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Acompanhe os 
bastidores da política 
com lançamentos de 
pré-candidatos à prefeitura
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Progresso
O trecho final da Estrada Dias recebeu capa asfáltica 

ontem, praticamente concluindo a pavimentação. A obra 
inclui ainda galerias pluviais, bocas de lobo, gramado 
nas faixas laterais e sinalização de trânsito. “A parte 

mais importante da obra já está chegando ao fim. Uma 
ótima notícia para a comunidade que há tantos anos 
aguardava por melhorias estruturais”, disse o prefeito 

Celso Pozzobom.  

No seu 65º aniversário, 
Umuarama terá de 
volta a tradicional 
Festa das Nações  

Mais de 1,2 milhão 
de alunos da rede 
estadual fazem hoje 
a Prova Paraná

Câmara retoma sessões ordinárias
e compõe comissões permanentes
A Câmara Municipal de Umuarama permaneceu em recesso parlamentar desde dezembro, 

até que ontem à noite retomou as atividades em sessões ordinárias. Na primeira 
reunião do Poder Legislativo Municipal de 2020, a pauta apresentou apenas a 

composição das comissões permanentes que irão analisar, até dezembro deste ano, 
projetos, proposições e demais tratativas referentes ao trâmite de matérias e demais 

conteúdos relativos à atividade legislativa. 
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Lista
A lista de pré-candidatos à prefeitura de Umuarama 
conta atualmente com pelo menos oito nomes. Além do 
atual prefeito Celso Pozzobom que, de acordo com seus 
assessores é ‘canditatíssimo’ e vai em busca da reeleição, 
figuram outros nomes já envolvidos, inclusive em sua 
maioria, no ambiente legislativo. Um deles é do líder da 
bancada de oposição na Câmara Municipal, vereador 
Deybson Bitencourt (PDT).

Outros nomes
Além de Deybson 
Bitencourt, a vereadora 
Ana Novais, atualmente 
no PPL, mas pretende 
deixar o partido em 
breve e Mateus Barreto 
(Podemos), também já se 
anunciaram como sendo 
pré-candidatos, além do 
próprio deputado estadual 
Delegado Fernando Martins 
(PSL) e sua esposa Angélica 
Carcel (PSL). O empresário 
Marcelo Adriano 
(Cidadania) informou à 
reportagem do Jornal 
Tribuna Hoje News que não 
desistiu da luta apesar de 
estar em plena recuperação 
de um transplante de rim.

Cidadania
Marcelo Adriano revelou também que no próximo dia 
7 de março, estará no município de Campo Mourão 
(100 quilômetros de Umuarama), onde acontecerá 
um encontro do Cidadania. Lá estarão reunidos pré-
candidatos a prefeitos das regiões noroeste e oeste, 
onde haverá a elaboração de planos e gerenciamentos 
político-administrativos nas cidades do interior.

Funil
Existe a grande possibilidade de que no afunilar da 
campanha, a disputa acabe se firmando entre Fávaro 
(lançado pelo Progressistas com pré-candidato na sexta-
feira última) e Pozzobom. ainda destá sendo cogitado 
nos bastidores da política municipal, que existe também 
a grande probabilidade de que um dos atuais pré-
candidatos, com exceção a Marcelo Adriano e Delegado 
Fernando Martins (que é deputado), seja apontado como 
vice na chapa de Fávaro.

Recuperação
Marcelo disse que está 
apenas aguardando parecer 
médico para que possa ser 
liberado do tratamento em 
cerca de 60 dias. “Ainda 
não desisti. Apesar de 
ainda não estar 100 por 
cento liberado, já estou 
dando expediente na 
minha empresa. Na política 
estamos nos reunindo com 
as lideranças do partido e 
fechando a chapa”, conta, 
revelando que o Cidadania 
já se prepara para lançar 
candidatos às cadeiras no 
Legislativo em Umuarama. 
“Tenho até abril para 
decidir e tudo só depende 
de minha recuperação’.

concurso: 1930
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Videomonitoramento
em obras públicas

Dois projetos de lei de iniciativa 
do Governo do Estado começaram a 
ser discutidos ontem (segunda-feira, 
17) pela Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Assembleia Legis-
lativa do Paraná: o que estabelece 
o videomonitoramento de obras 
públicas e a proposta que propõe a 
renegociação de dívidas dos mutuá-
rios da Companhia de Habitação do 
Paraná (Cohapar).

O deputado Hussein Bakri (PSD), 
líder do Governo e relator dos pro-
jetos, destacou a importância das 
duas proposições, encaminhadas 
pelo Poder Executivo no início de 
fevereiro. Ele explicou que o pro-
jeto de lei 64/2020 vai assegurar o 
videomonitoramento de obras com 
recursos do Estado, uma iniciativa 
para acompanhar e fiscalizar as 
obras públicas, evitando prejuízos 
aos cofres públicos. Qualquer pes-
soa com acesso à internet poderá 
verificar, em tempo real, a execução 
dos empreendimentos.

Hussein observou que a quanti-
dade de câmeras deve ser indicada 
“no projeto básico que integra o 
edital de licitação” e as despesas 
“de aquisição, instalação e manu-
tenção das câmeras ficarão a cargo 
da contratada”. Diz ainda o artigo 
4º do projeto que o “sistema de 
videomonitoramento deverá capturar 
imagens em ângulos diferentes, do 
interior e exterior da obra, de forma 

Favoráveis
Os dois projetos receberam pare-
ceres favoráveis do relator. Porém, 
pedido de vista formulado pelo 
deputado Tadeu Veneri (PT), adiou 
as votações dos relatórios. O par-
lamentar petista argumentou que 
precisa de mais prazo para analisar 
as matérias. Assim, as proposições 
devem retornar à pauta na próxima 
reunião da Comissão.

a possibilitar o acompanhamento e 
a fiscalização de todas as etapas de 
seu desenvolvimento”.

MUTUÁRIOS 
O PL 66/2020 é o que trata do 

Programa de Recuperação de Cré-
ditos – Isenção de Multas e Juros 
Moratórios a ser desenvolvido pela 
Cohapar com a finalidade de redu-
zir juros de multas de débitos de 
mutuários dos programas de habi-
tação social da Companhia. O obje-
tivo é a renegociação de dívidas de 

mutuários inadimplentes da Coha-
par, compreendendo os financia-
mentos ativos, inativos, no âmbito 
do Sistema Financeiro de Habitação 
(SFH), recursos próprios e outros 
administrados pela Companhia. 
“São projetos importantes para o 
cidadão, para o Paraná. Esse da 
habitação, contribui com a recupe-
ração de crédito e facilita a renego-
ciação da dívida de quem adquiriu 
sua moradia e está com atrasos 
nos pagamentos”, observou Bakri.

REUNIÃO estabeleceu o início das discussões de projetos do Poder Executivo

KLEYTON PRESIDENTE/ALEP

DIVULGAÇÃO

O engenheiro agrônomo Antônio 
Carlos Fávaro, funcionário da SEAB 
(Secretária de Estado da Agricultura e 
do Abastecimento), teve sua pré-can-
didatura confirmada na última sexta-feira 
(14), durante filiação ao Progressista, 
antigo PP. Fávaro, que deixou o PDT 
no ano passado, estudava a possibili-
dade de liderar uma candidatura oposi-
cionista viável a disputa nas eleições de 
outubro. “As conversas com o partido 
começaram no ano passado. Após anali-
sar um retorno à disputa política eu achei 

interessante e conto com o apoio do deputado Federal José Carlos Schiavinato, que foi prefeito 
de Toledo por duas vezes. Isso nos dá uma contribuição muito grande para formular um plano de 
governo visando o desenvolvimento econômico de Umuarama”, afirmou. Além de Schiavinato, 
o deputado Federal Ricardo Barros, ex ministro da saúde e vice-líder do governo na Câmara dos 
Deputados em Brasília, esteve em Umuarama e participou da decisão.
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Retorno
Legislativo

Mesmo estando em ati-
vidade desde o início do 
ano, a Câmara Municipal 
de Umuarama permaneceu 
em recesso parlamentar de 
dezembro a fevereiro, con-
forme determinação regi-
mental. Neste período não 
ocorreram sessões ordiná-
rias nem reuniões de comis-
sões permanentes, porém, 
o expediente foi mantido 
em horário normal.

Ontem (segunda-feira, 
17) aconteceu a primeira 
sessão ordinária do Poder 
Legislativo Municipal no 
período chamado de ‘pós 
recesso’, dentro do ano 
legislativo de 2020.

A pauta foi publicada na 
sexta-feira, 14 e o primeiro 
encontro se voltou especifi-
camente à eleição das comis-
sões permanentes da Casa 
de Leis. São elas que irão 
analisar, até dezembro deste 
ano, projetos, proposições e 

Ao vivo
A assessoria da Câmara Municipal ressalta que qual-

quer cidadão também pode acompanhar por transmissão 
on-line, disponível no site da Câmara, através do endereço 
eletrônico cmu.pr.gov.br, clicando no ícone Sessões On Line 
– Transmissão ao Vivo, ou pela fanpage no facebook.com/

Camara/Umuarama.

demais tratativas referentes 
ao trâmite de matérias e 
demais conteúdos relativos 
à atividade legislativa.

Ao todo a Câmara conta 
com quatro comissões: Eco-
nomia, Finanças e Fiscali-
zação; Cultura, Bem Estar 
Social e Ecologia; Justiça 
e Redação e, Ser viços e 
Obras Públicas. Cada uma 
delas é composta por três 
parlamentares, sendo um 
deles presidente, tendo 
por finalidade de realizar 
estudos sobre projetos, 
emitir pareceres, entre 
outras atribuições.

O acesso e acompa-
nhamento das sessões 
é aber to ao público na 
Câmara Municipal de Umua-
rama. Os trabalhos foram 
iniciados às 19h30 e, antes 
da composição das comis-
sões, que acontece através 
de votação, vereadores usa-
ram a tribuna livre.

O ano Legislativo foi reiniciado ontem, com o fim do recesso parlamentar na 
Câmara Municipal

ALEX MIRANDA

Unale
O deputado Anibelli Neto (MDB) 
participou em Brasília da posse 
da nova diretoria da Unale 
(União Nacional dos Legisladores 
e Legislativos Estaduais). O 
deputado assumiu a secretaria 
da Unale para o Paraná “com a 
missão de levar as reivindicações 
e trazer as soluções para 
diversas pautas de interesse do 
Legislativo paranaense”.

Quinzena Laranja
A deputada Maria Victória (PP) 
apresentou projeto de lei que 
garante às mulheres vítimas de 
violência doméstica o direito 
de zelar por suas vidas. “Vamos 
trabalhar para implantar a 
Quinzena Laranja de Combate 
ao Feminicídio. É uma campanha 
da ONU aderida por 192 
países, incluindo o Brasil. Com 
essa iniciativa, o Paraná será 
o primeiro estado a inserir no 
calendário oficial a Quinzena 
Laranja, de 25 de novembro a 10 
dezembro de cada ano.” Segundo 
a deputada, a data alerta para a 
urgente necessidade de prevenir 
e eliminar a violência contra 
mulheres e meninas.

Maioridade penal
Em entrevista ao deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o 
ministro Sergio Moro (Justiça e 
Segurança Pública) defendeu a 
redução da maioridade penal 
para 16 anos para crimes 
“gravíssimos”.

Casos de violência
O deputado Delegado Francischini 
(PSL) apresentou projeto de lei 
determinando aos condomínios 
do Paraná a comunicação de 
indícios ou ocorrência de casos 
de violência contra mulher, 
crianças, adolescentes e idosos. O 
deputado participa da campanha 
de conscientização sobre assédio e 
importunação sexual no Carnaval, 
promovida pela Abrabar.

Força Nacional
O Ministério da Justiça e Segurança 
autorizou a prorrogação da Força 
Nacional no apoio às forças locais, 
no Paraná e em outros três estados. 
As ações de segurança estarão 
concentradas nas capitais e nas 
regiões metropolitanas. No Paraná, 

a operação continuará em São 
José dos Pinhais.

Roupa suja
O deputado Galo (Pode) disse 
estar indignado com o desprezo 
do partido. “Deixo aqui um 
desabafo e um esclarecimento 
para meus eleitores. O Podemos 
não me respeita. Eu tenho 
compromisso com os meus 
eleitores e tenho demonstrado 
isso na Assembleia Legislativa, 
mas o Podemos me largou, 
passou-se um ano e eu nunca 
consegui conversar com a 
diretoria nacional do Podemos. 
Foram inúmeras as desculpas, 
simplesmente não me atende”.

Que garantias?
O procurador Deltan Dallagnol, 
coordenador da força-tarefa 
da Lava Jato, afirma que a 
proposta de juiz de garantias 
previsto em lei recente poderia 
ser um avanço, mas nos países 
nórdicos. “No Brasil, contudo, 
funcionará como uma quinta 
instância que aumentará a 
morosidade e a impunidade 
num sistema já lento e leniente 
em relação a crimes econômicos 
como a corrupção”, disse em 
artigo publicado na imprensa.

Concessão
O deputado Ricardo Barros (PP) 
participa hoje de audiência 
pública na Assembleia 
Legislativa que vai debater as 
novas concessões rodoviárias 
do Paraná. O encontro proposto 
pelo deputado Tião Medeiros 
(PTB) reúne representantes 
do Estado, da Agepar, do setor 
produtivo e da sociedade civil. 

Misuta no MDB
O presidente estadual do MDB, 
João Arruda, abonou a ficha de 
filiação do advogado Nelson 
Águila Misuta, já apontado como 
pré-candidato a prefeito de 
Londrina. “O Delegado Misuta 
é professor, servidor público, 
arquiteto, advogado, contador e 
sabe o que o povo de Londrina 
precisa e também sabe como 
fazer uma boa gestão a frente 
da prefeitura. Também fizemos 
filiações de novas lideranças 
para a formação da chapa de 
vereadores do novo MDB”.
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Mais de 1,2 milhão de alunos 
fazem hoje a Prova Paraná

Acontece nessa terça-feira (18) 
a primeira edição da Prova Paraná 
2020. A prova será aplicada para 
estudantes de toda a rede esta-
dual e de 398 redes municipais de 
ensino. Participam alunos do 5º ano 
do Ensino Fundamental (municipal), 
do 6º ao 9º ano do Ensino Funda-
mental (estadual), do 1º ao 3º ano 
do Ensino Médio, além das modali-
dades Educação para Jovens e Adul-
tos (EJA) e Médio Integrado.

A expectativa é que mais de 1,2 
milhão de alunos em todo o Paraná 
participem da avaliação diagnóstica 
desenvolvida pela Secretaria de Estado 
da Educação e do Esporte. O objetivo 
da Prova Paraná é oferecer subsídios 
às escolas sobre como os alunos estão 
aprendendo conteúdos considerados 
essenciais para a trajetória escolar, 
apontando quais são os conteúdos em 
que há maior dificuldade.

Com essas informações em mãos 
– sobre cada aluno e cada turma –, 
as equipes gestora e pedagógica das 
escolas têm melhores condições de 
definir estratégias pedagógicas dire-
cionadas, visando o aprimoramento 
do processo de ensino e aprendiza-
gem. A Prova Paraná não é uma ava-
liação externa (a exemplo do SAEB) 
e por isso não gera indicadores esta-
tísticos de aprendizagem.

NOVIDADES
Em 2020, o programa Prova 

Paraná tem novidades para a primeira 
edição, como a aplicação da prova de 
Língua Inglesa (com exceção dos 5º 
e 6º anos do Ensino Fundamental e 
EJA). A partir da segunda edição, pre-
vista para acontecer nos dias 05 e 06 
de maio, a Prova Paraná contemplará 
outras disciplinas.

A inclusão também está garantida 
com provas adaptadas para alunos 
com necessidades especiais. Foram 
produzidas 1,2 mil provas ampliadas 
e 141 avaliações escritas em Braille, 
atendendo a todos os alunos com 

Aplicação
A aplicação da Prova Paraná tem duração de 2 horas (para 5º e 6º ano do 

Ensino Fundamental), 2h30 (para os demais anos do Ensino Fundamental e Ensino 
Médio) e 1 hora (para a EJA). São quatro modelos de prova, com mais questões 

conforme o ano/série. Enquanto as avaliações do 5º ano do EF são compostas por 
44 questões, por exemplo, as provas do Ensino Médio têm 65 questões.

Aplicativo Corrige
O aplicativo desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia e Inovação da Secreta-

ria da Educação e do Esporte para correção das provas pelo celular também foi 
reformulado. O ‘Corrige’ agora funciona on-line e off-line e informará em tempo 

real quantos alunos tiveram suas avaliações corrigidas e quantas provas ainda falta 
corrigir em cada turma/escola. Além disso, as provas terão um QR Code que iden-
tificará ao professor qual avaliação está sendo corrigida e, por fim, os dados serão 
processados em tempo real, gerando relatórios de desempenho que subsidiarão 

as tomadas de decisão das equipes gestoras e pedagógicas de cada escola.

necessidades especiais. Os estudan-
tes cegos que não dominam o sis-
tema Braille poderão realizar a Prova 
Paraná com auxílio do Dosvox, pro-
grama de computador que lê textos 
em formato TXT.

Ainda, a pasta vai orientar as 
escolas quanto aos estudantes com 
necessidades especiais que não as 
relacionadas à visão, como deficiên-
cia motora, Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) e surdez. Se necessá-
rio, esses alunos terão o tempo de 
prova flexibilizado, além do acompa-
nhamento de um professor de apoio 
e até de guia-intérprete.

EM UMUARAMA
De acordo com a chefe do Núcleo 

Regional de Educação (NRE) de Umua-
rama, Gilmara Ana Zanata, nos 19 
municípios que fazem parte da área 
compreendida pelo NRE, as provas 
serão aplicadas em todos os colégios 
estaduais nos três turnos. “Esta prova 
tem o caráter principal de diagnosticar 
onde há maior dificuldade no aprendi-
zado do aluno. Com este diagnóstico, 
a Secretaria de Educação poderá tra-
balhar diretamente nos conteúdos que 
passarão a ser aplicados no decorrer 
das atividades a fim de melhorar o 
aprendizado”, conclui Gilmara.

O objetivo é oferecer subsídios sobre como os alunos estão aprendendo conteúdos essenciais para a trajetória escolar

AEN
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA

2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI
Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - Umuarama/PR - CEP:

87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br
Processo: 0013080-83.2017.8.16.0173

Classe Processual: Monitória
Assunto Principal: Prestação de Serviços

Valor da Causa: R$ 21.008,64
Autor(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Réu(s): Yuri Edson Siqueira

 
EDITAL DE CITAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
 

O DR. , MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DEMARCELO PIMENTEL BERTASSO
UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...
 

 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que pelo presente CITA
o(a) requerido(a)  , atualmente em lugarYuri Edson Siqueira, inscrito(a) no CPF/MF nº 065.211.389-36
incerto e não sabido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este Juízo e Cartório tramitam os autos de
Ação  sob nº  - Projudi onde é requerente Monitória 0013080-83.2017.8.16.0173 Associação Paranaense de

 e requeridos , nos termos da inicial a seguir transcritaEnsino e Cultura Yuri Edson Siqueira
resumidamente:
 
RESUMO DA INICIAL: A autora é credora do réu da quantia de R$ 21.008,64, atualizado em 20/09/2017, em
conformidade com o contrato de Prestação de Serviços Educacionais. A requerente tentou receber seu
crédito amigavelmente, mas não logrou obter resultado satisfatório. Requerimentos de praxe.
 
Fica o réu  de que por este Juízo de cartório tramitam os autos supramencionados, tendo sidoCITADO
recebido no dia 02 de novembro de 2017, pelo Dr. Marcelo Pimentel Bertasso, Juiz de Direito, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento ou conteste a presente ação, ficando o réu ciente de que
se nesse prazo pagar o valor cobrado, ficará isento do pagamento das despesas do processo e dos
honorários do advogado da parte autora, ficando ciente, ainda, de que se nenhuma providência for tomada,
manifestando-se inerte, o mandado inicial converter-se-á em mandado executivo, prosseguindo o feito como
execução por quantia certa, caso em que será nomeado curador especial.
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não aleguem ignorância
ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.
 

Umuarama, 20 de janeiro de 2020.

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito
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Pavimentação na Estrada Dias 
já está praticamente concluída

O trecho final da Estrada 
Dias recebeu capa asfáltica 
ontem (segunda-feira, 17), 
praticamente concluindo a 
parte de pavimentação. A 
obra inclui ainda galerias 
pluviais, bocas de lobo, gra-
mado nas faixas laterais e 
sinalização de trânsito. “A 
parte mais importante da 
obra já está chegando ao 
final, uma ótima notícia para 
a comunidade que há tantos 
anos aguarda por melhorias 
estruturais”, disse o prefeito 
Celso Pozzobom, ao comen-
tar a implantação do asfalto 
em mais esta estrada rural.

Ainda há frentes de tra-
balho em várias partes da 

estrada, entre o final da 
Avenida Presidente Castelo 
Branco e a antiga farinheira, 
na junção com a Estrada 
Pavão. O investimento total 
é de R$ 1 milhão 496 mil. A 
pavimentação começou pela 
ponte do córrego Tucuruvi e 
avançou em direção à serri-
nha, enquanto outra frente 
iniciou no final da Castelo 
Branco (próximo ao Condo-
mínio Parque das Grevilhas). 
Nesta segunda-feira, as duas 
frentes se encontrariam e o 
pavimento seria completado 
até o final da tarde.

Além do asfalto, a Prefei-
tura implantou uma tubula-
ção para travessia da água 

das chuvas após a ponte 
do ribeirão Tucuruvi, onde 
costumam ocorrer alaga-
mentos em dias de chuvas 
mais pesadas. Outro ramal 
com tubos de 0,80 m tam-
bém está sendo implan-
tado para escoamento 
pluvial no “pé” da serrinha, 
direcionando a água para 
uma área de nascentes.

Pozzobom lembra que a 
obra foi possível graças a 
uma parceria entre o municí-
pio e os moradores. Do custo 
total, R$ 500 mil são prove-
nientes de emenda do depu-
tado federal Toninho Wands-
cheer, R$ 489.209,19 serão 
custeados pelos proprietários 
rurais atendidos com a obra 
e os R$ 498 mil restantes 

são a contrapartida da Pre-
feitura. Esse tipo de parce-
ria pode ser estendido para 
outras localidades, no futuro.

“Temos muitos pedi-
dos de asfalto rural neste 
modelo, com recursos do 
município, do governo e dos 
proprietários rurais. Já esta-
mos estudando outras pos-
sibilidades”, acrescentou 
o prefeito. “Mas também 
estamos atendendo várias 
estradas com readequação, 
cascalhamento e aplicação 
de dynabse, um agregante 
que aumenta a resistência 
do solo e serve até como 
base para uma futura pavi-
mentação, como fizemos 
nas estradas Diacuí e Pio-
neiro”, lembrou Pozzobom.

A estrada recebe 14.415 m² de pavimentação em asfalto quente em 2.400 metros 
de extensão, além de drenagem pluvial completa

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

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

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
17/1 a 17/2 0,5000 0,2588 0,0000
18/1 a 18/2 0,5000 0,2588 0,0000
19/1 a 19/2 0,5000 0,2588 0,0000
20/1 a 20/2 0,5000 0,2588 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -0,20% 29,36 
Vale ON +4,73% 53,41 
ItauUnibanco PN -0,92% 33,50 
Viavarejo ON +2,51% 15,10 
Marfrig ON +7,64% 12,54 
Totvs ON +7,75% 83,72

IBOVESPA: +0,81% 115.309 pontos

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

Iene 109,96
Libra est. 0,7687
Euro 0,9232
Peso arg. 61,60

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,7% 4,3290 4,3300 +1,0%
PTAX  (BC) 0,0% 4,3151 4,3157 +1,1%
PARALELO +0,4% 4,2500 4,5600 +1,1%
TURISMO +0,4% 4,2500 4,5400 +1,1%
EURO -0,2% 4,6724 4,6748 -1,2%

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

DÓLAR 17/02

Iene R$ 0,0393
Libra est. R$ 5,61
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1505,57guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 17/02

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

INDICADORES  ECONÔMICOS

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

Em 17/02 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 82,50 1,9% -2,9%
SOJA Paranaguá 89,50 2,3% -0,6%
MILHO Cascavel 43,50 -1,1% -3,3%

SOJA 893,75 -2,50 -5,1%
FARELO 291,10 -0,80 -3,6%
MILHO 377,75 -1,75 -2,9%
* Ontem (17/02) foi feriado nos EUA

SOJA 78,76 -0,5% -0,7%
MILHO 40,09 0,2% -2,2%
TRIGO 49,94 0,0% 3,1%
BOI GORDO 185,54 -0,1% 0,1%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 17/02 PR DIA 30d.

Em *14/02 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

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

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

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

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Certificação
Internacional

A par tir deste ano, a 
Universidade Paranaense 
(Unipar) passará a aplicar 
a prova de Cer tificação 
Internacional em Quali-
dade de Software. A auto-
rização veio após convênio 
firmado com a Associação 
Brasileira de Melhoramen-
tos em Tecnologia da Infor-
mação – Abramti.

São sete certificações 
internacionais na área de 
testes e uma na área de 
requisitos de software 
que os prof issionais 
poderão fazer nas Unida-
des da Unipar em Umua-
rama, Toledo e Cianorte. 
“Essa demanda nos che-
gou por meio de ex-alunos 
do nosso curso. Constan-
temente eles relatavam a 
dificuldade em realizar a 
prova, que era aplicada 
somente em Maringá, 
Londrina, Curitiba e Dois 
Vizinhos”, conta o coorde-
nador do curso de Análise 
e Desenvolvimento de 
Sistemas da Unipar em 
Toledo, professor Fer-
nando Botelho.

O docente diz que 

Destaque no currículo
Com a novidade e os constantes investimentos nos cur-

sos focados em tecnologias da informação, a Unipar espera 
atrair cada vez mais estudantes para esta área: “Assim, 

nossos cursos passam a colaborar para a formação de bons 
profissionais, já que o campo de trabalho, na esfera nacional 

e internacional, é muito promissor”, atesta o coordenador 
do curso de Sistemas de Informação em Umuarama, profes-
sor Elyssandro Pifer. Segundo ele, na área de TI uma certi-
ficação é “extremante relevante”: “Além do conhecimento 
técnico adquirido durante a busca pela certificação, existe 

o fator de destaque no currículo, se tornando um atrativo a 
mais para as empresas que buscam avaliações de qualidade 

de produtos e serviços”.

a Unipar se empenhou 
na obtenção dessa con-
quista para facilitar a 
vida dos que querem a 
cer tificação, mas, prin-
cipalmente, para incen-
tivar outros a buscá-la, 
pela impor tância desse 
documento. “Estamos 
sempre sintonizados nas 
tendências de mercado, 
tanto em tecnologias 
quanto em metodologias 
de ensino e, por isso, 
sabemos o quanto é difí-
cil recrutar e reter profis-
sionais competentes, não 
só em nossa região, no 
Brasil... o mundo todo se 
depara com o problema!”.  

A par tir de agora, 
havendo demanda, a 
Unipar também ofer tará 
qualificações para que 
os alunos possam fazer 
essa certificação e assim 
aplicá-la em suas empre-
sas. Os interessados em 
saber mais sobre a certi-
ficação devem acessar o 
site da Abramti (abramti.
org.br), onde também 
poderão conferir o calen-
dário de provas.

Mudança de time
A mudança de ministros do 
Governo Bolsonaro provocou a 
queda de assessores próximos 
aos antigos titulares das pastas. 
O núcleo militar do presidente 
da República no Palácio se 
movimenta para não deixar 
olheiros de Onyx Lorenzoni, 
ex-chefe da Casa Civil, à sua 
porta - apesar da boa relação 
de ambos. Houve duas 
baixas, por ora, na Casa Civil: 
Rodrigo Augusto Rodrigues 
foi exonerado do cargo de 
subchefe adjunto executivo de 
Análise e Acompanhamento 
de Políticas Governamentais; 
e Scott Kartegeane Linhares 
Camelo, do cargo de subchefe 
adjunto de Gestão Pública de 
Articulação e Monitoramento. 
O novo ministro, general Braga 
Netto, toma posse hoje. 

Mais troca
O secretário-executivo 
do Ministério do 
Desenvolvimento Regional, 
Mauro Biancamano, também 
foi exonerado. A pasta, antes 
comandada por Gustavo 
Canuto, agora é chefiada 
por Rogério Marinho, 
ex-secretário da Previdência. 

Oba-oba
Há quem desconfie, entre 
autoridades policiais, desse 
medo de ministros do STF sobre 
risco de atentado. Nunca se 
confirma. É aquela história: 
quem faz, não avisa na internet.

1º escalão
Parlamentares da oposição 
querem se reunir com o 
ministro do STF Ricardo 
Lewandowski, relator do pedido 
de impeachment do ministro da 
Educação, Abraham Weintraub. 
No pedido, protocolado há 
duas semanas, 28 deputados 
e dois senadores apontam que 
Weintraub está promovendo 
verdadeiro “desmonte” da pasta. 

Queimação 
Um abaixo-assinado virtual, 
em apoio ao pedido de 
impeachment, já levantou 
cerca de 50 mil assinaturas. O 

ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, também é alvo 
de pedido de impeachment 
sob relatoria do ministro 
Edson Fachin. 

$ocorro federal
A União desembolsou, em 
janeiro, mais de R$ 368,24 
milhões para arcar com calotes 
de Estados. Foram R$ 147,07 
milhões da inadimplência 
de Minas Gerais, R$ 126,21 
milhões do Estado do Rio de 
Janeiro, R$ 78,22 milhões de 
Goiás e R$ 16,74 milhões do 
Amapá. Em 2018, o Tesouro 
desembolsou R$ 8 bilhões para 
cobrir dívidas dos estados. 

Cadeado
As garantias honradas pela 
União são descontadas dos 
repasses do governo, como 
receitas do ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços) e do Fundo de 
Participação Estadual.

Estantes vazias
O mercado de livros sofre 
um baque forte. Várias 
editoras reveem seus 
catálogos, freiam compra 
de direitos de publicação 
e seguram a avaliação de 
originais de obras. A falência 
da distribuidora La Selva e 
a recuperação judicial das 
livrarias Cultura e Saraiva 
atingem em cheio o setor.

Taxiando
Um pedinte levou bronca, 
há dias, no Aeroporto de 
Brasília. Frequente passageiro 
o reconheceu pela terceira vez, 
no saguão de checkin, e lhe 
deu uma “dura” na frente dos 
passageiros: se quer ir mesmo 
para o Piauí, que tente pela 
rodoviária (onde pode ganhar 
passagem ou carona). Há mais 
de seis meses o sujeito pede 
dinheiro nas filas do aeroporto.
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No 65º aniversário Umuarama 
trará de volta a Festa das Nações

Um dos eventos culturais mais tra-
dicionais de Umuarama estará de volta 
este ano, nas comemorações do 65º 
aniversário de fundação da Capital da 
Amizade. A Prefeitura e o Fórum das 
Entidades estão resgatando em con-
junto a Festa das Nações, que oferece 
pratos típicos e um pouco do folclore 
de etnias que tiveram grande peso 
na formação cultural da população. 
“Estamos discutindo os atrativos dos 
festejos do aniversário da cidade e a 
Festa das Nações será, com certeza, 
uma das grandes atrações. A estru-
tura será montada no Lago Aratimbó 
e os pratos serão servidos nos dias 
19, 20 e 21 de junho”, anunciou o 
prefeito Celso Pozzobom.

O prefeito se reuniu com represen-
tantes das entidades, da Fundação 
Cultural, do Programa do Voluntariado 
Paranaense (Provopar Municipal) e da 
Secretaria Municipal de Comunicação 
para acertar detalhes da organização, na 
manhã desta segunda-feira, 17. “A inten-
ção é resgatar esta tradição que está 
esquecida há muitos anos, divulgar e 
valorizar o trabalho das entidades e aju-
dar na sua manutenção, pois os lucros 
da festa serão revertidos para essas 
instituições”, acrescentou Pozzobom.

Outro objetivo é reforçar o volun-
tariado, atraindo as atenções da 
sociedade para as causas sociais e o 
engajamento no trabalho realizado no 

Organização
A diretora da Fundação Cultural, 
Vera Lúcia Borges, disse que as 
discussões começaram no final do 
ano passado. “A organização está 
bem adiantada. Hoje definimos o 
local (Lago Aratimbó) e a data (19 a 
21 de junho), bem como as etnias 
participantes – Brasileira, Japonesa, 
Italiana e Alemã. Também tere-
mos venda antecipada de convi-
tes e uma ampla divulgação local 
e regional, para garantir que 
a Festa das Nações volte com 
tudo”, disse a diretora. Em breve 
serão divulgados mais detalhes 
da promoção beneficente.

setor. “Em 2019 a Prefeitura repassou 
mais de R$ 3 milhões em subvenções 
para as entidades, mas elas não preci-
sam apenas de dinheiro. É necessário 
o apoio da sociedade para ampliar o 
alcance das ações e o atendimento 
ao público-alvo de cada instituição”, 
comentou o prefeito.

-
A volta da Feira das Nações é uma 

opor tunidade para a comunidade 
conhecer o trabalho das entidades 

e colaborar com a sua manutenção. 
“Além das comidas típicas, teremos 
outros atrativos no lago durante o 
evento, como parque de diversões, 
atrações culturais, a Expoflor (promo-
vida pelo Provopar) e a Feira do Arte-
sanato. A festa volta neste ano e a 
expectativa é de que seja aprimorada 
daqui para frente, sob a condução do 
Fórum das Entidades”, acrescentou 
a secretária de Comunicação, Letícia 
Macedo D’ávila Correa.

PREFEITO Celso Pozzobom se reuniu com representantes de entidades para definir detalhes do retorno da feira
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A implantação 
da Avenida 
Ivo Sooma teve 
mais uma etapa 
concluída na 
semana passada. 
A empreiteira 
contratada pelo 
município para o 
serviço executou 
recapeamento 
asfáltico nas ruas 
Paulino Fontana 
e Tubarão, mar-

ginais à avenida, desde o Jardim Império do Sol até o entroncamento com a Avenida Dr. 
Ângelo Moreira da Fonseca. A obra melhorou as condições de tráfego e o conforto aos 
usuários, restando apenas a sinalização – que será implantada nos próximos dias. A região 
também recebeu desobstrução e limpeza de bueiros, poços de visita e galerias pluviais, 
além da ampliação na capacidade de captação da água da chuva para escoamento, com o 
alongamento de mais de 30 bocas de lobo.
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Adolescente leva sete
tiros e morre no hospital

Um garoto de 17 anos foi alvejado 
por disparos de arma de fogo em 
Mariluz (38 quilômetros de Umua-
rama) e não resistiu aos ferimentos. 
Ele morreu pouco depois que deu 
entrada no hospital municipal.

De acordo com as informações 
da Polícia Militar, primeiro órgão de 
segurança que atendeu ao fato, o 
caso aconteceu por volta das 22h15 
do sábado (15) quando a vítima estava 
em um estabelecimento comercial 
situado na avenida Coronel Galdino 
De Almeida, jogando sinuca. Foram 
vários disparos que atingiram o rapaz.

Assim que os policiais chega-
ram no local, foram informados de 
que o socorro já havia sido acio-
nado e encaminhado o garoto ao 
hospital da cidade.

Testemunhas revelaram que a 
vítima estava acompanhada de um 
amigo com quem jogava a partida 
de sinuca quando houve o atentado. 
Os relatos eram de que dois homens 
desconhecidos, encapuzados e 
armados com revólveres entraram 
no local e efetuaram vários disparos 
contra o adolescente.

As testemunhas também afir-
maram que viram uma motocicleta 

ocupada por duas pessoas saindo 
das imediações e tomando rumo 
ignorado logo após os disparos. 
Durante diligências, com a finali-
dade de localizar o possível autor 
dos tiros, os policiais foram infor-
mados pelo hospital que o rapaz 
não havia resistido. Segundo a 
equipe médica foram sete dispa-
ros, que atingiram cabeça, costas, 
tórax e uma das mãos da vítima.

Até o final da tarde de ontem 
os autores do crime não foram 
identificados e o caso passou a 
ser investigado pela Polícia Civil 
de Cruzeiro do Oeste.

Bêbada ao volante
Uma mulher de 23 anos foi presa em 
flagrante na noite de domingo por estar 
dirigindo embriagada. Ela foi abordada 
duas vezes por policiais militares. Na 
primeira abordagem, realizada rodovia 
PR-323, entrada de Umuarama, havia a 
suspeita de que dentro do Ford Fuzion 
que ela conduzia, estaria escondida uma 
arma de fogo. Os policiais revistaram 
o carro e não encontraram nada. A 
segunda abordagem aconteceu no final 
da noite, quando novamente o veículo 
foi revistado. A arma não foi encontrada, 
mas a condutora disse ter ingerido bebida 
alcoólica e foi submetida a um exame 
etilométrico, constatando a embriagues. 
Ela foi conduzida à Delegacia de Polícia e 
autuada em flagrante. A identidade não 
foi repassada pelas PM.

TV CAIUÁ

Um homem de 30 anos foi 
alvejado com disparos de 
arma de fogo por volta das 
6h de ontem (segunda-
-feira, 17) em Altônia (94 
quilômetros de Umuarama). 
De acordo com as informa-
ções coletadas pela Polícia 
Militar a vítima foi rapida-
mente socorrida e levada ao 
hospital da cidade e depois 

transferida para Umuarama. O crime aconteceu no Jardim Planalto I e o homem foi 
alvejado por três tiros. Ele não conseguiu relatar aos policiais quem teria praticado 
o atentado. A identidade da vítima não foi revelada pelas autoridades e a Polícia 
Civil daquele município já deu início às investigações.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

Para acompanhar a trajetória das mulheres do 
campo, o SENAR-PR investiu na reformulação e 
atualização do Programa Mulher Atual. A partir do dia 
19 de fevereiro, o programa passará a trazer conteúdos 
mais embasados e articulados com uma rede de 
instrutoras 100% alinhadas aos objetivos do programa. 
Com a reformulação, a previsão é que sejam criadas 
140 turmas em 2020.

Por falar em objetivos, estes também foram 
aperfeiçoados. As novas participantes do Mulher Atual 
sairão preparadas para atuar com uma postura ativa, 
frente aos desafios pessoais, sociais e profissionais. 
Neste sentido, os conteúdos e atividades trabalhadas 
foram moldadas em quatro pilares: autoconhecimento, 
dimensões da vida, sustentabilidade e empreendedorismo.

Desde 2009, quando foi a campo pela primeira vez, 
1.256 turmas participaram do Mulher Atual.

Para atender a demanda do campo, o SENAR-PR 
abriu edital para credenciamento de novas instrutoras 
do Programa Mulher Atual em novembro de 2019. O 
processo de seleção foi composto por seis etapas. 
Das 43 inscrições, 20 candidatas foram aprovadas 
nas etapas de avaliação técnica e pedagógica, sendo 
duas vagas por Regional do SENAR-PR. Destas, 16 
comparecerem ao treinamento e avaliação realizados 
no CTA de Ibiporã.

sistemafaep.org.br

Malhação
Rita não se intimida com as 
ameaças de Rui. Rafa sofre 
um acidente e pede para Anji-
nha mentir, para não levar uma 
bronca de Cléber. Lígia deixa 
Rita dormir em sua casa com 
Filipe. Thiago e Raíssa inven-
tam uma mentira sobre Anji-
nha e Cléber para Carla. Uma 
ex-aluna de Celso causa uma 
confusão na escola. 

Éramos seis 
Os soldados são treinados 
para a guerra. Lúcio é promo-
vido a segundo tenente. Inês 
se alista para trabalhar como 
enfermeira na revolução, 
e Shirley não gosta. Genu 
comenta com Lola que Afonso 
sente sua falta no armazém. 
Emília reprova a iniciativa de 
Adelaide. Felício revela a Isa-
bel que Zulmira não aceitou 
a separação. Shirley afirma a 
Durvalina que reconquistará 
Afonso e sua família. 

Salve-se quem puder 
Luna/Fiona presta socorro a 
Téo. Téo não se recorda de 
Luna como a jovem que ele 
salvou durante a passagem 
do furacão. Alexia/Josimara 
se acidenta na rua e Renzo 
se oferece para levá-la ao 
hospital com Zezinho. Téo 
agradece a Luna/Fiona por 
salvar sua vida. Luna/Fiona 
conta a Kyra que encontrou 
o seu anjo salvador. 

Amor de mãe
Álvaro afirma a Betina que 
não tem relação com os 
crimes de Belizário. Penha 
teme perder Belizário. Vitória 
orienta Lídia a se livrar da 
chantagem de Tales. Érica 
devolve o salão que ganhou 
de Raul para o empresário. 
Lurdes comenta com Thelma 
sobre os flertes de Januário 
de Oliveira. Belizário inventa 
para Míriam que sequestrou 
Betina para ameaçar Álvaro. 
Álvaro se desculpa com 
Nicete e diz que deseja que 
Júnior conviva com a avó. 
Magno desabafa com Lurdes 
sobre Leila e Betina. SBT

As aventuras 
de Poliana 

Afonso e Fernanda se 
beijam. Ester se recusa 
a fazer um favor para 
Luisa e ela estranha seu 
compor tamento. Bento 
pede desculpas a João e 
diz que ele é bem vindo 
para morar na casa de 
Ruth. A suposta Dark 
Lady faz uma armadilha 
para Raquel e a expõe 
em frente a todos os alu-
nos na escola. 

Cúmplices de um 
resgate 

Fausto vai atrás de Helena 
no apartamento e ela pede 
para Dinho dizer que ela 
não está. Começa a cole-
tiva de imprensa sobre o 
novo CD da banda C1R. 
Regina apresenta os inte-
grantes, e Arthur abre para 
perguntas da imprensa. 
Ao responder a questão 
da jornalista do SBT em 
Revista sobre haver uma 
paixão no grupo, Joaquim 
se levanta para revelar por 
quem está apaixonado. 

Amor sem igual 
Furacão abre a porta de 
casa e se depara com 
Bernardo. Duplex per-
gunta quem é. Tobias 
procura Leandro e Ber-
nardo. Ele avisa que 
foi abordado por um 
homem com a foto da 
irmã bastarda. Luiggi 
e Serena pedem para 
Poderosa não influen-
ciar Bibiana. Furacão se 
desespera com o sumiço 
da aliança. Em conversa 
com Duplex, Poderosa 
conta seu plano para o 
dia da reinauguração do 
clube noturno. 

O rico e Lázaro 
Nebuzaradã fica triste 
com a mor te do sobe-
rano. Triste, Absalom 
pede para ficar sozinho. 
Amitis diz que o reino 

está nas mãos de Evil-Me-
rodaque. Elga pede para 
marcar logo a data de casa-
mento com Fassur. Nabo-
nido ampara Nitócris. Evil-
-Merodaque diz sentir muito 

pelo pai de Madai. Daniel 
pede para falar sobre Joa-
quim com o novo rei. Os 
oficiais babilônicos encon-
tram Joaquim e Edissa na 
casa de Ravina.
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O clima é construtivo e gratificante no aspecto emo-
cional e a sorte está com você para o estabeleci-
mento de novos contatos. Você está desperdiçando 
tempo demais com assuntos triviais e isso o está 
desgastando. Você não precisa olhar muito longe 
para ver porque está cansado.

Concentre-se em estabilidade e confiança hoje, 
consolidando as coisas com as pessoas ao seu 
redor e coloque suas cartas na mesa. Você vai 
estar em excelente forma em geral. Preste atenção 
no que você come e isso vai aumentar seus níveis 
de energia.
Você vai encontrar apoio que vai valer a pena no 
mês que vem. Este é um bom momento para fazer 
contatos. Você está em boa forma e será capaz 
de transformar isto em vantagem em questões 
práticas. Você precisa tomar ar fresco.

A atmosfera será mais alegre e você sente maior 
liberdade para desfrutar a vida ao máximo, então 
siga as suas inclinações! Você está um pouco ner-
voso sem perceber. Dê-se uma folga, não abandone 
os seus sonhos.

Atividades em grupo e trabalho em equipe farão 
bem para seu ego. Você é o único que corre o risco 
de desgastar as pessoas ao seu redor! Poupe os 
nervos dos outros, assim como os seus próprios!

Sua atitude contraditória faz com que as pessoas 
ao seu redor sejam cautelosas. Seja menos contra-
ditório e tome cuidado com o que diz. Aproveite o 
presente para perder hábitos baseados em circuns-
tâncias passadas que não são mais relevantes e 
são prejudiciais para a sua energia.

Boas notícias estão no ar e uma atmosfera do pre-
sente constrói a sua confiança. Aproveite ao máximo 
a paz e a tranquilidade do dia para dar atenção ao 
que pode estar faltando em sua dieta.

Sua honestidade dará frutos e vai ajudá-lo a con-
servar a admiração das pessoas que o rodeiam. 
Você está em boa condição física, dê a si mesmo 
o que quiser, sem esperar isso de outras pessoas.

Você precisa ficar longe de sua rotina. Faça isso 
antes de se sentir completamente saturado. Uma 
sensação de bem-estar interior permite-lhe colocar 
muitas boas ideias em perspectiva e a atmosfera 
calma lhe dará força.

Você está no caminho certo com o seu desenvolvi-
mento pessoal e tem se expressado mais. Certifi-
que-se de que você tem uma dieta equilibrada. Seria 
bom para você ter um hobby criativo.

Deixe-se guiar pela sua intuição. Ela não vai lhe 
decepcionar, apenas se faça as perguntas certas. 
Você poderia fazer algumas mudanças nos seus 
hábitos alimentares para ter equilíbrio. É o momento 
ideal para começar uma dieta e comer mais produtos 
frescos.

Não faça tempestade em copo d’água. Se você acha 
que não há nada que possa fazer para encontrar 
uma solução, está enganado. Você precisa fugir do 
cotidiano e se concentrar em uma atividade artística 
ou algo que lhe interesse. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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3/don — old. 4/lage. 5/rabat. 6/martin. 7/talento. 9/aguaceiro.
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***Que tal fazer suas compras sem sair de casa? Abaixe o app Meu 
Mercado em Casa e acesse www.mercadopalnalto.com.br 
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Antes, a questão 
era descobrir se 
a vida precisava 
de ter algum sig-
nificado para ser 
vivida. Agora, ao 
contrário, ficou 
evidente que ela 

será vivida melhor 
se não tiver sig-

nificado.
(Albert Camus)

Happy Day
A coluna destaca leitores do 

jornal Tribuna Hoje News que co-
memoram aniversário hoje -, Lu-
zia Cordazzo, Marinalva Tavares, 
Larissa zanferrari Rocha Ishida, 
Braulio Pereira Filho, Edilson Je-
sus Calegari, Renan Diego Gomes 

e Vinícios Guedes Santos.  Da 
coluna: felicidades!

Corra!
O Sesc Umuarama convida  para  inscrição para o Circuito 
Sesc de Corridas 2020,  que ocorrerá no último domingo 
de março (29). O evento ganha novo percurso e “chip 

eletrônico”  e com corridas 6 km e 12 km / Inscrições já 
estão abertas e são limitadas.

ZOOM
Caroline Ribeiro, 19 anos,  é uma das candidatas ao título de  Rainha da Expo 

Umuarama 2020 -,  e ganha destaque na coluna de hoje. 

DIVULGAÇÃO
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EXPO 2020

 NEWS
n Será na quinta-feira (5) a 

eleição da Rainha da Expo, às  
20:30h, no Anfiteatro Ademar 

Uliana Filho  na  Sociedade Rural 
de Umuarama. O coquetel vai 

movimentar a agenda e elegerá 
a mais bela que vai acompanhar 

todos os eventos com seu carisma 
e beleza.  A  promoção é da So-

ciedade Rural e Jovens Ruralista e 
a organização: PróArte - Eventos.

n O presidente do Instituto 
de Desenvolvimento Industrial 
(Idebrasil), Elton Petterle, mi-
nistrará no hotel Caiuá, no dia 
10 de março, a palestra ‘Expan-
são da Consciência Empresarial’, 
indicada para quem tem negócio 
próprio, busca contar com uma 
equipe eficaz e dedicada, está a 
fim de incrementar os rendimen-

tos e sabe que é fundamental 
sair da zona de conforto para 

atingir tais objetivos.

PORTALCIDADE

A última quinta-feira ( 13) foi dia de lançamento da 46ª Ex-
posição Agropecuária de Umuarama / 19ª  Internacional  no 

Parque de Exposições -, Madalena e Milton Gaiari (foto) recep-
cionaram diretores, autoridades e convidados. A festa contou 

também com a apresentação das candidatas ao título Rainha da 
Expo e a agenda dos shows agendados. 
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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 Universidade Paranaense – Unipar continua a 
todo vapor com sua campanha de pós-graduação 

2020. Para aqueles que buscam enriquecer o 
currículo profissional e se destacar no mercado 

de trabalho, a Unipar oferece mais de cem opções 
de cursos, distribuídos em todas as áreas do 
conhecimento. As inscrições estão abertas. 

Em Umuarama, na área do Direito, uma 
das opções é a especialização em Direito 

Previdenciário, que tem como objetivo atualizar 
conhecimentos na área de advocacia previdenciária 
para fins de assessoramento, advocacia empresarial 

ou consultoria quanto aos requerimentos 
administrativos e judiciais de benefícios.

Para ministrar as aulas, a coordenação 
montou um corpo docente de peso, composto 

por especialistas, mestres e doutores, que além 
da extensa carreira como educadores também 

possuem larga experiência no mercado de trabalho. 
Outro diferencial que chama atenção dos 

profissionais do Direito é a matriz curricular, que 
foi bem pensada e elaborada com intuito do 

atender os anseios da turma. A Previdência Social: 
Fundamentos e Princípios; Advocacia Previdenciária 
Empresarial; e Benefícios da Assistência Social são 

alguns dos módulos a serem estudados.

Saiba mais no site www.unipar.br 

Especialização em Direito 
Previdenciário

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Outro diferencial da pós-graduação da Unipar 
é o programa de fidelização, um investimento 
da Reitoria para incentivar seus ex-alunos e os 

formandos a prosseguir os estudos, concedendo 
descontos na mensalidade.

Programa de Fidelização   

EXTRAVIO DE ALVARÁ
D A N I E L L E  F A S S I N A 
04425608933, inscrita sob nº 
CNPJ 11.671.752/0001-09, esta-
belecido na Rua Aricanduva, 4355 
Zona II, CEP 87502-200, cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins o 
extravio de seu Alvará de Licença 
Municipal nº 30.033. Com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.      

EXTRAVIO DE ALVARÁ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 
E TELEGRAFOS, inscrita sob nº CNPJ 
34.028.316/6713-18, estabelecido 
na Avenida Padre José Germano Neto 
Junior, 4324, Zona VI, CEP 87503-
650, cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, comunica para os devidos 
fins o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº 17.008. Com 
esta publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.      

Comércio 
nas cinzas
O comércio de Umuarama funcio-
nará normalmente na segunda-
-feira, véspera de Carnaval e na 
Quarta de Cinzas.
A decisão aconteceu depois de um 
acordo entre sindicatos e comer-
ciários. O comércio ficará fechado 
apenas na terça-feira de carnaval, 
para compensar horas extras de 
dezembro. As lojas funcionarão 
normalmente na segunda (24) e, 
de acordo com as leis do trabalho, 
sequer a terça-feira (25) é feriado, 
mas por questões culturais e costu-
mes arraigados muita gente acredita 
que seja. “Os sindicatos patronal e 
dos empregados fizeram um acordo 
pra compensar as horas extras de 
dezembro na terça (25), conforme 
está na Consolidação Coletiva de 
Trabalho (CCT) e por isso não haverá 
expediente”, esclarece o presidente 
do Sindilojistas, José Carlos Strassi. 
“A Aciu tem recebido muitas ligações 
com dúvidas a respeito. Então tere-
mos o funcionamento do comércio 
no horário habitual tanto na segunda 
quanto na Quarta-feira de Cinzas”, 
ressalta o presidente da Aciu, 
Orlando Luiz Santos.
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Congresso define início
da Série Ouro de Futsal

O congresso técnico que definiu 
a fórmula de disputa da Série Ouro 
2020 reuniu dirigentes das 14 equi-
pes e da Federação Paranaense de 
Futsal em Pato Branco. O campeo-
nato terá início de 14 a 18 de março. 
Estão confirmadas na competição as 
seguintes equipes: Pato Futsal, Foz 

Premiação
O campeão receberá R$ 40 mil e o vice-campeão, R$ 20 mil. O campeão tam-

bém terá vaga garantida na Taça Brasil de Clubes 2021, enquanto o vice terá vaga 
na Copa do Brasil de Futsal 2021.

Confira os jogos da 1a  rodada:
Pato Futsal             x     Siqueira Campos
Campo Mourão          x     São J. dos Pinhais
Marechal Futsal   x       Chopinzinho
Cascavel Futsal  x          Palmas
Marreco Futsa   x          Toledo
Foz Cataratas    x          Ampére
Dois Vizinhos     x        Umuarama

Os maratonistas umuaramen-
ses Anderson Cristiano de 
Souza e seu filho Gabriel 
Cristian participaram da 
Corrida 0 Açúcar em 
Cascavel no último final de 
semana. Anderson voltou 
com o 2º lugar na geral num 
percurso de 10 quilômetros. 
O filho Gabriel ficou em 3º 
lugar na categoria de 18 a 
24 anos, num percurso de 
5 quilômetros.
Na foto, o maratonista 
umuaramense de 49 anos 
Deni Magro, que ficou em 
4º lugar na categoria de 45 
a 49 anos. Magro corre há 
30 anos e estava parado 
e retornou neste final de 
semana às competições.

DIVULGAÇÃO

Cataratas, Cascavel, Campo Mou-
rão, Umuarama, Marechal Cândido 
Rondon, Marreco, Dois Vizinhos, São 
José dos Pinhais, Ampére, Toledo, 
Palmas, além de Siqueira Campos 
e Chopinzinho, que garantiram o 
acesso na última temporada.

FÓRMULA
As 14 equipes jogarão entre si 

em turno único e as quatro mais bem 
posicionadas avançam direto para as 
Quartas de Final. As outras quatro 
vagas serão definidas do 5º ao 12º em 
sistema de cruzamento olímpico com 
jogos de ida e volta. Nos playoffs, em 
caso de dois resultados iguais ou uma 
vitória para cada lado, o classificado 
será definido na prorrogação do jogo 

da volta, com a vantagem do empate 
a favor do time mandante.

Não haverá mais decisão por 
pênaltis no Paranaense. A regra 
seguirá também nas Quartas de 
Finais, nas Semifinais e na final 
da competição. Os dois últimos 
colocados estarão rebaixados 
para a Série Prata.

Messi e Hamilton 
dividem o prêmio 

Laureus de 
Melhor Atleta

A 20ª edição do prêmio Laureus 
foi realizada ontem (segunda-feira, 
17), em Berlim, e premiou grandes 
nomes do esporte por suas faça-
nhas no último ano. A já tradicional 
cerimônia contou com surpresas, a 
maior delas sendo a conquista con-
junta de Lionel Messi e Lewis Hamil-
ton como Melhor Atleta no mascu-
lino, enquanto a ginasta Simone 
Biles levou entre as mulheres. 
Foi a primeira vez em 20 anos do 
Laureus que dois atletas dividiram a 
honraria. A vitória de Messi foi outro 
acontecimento inédito, já que nunca 
um jogador de futebol (ou de qual-
quer outro esporte coletivo) havia 
conquistado o prêmio. O camisa 
10 do Barcelona não esteve pre-
sente no evento, mas gravou um 
vídeo agradecendo o título individual. 
“É um momento muito especial e eu 
tenho muita honra em ser o primeiro 
atleta de esporte coletivo a ganhar o 
Laureus. Gostaria de agradecer aos 
meus companheiros, à minha famí-
lia e todos que estiveram comigo, 
porque sem eles eu não teria con-
seguido nada. Obrigado por tudo e 
curtam a noite”, afirmou
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