados com
rolo compactador liso.
O secretário municipal
de Serviços Rodoviários,
Mauro Liutti, informou
que a vila rural de Serra
dos Dourados também
receberá melhorias. A

Prefeitura já está podando
as ár vores das vias de
acesso para passagem de
máquinas pesadas e caminhões. “Lá nós colocaremos resíduos de asfalto e
vamos agregar o material
ao solo com o rolo ‘pé de
carneiro’ e depois compactar e nivelar com o rolo
liso. Em poucos dias, os
moradores terão ruas
mais confor táveis para
transpor tar a produção, além de reduzir a
necessidade de manutenção para o município”, disse o secretário.
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A Prefeitura de Umuarama está melhorando as
condições de tráfego nas
três vilas rurais implantadas nos distritos do município. A primeira atendida
foi a de Santa Eliza, que
recebeu adequação e
incorporação de rejeito
asfáltico ao leito em
toda a extensão da via
de acesso às propriedades. Agora é a vila rural
de Lovat que está recebendo melhorias.
Sob a super visão da
Secretaria Municipal de
Obras, Planejamento
Urbano e Projetos Técnicos, uma prestadora de
ser viços foi contratada
para implantar calçamento em toda a via que
dá acesso às propriedades. O trabalho começou
na semana passada, com
a adequação, preparo e
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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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Colisão no centro deixa
duas pessoas feridas
Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos deixou duas
mulheres feridas ao final da tarde
de ontem (quinta-feira, 13). As
vítimas foram conduzidas ao hospital por bombeiros.
A colisão envolveu uma caminhonete Frontier e um Jeep, no
cruzamento das avenidas Apucarana e Maringá, esquina do
Colégio Estadual Professor Paulo
Tomazinho (Ceppat).
As condutoras foram atendidas pelas equipes do 6º Subgrupamento de Bombeiros Militares
Independentes e encaminhada ao
hospital Uopeccan.
Informações são de que a
Frontier, que seguia pela avenida
Maringá sentido Unipar, tentou
acessar a Apucarana, fazendo uma
conversão à esquerda em direção
ao bosque do Uirapuru. O Jeep
descia a avenida Maringá, quando
se chocou contra a Frontier. Com o
impacto os veículos ficaram parados no meio da via.
Quando os bombeiros chegaram, o tráfego de veículos foi controlado para que as vítimas pudessem ser atendidas. A Frontier era
ocupada por cinco pessoas, todas
moradoras no distrito de Serra dos
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COLISÃO envolveu uma Frontier e um Jeep no cruzamento das avenidas Apucarana e Maringá
Dourados. Algumas sentiam dores
e duas delas foram atendidas Paralisação
pelos bombeiros. A mais velha, de Nesta sexta-feira (14) as centrais sindicais
realizarão protestos nas agências do INSS em
56 anos, estava sentada no banco todo o Brasil. O motivo é o atraso na concessão
atrás. A preocupação no caso dela, de mais de 1 milhão de benefícios. Só o Auxílio
era com a coluna ver tebral, por Maternidade possui mais de 108 mil benefícios
atraso (o prazo máximo é de 45 dias a contar
isso os socorristas fizeram o pro- em
do requerimento. As centrais também não
cedimento de imobilização.
concordam com a convocação de militares para
A condutora da caminhonete o trabalho no INSS e exigem concurso público
para a reposição dos servidores que
estava bastante nervosa. Em con- imediato
se aposentaram ao longo de 2019 (estima-se
trapar tida o motorista do Jeep a que quase 20% do quadro). Em Umuarama,
acalmou e ambos resolveram a representantes de diversos sindicatos de
com sede na cidade se reunirão
situação amigavelmente. O pelotão trabalhadores
em frente à agência local do INSS, para um ato
de trânsito da Polícia Militar foi ao público, a partir das 9h, que poderá contar com a
participação dos servidores do INSS.
local para registrar a ocorrência.

