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TCE arquiva a representação de 
vereadores sobre agentes de trânsito

O conselheiro Ivens Zschoerper Linhares, do TCE-PR, determinou o arquivamento da repre-
sentação apresentada pelos vereadores Jones Vivi, Ana Novais, Deybson Bitencourt e 

Mateus Barreto sobre supostas irregularidades nas contratações de agentes de autoridade 
de trânsito que atuaram no Estacionamento Rotativo. 

Saúde confirma duas mortes por 
dengue nos municípios de Douradina 
e Xambrê

Afsu reúne jogadores e comissão 
técnica e se prepara para encarar a 
temporada 2020

l Pág. 10

Contrabando
ALEX MIRANDA

Carreta com 900 caixas de 
cigarros contrabandeados 
do Paraguai é apreendida 
pela PRF e pela PM em 
Umuarama. Carga foi 
avaliada em mais de 
R$ 2 milhões.
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Artes marciais
No início da semana, diversos projetos tiveram as votações adiadas 
na CCJ (comissão de Constituição e Justiça) na Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep). Entre eles, estava o de número 510/2019, do 
deputado Coronel Lee (PSL) que estabelece que os professores de 
academias de artes marciais sejam profissionais graduados. “Muitas 
vezes o profissional não tem formação acadêmica, embora seja 
faixa preta na modalidade”, explicou o autor. O projeto, relatado 
pelo deputado Paulo Litro (PSDB), altera uma lei estadual de 2018, 
que dispõe sobre a realização de competições de artes marciais. 
Representantes da área acompanharam a votação da proposta.

Fim da fila
Um projeto de autoria do deputado Rodrigo Estacho (PV) altera 
a legislação que trata do atendimento ao público em instituições 
bancárias, financeiras e de crédito, supermercados e casas 
lotéricas. O texto determina que seja disponibilizado pessoal 
suficiente nos guichês, caixas, mesas e balcões de atendimento e 
gerência para que efetive, em tempo razoável, atendimento aos 
usuários. Pela lei, o atendimento deve ocorrer no prazo máximo 
de 20 minutos em dias normais e de 30 minutos em véspera ou 
após feriados prolongados.

Mercado ilegal
O presidente da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas 
(Abrabar), Fábio Aguayo se reuniu com deputados durante a 
primeira sessão ordinária do ano, para propor a realização de 
audiência pública com o objetivo de discutir os impactos do 
mercado ilegal nas indústrias e no comércio do Paraná. O fluxo 
de mercadoria comercializada sem nem discriminação legal gera 
graves consequências à geração de empregos e à arrecadação 
do Estado. De acordo com Aguayo, o mercado já sente os 
efeitos do contrabando. “Vimos no último ano o crescimento 
assustador do mercado ilegal de cigarros, que em 2019 chegou 
ao patamar de 77% de todos os produtos vendidos no estado, 
com uma estimativa de perda da arrecadação da ordem de R$ 
624 milhões apenas em ICMS”, disse. A proposta foi aceita e o 
debate deve ocorrer nos próximos dias.

Vetos adiados
Por solicitação do líder do 
Governo, deputado Hussein 
Bakri, os vetos do Executivo 
que estavam na pauta foram 
tiveram as discussões adiadas 
para a próxima sessão. Um 
deles é oposto à proibição do 
bloqueio de rodovias de todo 
o estado durante a realização 
de obras de manutenção. 
Conforme a proposta, assinada 
por Marcio Pacheco, o DER-PR 
e as concessionárias de pedágio 
que atuam no estado deverão 
providenciar a sinalização de 
acordo com a disponibilidade 
da pista ou acostamento para 
que seja possível manter, com 
segurança, o fluxo de veículos 
nos dois sentidos da via de 
forma ininterrupta.

Transporte grátis
Na primeira reunião de 2020 
da Comissão de Indústria, 
Comércio, Emprego e Renda 
da Alep, presidida pelo 
deputado Paulo Litro (PSDB), 
foi aprovado parecer sobre 
seis projetos de leis. Entre eles, 
o que institui a gratuidade 
do transporte intermunicipal 
rodoviário aos usuários entre 
15 e 29 anos de famílias 
de baixa renda (com renda 
mensal de até dois salários, 
inscritas no Cadastro Único 
para Programas Sociais do 
Governo Federal – CadÚnico). 
O projeto “tem a finalidade 
de proporcionar aos jovens 
de baixa renda mobilidade e 
aspecto social e cultural por 
todo o estado do Paraná”.  
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TCE-PR julga regular parceria 
feita para rodeio em Perobal
O Pleno do Tribunal de Contas 

do Estado do Paraná (TCE-PR) 
deu provimento ao Pedido de 
Rescisão interposto por Már-
cio Pereira da Silva, presidente 
em 2013 da Sociedade Rural e 
Recreativa do Município de Pero-
bal (19 quilômetros de Umua-
rama). Ele contestou a decisão 
expressa no Acórdão nº 1429/19, 
emitido pela Segunda Câmara da 
Corte, que havia julgado irregular 
convênio por meio do qual a pre-
feitura repassou R$ 70 mil para 
a entidade realizar a edição de 
2013 do Perobal Rodeio Fest.

Na decisão anterior, os con-
selheiros haviam desaprovado 
a transferência, alegando que a 
realização de um evento particu-
lar com fins lucrativos, como foi o 
caso daquele rodeio, não atende 
o interesse público.

Como resultado, foi determi-
nada a restituição integral do 
valor repassado à associação 
pela prefeitura. O prefeito do 
município à época, Jeferson Cás-
sio Pradella (gestão 2013-2016), 
também foi multado.

Em sua defesa, o recorrente ale-
gou que não foi intimado da deci-
são anterior, alegando ainda que, 
além de ser relevante para a popu-
lação, o rodeio não resultou em 
prejuízo ao patrimônio público ou 
enriquecimento ilícito dos inte-
ressados. Para fundamentar sua 
argumentação, o então gestor 
da entidade apresentou recibos 
e comprovantes que confirmam 
que os gastos para promover 
o evento superaram os valores 
repassados pelo município.

A Coordenadoria de Gestão 

Decisão questionável
O relator do processo, auditor Tiago Pedroso, seguiu o mesmo 

entendimento da unidade técnica. Segundo ele, embora a decisão 
de destinar recursos públicos para a realização de uma festa possa 

ser questionável, a aplicação das verbas do município é prerrogativa 
conjunta dos poderes Executivo e Legislativo locais, via aprovação de 
orçamento, não cabendo ao TCE-PR interferir no mérito desse ato de 

gestão. Assim, o relator votou por converter a irregularidade apontada 
anteriormente em ressalva, afastando a determinação de restitui-

ção de valores por parte da entidade, bem como a multa aplicada ao 
ex-prefeito. Os demais membros do Tribunal Pleno do TCE-PR acom-
panharam o voto do relator, por unanimidade, na sessão do dia 18 
de dezembro passado. A nova decisão está expressa no Acórdão nº 

4206/19 - Tribunal Pleno, veiculado em 30 de janeiro em Diário Oficial.

Municipal (CGM) do Tribunal se 
manifestou pelo provimento do 
pedido, a fim de que o convênio 

fosse julgado regular com res-
salva, com o afastamento das 
sanções impostas anteriormente.

ADVOGADO em processo julgado pelo Pleno do TCE-PR, comandada pelo presidente, conselheiro Nestor 
Baptista

WAGNER ARAÚJO/ TCE-PR
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Retorno
das sessões

Com o plenário Ger-
mano Norber to Rudner 
lotado, aconteceu na noite 
da segunda-feira (17), o 
início do ano legislativo 
com a primeira sessão 
ordinária da Câmara Muni-
cipal de Umuarama. Entre 
os presentes, autorida-
des religiosas, políticas e 
sociais, assim como mem-
bros da comunidade.

Antes do início dos 
trabalhos, fizeram uso da 
tribuna livre o vice-prefeito 
de Umuarama, Hermes 
Pimentel, que falou em 
nome do Prefeito Celso 
Pozzobom, endossando 
sobre o trabalho desenvol-
vido pelo Poder Executivo 
até então. Também fez uso 
da palavra o Pastor Perci 
Fountura – Presidente 
da Convenção das Igre-
jas Evangélicas Assem-
bleias de Deus no Estado 
do Paraná, que em sua 
explanação endossou os 
anseios de um ano de paz 
e produtivo para o Legisla-
tivo Municipal.

COMISSÕES
Iniciados oficialmente 

Formação
Justiça e Redação
Junior Ceranto - Presidente
Newton Soares
Ronaldo Cruz Cardoso

Economia, Finanças e 
Fiscalização
Ronaldo Cruz Cardoso 
- Presidente
Maria Ornelas
Newton Soares

Serviços e Obras Públicas
Newton Soares - Presidente
Toninho Comparsi
Junior Ceranto

Educação, Cultura, Bem 
Estar e Ecologia
Antonio Comparsi 
- Presidente
Maria Ornelas
Junior Ceranto

COM o plenário lotado, comissões foram eleitas e todas são formadas por verea-
dores da bancada de situação ao atual governo municipal

ASSESSORIA

os trabalhos, em pauta 
estava apenas a eleição 
das comissões perma-
nentes, que tem a atribui-
ção de analisar e delibe-
rar acerca de projetos e 
demais textos que trami-
tam no Poder Legislativo. 
Não houve disputa de cha-
pas, sendo a composição 
aclamada pelos vereadores, 
ficando assim constituída: 

Grande risco
O deputado Romanelli (PSB) 
alertou que a modelagem 
do novo sistema da 
concessão dos 4,5 mil 
quilômetros de rodovias 
em 2020 pode repetir as 
tarifas abusivas praticadas 
pelas atuais concessionárias. 
Romanelli é contra a 
concessão onerosa e a taxa 
de outorga e sim listar as 
obras pretendidas (a maioria, 
duplicação) e tarifa mais baixa 
pelo menos em 50%. 

“Diga não à facção”
O Ministério da Justiça 
vai pintar a frase “diga 
não à facção” nas 
penitenciárias. A ideia 
da campanha é levar aos 
presos a informação de 
que, pela recém-aprovada 
Lei Anticrime, quem 
mantém vínculo com 
organização criminosa 
durante cumprimento de 
pena não tem benefício de 
progressão de regime.

Parque de Vila Velha
O governador Ratinho Junior 
estará em Ponta Grossa 
nesta quarta-feira (19) para 
a assinatura da concessão 
do Parque de Vila Velha à 
Eco Parques. “Vamos ter 
um espaço de preservação 
ambiental e de exploração 
turística profissional”, disse 
o secretário municipal de 
Turismo, Edgar Hampf.

Ambulâncias
O governador Ratinho Junior 
e o secretário Beto Preto 
(Saúde) transferiram a data da 
entrega das 102 ambulâncias 
e 62 Logans para as regionais 
de saúde para o próximo dia 
4 de março. O investimento é 
de R$ 16 milhões.

Pluripartidarismo
O Brasil tem 77 partidos 
em formação, segundo 
o TSE. Atualmente já são 

33 partidos. Caso essas 
siglas cumpram todos 
os requisitos legais, o 
Brasil terá 110 partidos. 
Há que se questionar a 
vitalidade dos partidos, 
especialistas afirmam que é 
preocupante o fato de que 
as legendas não têm ideário 
e tampouco consistência 
programática e ideológica. 

Padrão EUA
O Paraná vai implantar jogos 
eletrônicos nas escolas 
com a finalidade de ensinar 
matemática. Para pôr em 
prática esse projeto será 
disponibilizado acesso à rede 
Wi-Fi em todas as 2,1 mil 
escolas da rede estadual, 
com velocidade semelhante 
ao utilizado pelas escolas dos 
EUA. Também vai dobrar o 
número de laboratórios de 
informática, que hoje são 
disponibilizados em 30% dos 
colégios.

Visitação histórica
O Parque Nacional do Iguaçu, 
que abriga as Cataratas do 
Iguaçu, espera receber mais 
de 40 mil turistas neste feriado 
facultativo de Carnaval. O 
número deve movimentar 
toda a economia da região 
e ajudar o ano de 2020 ser 
o melhor da história em 
visitação. Segundo dados 
da concessionária que vai 
explorar o parque, será uma 
das maiores visitações 
da história.

Supercreche
O prefeito Neto Haggi 
(MDB) inaugurou o Centro 
Municipal de Educação 
Infantil Claudia Helena 
Negrão Batista em Cambará. 
A creche de 1,2 mil metros 
quadrados, atende 120 
crianças em período 
integral e seu nome é uma 
homenagem à saudosa 
vice-prefeita e secretária de 
Educação e Cultura.
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ONDE TEM ÁGUA PARADA, PODE TER DENGUE. FAÇA SUA PARTE.

90% DOS FOCOS DO MOSQUITO DA DENGUE 
ESTÃO EM RESIDÊNCIAS E EMPRESAS.
Mais do que nunca, você precisa fazer sua parte
pra gente vencer a dengue.

CONFIRA A BANDEJA 
ATRÁS DA GELADEIRA

LIMPE
O QUINTAL

NÃO DEIXE LIXO ACUMULADO 
NEM ÁGUA PARADA

RETIRE A ÁGUA 
DAS BROMÉLIAS

CUIDE DAS CALHAS, 
RALOS E CAIXAS D’ÁGUA

O PERIGO 
ESTÁ NO SEU
QUINTAL.

Secretaria confirma mortes por 
dengue em Douradina e Xambrê

O boletim da dengue divulgado 
ontem (18) pela secretaria da Saúde 
do Paraná registra 26.692 casos con-
firmados de dengue no estado; com 
6.129 casos a mais que a semana 
anterior que trazia 20.563 confirma-
ções. O aumento é de 29,81%. Dez 
novos casos de óbitos por dengue 
foram confirmados e o total agora 
sobe para 23. O período de monito-
ramento teve início em 28 de julho de 
2019. Duas mortes em Douradina e 
Xambrê foram confirmadas.

Todos os óbitos acometeram princi-
palmente pessoas idosas, portadoras 
de outras doenças e aconteceram nos 
municípios de: Alto Paraná, com regis-
tro de duas mortes, um homem de 62 
anos, portador de hipertensão e, outro 
homem de 82 anos, com diabetes e 
hipertensão; Foz do Iguaçu, um homem 

de 76 anos, que tinha como fator de 
risco doença crônica no fígado; Media-
neira, um homem de 90 anos, com insu-
ficiência renal crônica; Douradina, uma 
mulher de 81 anos, com hipertensão 
arterial e doença cardíaca; Xambrê, uma 
mulher de 80 anos, portadora de hiper-
tensão; Terra Rica, um homem de 65 
anos, portador de diabetes e pressão 
alta; Santa Mônica, uma idosa de 73 
anos; Sarandi, uma mulher de 26 anos, 
sem comorbidades e, em Maringá, uma 
menina de 7 anos que também não 
apresentou comorbidade associada. 
São 76.285 noticações no Estado que 
abrangem 325 municípios. 

ESTADO DE ALERTA
Na última quinta-feira, dia 13, o 

governador do Paraná, Ratinho Jr decre-
tou Estado de Alerta para combate e 
controle da dengue no Estado. Entre 

as considerações do decreto, além 
do aumento de mais de 6.657,47 
% em relação ao mesmo período do 
ano anterior, está a sazonalidade 
da doença que aponta aumento nos 
próximos meses. 

Ao todo, 78 municípios estão em 
situação de epidemia para a dengue 
no Paraná, 16 entraram para a relação 
nesta semana: Alto Paraíso, Alto Piquiri, 
Altônia, Cafezal do Sul, Nova Olímpia, 
Perobal, Xambrê, Amaporã, Cruzeiro 
do Sul, Jardim Olinda, São Carlos do 
Ivaí, Ourizona, Santo Inácio, São Jorge 
do Ivaí, Ibiporã e Ouro Verde do Oeste. 
Outros 40 municípios estão em estado 
de alerta, Umuarama está entre eles. 

A 12ª Regional de Saúde, com sede 
em Umuarama, está com 1.570 casos 
confirmados e, 17 são de dengue com 
sinais de alarme e um de dengue grave.
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‘Luz na Infância’ levou
seis pessoas para a cadeia

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: 0014560-67.2015.8.16.0173

Classe Processual: Cumprimento de sentença
Assunto Principal: Prestação de Serviços

Valor da Causa: R$ 13.698,39
Exequente(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Executado(s): MANOEL VINICIUS MARQUES

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
 

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

 
 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem que,

através dos autos nº  de  onde é exequente 0014560-67.2015.8.16.0173 Cumprimento de Sentença
 e executado(a)  vem tornarAssociação Paranaense de Ensino e Cultura Manoel Vinicius Marques,

público e de conhecimento geral de que por este ato procede a  do(a) executado(a) INTIMAÇÃO Manoel
 inscrito(a) no CPF/CNPJ nº 009.443.459-05  atualmente em lugar incerto e não sabido,Vinicius Marques, ,

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da quantia de R$ 13.698,39 (treze mil seiscentos
e noventa e oito reais e trinta e nove centavos), sob pena de ser acrescida ao montante da condenação
multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC, no percentual de 10% (dez por cento).

 
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, 28 de novembro de 2019.

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito
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A Polícia Civil prendeu 
sete homens em flagrante 
durante a Operação Luz na 
Infância 6, ontem (18) no 
Paraná. A força-tarefa coor-
denada pelo Ministério da 
Justiça e Segurança Pública 
teve a participação de polí-
cias civis de 12 estados. 
Além do mais, agentes de 
aplicação da lei da Colôm-
bia, Estados Unidos, Para-
guai e Panamá cumpriram, 
simultaneamente, manda-
dos de busca e apreensão.

As prisões realizadas 
no Paraná foram feitas nas 
cidades de Colombo (1), na 
Região Metropolitana de 

Curitiba; Londrina (1) e Cen-
tenário do Sul (2), ambas no 
Norte do Estado, Toledo (1) 
e Santa Terezinha de Itaipu 
(1) no Oeste; Francisco Bel-
trão (1), no Sudoeste. Seis 
dos presos foram autuados 
em flagrante por armazenar 
conteúdo pornográfico relacio-
nado aos crimes de explora-
ção sexual praticados contra 
crianças e adolescentes. Um 
dos dois presos em Centená-
rio do Sul foi autuado em fla-
grante por tráfico de drogas.

BUSCA E APREENSÃO
Foram cumpridos seis 

mandados de busca e 
apreensão e recolhidos 

materiais pornográficos em 
Colombo, Centenário do Sul, 
Francisco Beltrão, Londrina 

e Santa Terezinha do Itaipu, 
além da prisão em flagrante 
dos suspeitos.

Brasil e 12 países
Na 6ª fase da operação foram cumpridos, no Brasil e em 

quatro países, ao todo 112 mandados de busca e apreensão 
de arquivos com conteúdo relacionado a pornografia infantil. 

Os materiais apreendidos serão encaminhados à perícia.

Temporal causa sustos e 
estragos em Umuarama

Uma for te chuva que 
at ing iu Umuarama no 
início da tarde de ontem 
(18), destelhou cassas e 
alagou ruas. Alguns car-
ros ficaram praticamente 
embaixo d’água.

Moradores registraram 
e divulgaram nas redes 
sociais imagens da enxur-
rada e alagamentos. A 
Defesa Civil do município 
atendeu a três casos de 
destelhamentos parciais 
no conjunto Habitacional 
Sonho Meu, um deles foi 
na da Escola Municipal 
Cândido Portinari.

Segundo o coordenador 
da Defesa Civil, Enivaldo 
Ribeiro, apenas uma das 
salas de aula da escola 

foi atingida e os alunos 
do 4º ano tiveram que ser 
transferidos para um local 
seguro. Uma das casas 
atingidas naquele bairro 
vive uma cadeirante que foi 
auxiliada por vizinhos até a 
chegada dos agentes.

Outros pontos de alaga-
mentos foram registrados 
nas imediações do Colégio 
Bento Mossurunga. Um 
galho de arvore caiu na ave-
nida Tiradentes, em frente a 
Racovel. O local foi isolado 
com cones. Com a estia-
gem, funcionários da pre-
feitura conseguiram fazer o 
corte da Sibipiruna e retirar 
os galhos do trecho. Apesar 
dos estragos, não houve 
registro de feridos.

PERIGO iminente. Carro com água acima das rodas durante temporal que atingiu 
Umuarama durante a tarde

DIVULGAÇÃO
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CPI do 
Transporte

Perícia independente de miliciano

Reuniram-se na tarde de 
ontem (terça-feira, 18), os 
vereadores que compõem a 
CPI do Transporte Coletivo 
de Umuarama, presidida 
pelo vereador Deybson 
Bitencour t, tendo como 
membros Jones Vivi e Ana 
Novais e Mateus Barreto 
como suplente. Foram duas 
etapas para a apresentação 
dos resultados, e, nas duas 
reuniões, houve o acompa-
nhamento da procuradora 
Parlamentar da Câmara 
Municipal de Umuarama, 
Rosane Meyer.

O encontro de ontem 
serviu para que fossem 
delimitadas as últimas 
tratativas para a emissão 
do relatório final sobre os 
trabalhos, detalhando a 
mensuração dos documen-
tos analisados, bem como 
depoimentos, sessões e 

O presidente Jair Bolso-
naro disse ontem (18) que 
vai pedir uma perícia inde-
pendente sobre a morte 
do ex-policial militar Adriano 
Nóbrega, fato que aconteceu 
durante operação policial no 
interior da Bahia. O MPF na 
Bahia também deve cobrar 
uma perícia independente 
“para começar a desvendar 
as circunstâncias em que 
ele morreu, e porque pode-
ria interessar para alguém 
a queima de arquivo”.

O ex-capitão do Bope 
da PM do Rio de Janeiro foi 
morto em 9 de fevereiro, 
em Esplanada, na Bahia. 
Ele era procurado pelo 
envolvimento nas mortes da 

vereadora Marielle Franco 
e do motorista Anderson 
Franco, em março de 2018.

“Já tomei as providên-
cias legais para que seja 
feita uma perícia indepen-
dente. Sem isso vocês 
não têm como buscar até, 
quem sabe, quem matou a 
Marielle. A quem interessa 
não desvendar a morte da 
Marielle?”, questionou. “Uma 
perícia independente vai dizer 
se ele foi torturado, se não 
foi, a que distância foram os 
tiros, e tinham dezenas de 
pessoas cercando a casa. 
A conduta não é essa, a 
conduta é cercar e buscar 
negociação para se render”, 
acrescentou o presidente.

visitas in loco para acom-
panhar o andamento da 
prestação do serviço da 
empresa prestadora de 
ser viços de transpor te 
público em Umuarama.

FOCO
A CPI teve como foco 

a análise do contrato fir-
mado entre o Executivo e 
a empresa Viação Umua-
rama Ltda, responsável pelo 
transporte de passageiros 
no município, em especial 
ao que se refere ao valor 
cobrado pela passagem.

Em seu trâmite, a CPI 
realizou 15 reuniões, con-
vocou e ouviu outras 6 
pessoas. Ao todo foram 
emitidos 135 ofícios e 
um requerimento de audi-
toria. A conclusão destes 
estudos gerará o relatório, 
prevista conclusão e divul-
gado nos próximos dias.

Engavetadora-Geral 
da União
Ao arquivar a denúncia de 
suposto conflito de interesse 
que envolve o chefe da 
Secretaria de Comunicação, 
Fabio Wajngarten, a Comissão 
de Ética da Presidência da 
República mantém o histórico 
de “engavetora” de processos 
que envolvem autoridades do 
Governo. Só no ano passado, 
o colegiado, formado por sete 
integrantes - atualmente com 
uma cadeira vaga - mandou 
para o arquivo mais de 70 
processos que tinham como 
alvo ministros e autoridades 
do Governo do presidente 
Jair Bolsonaro. 

Solidariedade
O presidente Bolsonaro tem 
um hobby antigo durante 
voos: ler obituários, circular 
nomes e telefonar depois 
para familiares do(a) falecido 
quando descobre o telefone. 

Mas...
...Não há notícias ainda de que 
tenha feito isso com a viúva do 
ex-capitão miliciano Adriano. A 
despeito disso, a se confirmar 
ser a autopsia do corpo 
de Adriano no vídeo no 
Twitter do senador Flávio 
Bolsonaro, a PM da Bahia 
deve muitas explicações. 

Saldo no azul
A UNE (União Nacional dos 
Estudantes), controlada pelo 
PCdoB e parte pelo PT, volta 
a fazer a festa no saldo com a 
queda da Medida Provisória 
que previa a ID estudantil 
digital e gratuita. Agora,  
volta a cobrar da garotada 
“R$ 35 mais o frete”, 
conforme cita no portal da 
entidade. Isenção só quem 
comprovar não ter renda.

E as ruas?
Mas causa estranheza a 
resposta sobre a destinação 
dos recursos. A UNE afirma 
que servem “exclusivamente 
para financiar toda a rede do 

movimento estudantil desde 
campanhas até protestos 
como o ‘tsunami da educação’, 
no ano passado, que 
pressionou contra os cortes 
nas universidades”. A turma 
não tem ido tanto às ruas.

BR-163
Deputados da oposição 
afirmam que os Governos 
Lula e Dilma executaram 93% 
das obras de recuperação 
da BR-163 inaugurada pelo 
presidente Jair Bolsonaro. 
O petista Airton Faleiro, 
deputado do Pará, diz que 
“Bolsonaro executou míseros 
7% da obra” e detalha: 
“Dos 707,4 quilômetros 
da BR-163/PA, faltavam 99 
quilômetros de asfalto”.

Sem empreiteira$$
Bolsonaro mandou para 
vários canteiros de obra - e 
pavimentação de estradas - 
soldados e engenheiros do 
Exército. Que, confirma o 
Palácio, barateiam  
muito o custo.

Fantasias...
Na próxima terça-feira de 
folia, completa um ano que 
o deputado federal Célio 
Studart (PV-CE) apresentou 
projeto de lei que proíbe uso 
de penas e plumas de animais 
para a produção de fantasias e 
alegorias. A proposta depende 
do relator na Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, 
Indústria, Comércio e Serviço.

...sintéticas
Designado para a função 
em abril, Otaci Nascimento 
(Solidariedade-RR) ainda 
não se manifestou. De 
acordo com a proposta, as 
agremiações carnavalescas 
deverão utilizar materiais 
sintéticos, de produção 
exclusivamente industrial.   
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Contrabando é avaliado
em mais de R$ 2 milhões

Policias militares do grupo Rotam 
(Rondas Ostensivas) e agentes Polí-
cia rodoviária Federal apreenderam 
na manhã de ontem uma carreta car-
regada com cigarros paraguaios. O 
veículo estava em um posto de com-
bustíveis quando foi houve a abor-
dagem. O motorista, de 30 anos foi 
preso em flagrante.

O monitoramento da carreta era 
realizado desde a segunda-feira, 

Roubo de crack
Uma mulher foi esfaqueada no início da 
madrugada de ontem (18) em Umuarama 
durante um assalto em sua residência. Ela 
foi levada à Uopeccan. Segundo os PMs que 
atenderam a ocorrência, a vítima estava em casa, 
no Sonho Meu, quando um homem invadiu o 
imóvel e roubou um celular e duas pedras de 
crack. Ela não soube informar mais detalhes 
sobre o suspeito. Em seguida foi agredida no 
pescoço com “um objeto pontiagudo”, que, 
segundo a PM, pode ser uma faca. Atendida pelo 
Samu, ela foi encaminhada ao hospital. O autor 
do crime não foi encontrado.

Cárcere
Um homem de 22 anos foi preso na manhã de 
ontem (18) pior manter a esposa, de 22 anos 
e duas filhas (uma de 5 e outra de 1 ano) em 
cárcere privado durante toda a noite dentro 
da casa do casal, na Estrada dias. Ele agrediu 
a mulher e foi conduzido á delegacia após a 
chegada da Polícia Militar no local, que só foi 
possível depois que a mulher presa conseguiu 
fazer uma ligação para uma vizinha, que 
acionou as autoridades. O homem alegou ter 
sido traído pela esposa e por isso não queria 
deixá-la sair de casa.

Aves presas
Policiais ambientais de Umuarama apreenderam 
na segunda-feira (17) aves que eram mantidas 
em cativeiro em Francisco Alves. Um homem foi 
preso e cinco aves – cujas espécies não foram 
divulgadas – foram apreendidas. Os policiais 
também recolheram gaiolas. Na última semana 
os policias haviam apreendido carne de Tatu da 
espécie Galinha e munição. Na ocasião um homem 
foi preso em flagrante multado em R$ 500.

Trio baleado
Na noite da segunda-feira (17) três pessoas 
foram baleadas na cidade de Tapejara (52 
quilômetros de Umuarama). As vítimas foram 
atendidas e não correm risco de morte, de 
acordo com o 7º Batalhão de Polícia Militar. De 
acordo com os PMs, uma das vítimas trata-se de 
um adolescente, que estava acompanhado de 
dois homens de 18 e 24 anos – todos possuem 
passagens pela polícia. O trio foi alvejado por 
disparos de arma de fogo. Sendo que dois deles 
foram atingidos por estilhaços e um apenas 
recebeu um tiro na perna. As vítimas foram 
hospitalizadas e serão interrogadas pela Polícia Civil.

em Guaíra. O veículo foi carregado 
e estava a caminho de Umuarama 
quando foi acompanhado. Os agentes 
solicitaram o apoio da Polícia Militar 
para a realização da abordagem no 
estabelecimento que fica instalado 
na rodovia PR-323.

O condutor disse ter pego a car-
reta já carregada na BR-272, em 
Guaíra, e não foi informado ao certo 
seu destino, mas que provavelmente 
seria a cidade de Maringá. Para 
tanto, receberia R$ 3 mil.

Foram apreendidas 900 caixas de 
cigarros contrabandeados, além da 
carreta que estava com placas clo-
nadas, pois havia sido roubado em 
Rosário do Oeste/MT no dia 6 de 
janeiro deste ano.

A carga foi avaliada em aproxima-
damente R$ 2,250 milhões. O veículo, 
a carga e o detido foram encaminha-
dos à Delegacia da Polícia Federal 
de Guaíra. Com o caminhoneiro tam-
bém foram apreendidos R$ 4 mil em 
dinheiro, uma porção de maconha e 
três placas de veículos.

PLACAS, maconha e dinheiro apreendidos. Do lado de fora do Batalhão, a carreta carregada com 900 caixas 
de cigarros
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TCE arquiva representação 
sobre agentes de trânsito
O conselheiro Ivens Zschoerper 

Linhares, do Tribunal de Contas 
do Paraná (TCE-PR), determinou o 
arquivamento da Representação nº 
832273/19, formulada pelos verea-
dores Jonesberto Ronie Vivi, Ana 
Carla Novais dos Santos, Deybson 
Bitencourt, Mateus Barreto e que 
versava sobre supostas irregularida-
des nas atividades do Executivo refe-
rentes aos Agentes de Autoridade de 
Trânsito contratados para atuar junto 
ao Estacionamento Rotativo.

Diante dos esclarecimentos 
prestados pelo representado, o 

conselheiro deixou de receber a 
representação, expondo que “o 
Município de Umuarama, a par de 
apresentar justificativas sobre a 
legalidade e legitimidade do uso dos 
agentes de trânsito contratados tem-
porariamente para atuarem no sis-
tema de Estacionamento Rotativo 
Provisório implantado pelo Decreto 
nº 303/2019, informou que os con-
tratos foram rescindidos”.

Citou, ainda, que o Decreto nº 
321/2019 revogou o Sistema de 
Estacionamento Rotativo que havia 
sido instituído provisoriamente pelo 

Decreto nº 303/2019, o que esva-
ziou a necessidade das contrata-
ções questionadas, tendo assim 
decidido: “Diante da rescisão dos 
contratos, a presente representa-
ção perdeu seu objeto”.

Também, sobre a perda do 
objeto, concluiu que “a mesma 
solução pode ser adotada em rela-
ção à cessão gratuita de car tões 
de estacionamento rotativo à asso-
ciação de comerciantes (…) que já 
previa sua gratuidade, mas sequer 
chegou a operar seus efeitos dada 
a sua revogação”.

Profissionais de saúde recebem 
treinamento de atendimento à dengue

A Secretaria Municipal de Saúde 
iniciou ontem (18), capacitação para 
as equipes de atenção básica das 
unidades de saúde com relação ao 
fluxo de pacientes e o protocolo de 
atendimento nos casos suspeitos de 
dengue. A doença vem registrando 
um aumento constante no número 
de confirmações – já são 589 pes-
soas infectadas – e a cidade segue 
em situação de epidemia.

As palestras são ministradas no 
Anfiteatro Haruyo Setogutte, no piso 
superior do Paço Municipal. Durante 
três dias – terça, quinta e sexta-feira 
– os médicos, enfermeiros e técnicos 
em enfermagem de todas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) devem passar 
pelo treinamento, que visa padronizar 
os procedimentos e firmar um protocolo 
padrão de atendimento aos pacientes.

Os profissionais também estão 
sendo orientados sobre o Ambula-
tório de Agravos que está sendo 
implantado pelo município ao lado 
do Centro Cultural Vera Schubert, na 
Avenida Rio Branco – Zona I. A uni-
dade vai concentrar o atendimento 

em caso e surtos e epidemias e ini-
cialmente vai voltar as atenções aos 
pacientes com suspeita de dengue. 

O ambulatório funcionará todos os 
dias da semana – de segunda a 
domingo –, das 7h às 21h.

Foliões da cidade e região poderão se divertir com uma grande festa no lago Aratimbó, das 17h às 
22h dos dias 22 e 23 de fevereiro (sábado e domingo). A Prefeitura realizará a festa carnavalesca 
com dois dias de música ao vivo, praça de alimentação e muita alegria. O Carnaval 2020 terá 
animação da banda Studio 8, com músicas típicas e paradas de sucesso. A organização está por conta 
da Fundação Cultural de Umuarama e uma grande estrutura será montada no entorno do lago para a 
população se divertir, como nos últimos anos. O prefeito Celso Pozzobom reforça o convite à popu-
lação que curte o clima carnavalesco. “Teremos uma festa bonita e animada para a população aproveitar 
os momentos em família, com diversão sadia. Tivemos festas bonitas no aniversário da cidade, no Natal e 
ano novo, e agora é a vez do público que gosta do carnaval”, convidou. A Guarda Municipal estará 
de prontidão e a organização recomenda atenção especial com a limpeza do lago e ressalta que o uso 
do cachimbo ‘narguilé’ em local público é proibido, conforme a lei municipal 439/2017.

ASSESSORIA-PMU
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Você estará preocupado com os pro-
blemas de outras pessoas e lhes dará 
apoio. Você deve consumir mais vita-
minas para poder aguentar este mês, 
que vai ser muito agitado.

Você precisa aproveitar o calor de 
pessoas próximas a você e suas emo-
ções o estão guiando na direção certa. 
Festas, atividades de lazer e reuniões 
com a família ou amigos são boas para 
recarregar suas baterias. Saia de sua 
concha.

G
êm

eo
s Seja determinado se a tentação se 

tornar forte demais para você. Você 
está achando difícil manter a calma 
hoje! Você está em melhor forma e se 
sente mais capaz de enfrentar o que 
precisa ser enfrentado. Não se afunde 
em discussões inúteis.

C
ân

ce
r

Você estará mais sério do que o habi-
tual, o que poderia ser interpretado 
como mau humor, por isso fique aberto 
a outras pessoas. Contrastes estão no 
horizonte e sua saúde irá flutuar. É 
essencial distribuir suas atividades 
uniformemente ao longo do dia.

Você se sente pronto para mudar as 
coisas, chegue às devidas conclusões 
e comece tudo novamente. Sua saúde 
será afetada por problemas renais, 
você deve beber mais líquidos. Elimine 
o que não é necessário em todos os 
aspectos.

Você estará mais à vontade para pen-
sar profundamente sobre suas espe-
ranças e sonhos. Você vai se sentir 
feliz com você mesmo, em harmonia 
com seus valores, e estará mais atento 
às necessidades do seu corpo - con-
tinue assim.

Você está pronto para perdoar e esque-
cer o passado, faça isso sem arrependi-
mentos! Sua disposição meditativa está 
pedindo que você, com razão, tire um 
tempo para relaxar enquanto persegue 
os seus pensamentos mais profundos.

E
sc

o
rp

iã
o Suas ideias estão mais claras e che-

gou a hora de tomar uma decisão que 
envolve compromisso em longo prazo. 
Você tem as ferramentas necessárias 
para enfrentar e resolver problemas 
que o estão incomodando profunda-
mente e bloqueando seus níveis de 
energia.

Você está mais orgulhoso do que 
nunca por manter suas promessas e 
ficará satisfeito com si mesmo e suas 
ações hoje. Não passe horas falando 
sobre problemas de saúde com algu-
mas pessoas, isso faz você parecer 
hipocondríaco.

C
ap

ri
có

rn
io As boas notícias estarão à vista e o 

sentimento no ar hoje só vai aumentar 
a sua confiança. Aproveite ao máximo 
a relativa calma de hoje para realmente 
pensar sobre o que está faltando em 
sua dieta.

A
q
u
ár

io

Aos olhos das outras pessoas, você vai 
parecer ser mais profundo e vai ganhar 
reconhecimento por isso. Fazer exercí-
cio e beber mais líquidos são recomen-
dações para recarregar as baterias e 
ajudar a esclarecer as ideias.

Sua visão rígida está fazendo você 
testar aqueles que o rodeiam. A sele-
ção natural está em funcionamento, 
controle o seu entusiasmo. Você sente 
uma necessidade absoluta de tirar o 
máximo de proveito da vida. Não se 
segure, você precisa disso.

N  o  velas
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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Malhação 
Meg e Guga têm um impasse 
por causa de Max e Regina. 
Celso revela a Jaqueline o 
que houve entre ele e Paula. 
Serginho é indenizado por seu 
processo. Durante o debate na 
escola, Marquinhos convoca 
Paula para falar sobre Celso. 

Éramos seis 
As tropas chegam a Itape-
tininga. Maria, Olga e Zeca 
encontram Alfredo e o parabeni-
zam pela luta. Soraia garante a 
Julinho que, em breve, os dois 

l REDE GLOBO serão noivos. Lili agradece o 
apoio de Marcelo. Shirley finge 
estar doente, e Inês pede que 
Afonso cuide da mãe enquanto 
estiver fora. Adelaide se des-
pede e garante a Emília que, 
quando voltar, resolverá a 
situação de Justina. 

Salve-se quem puder 
Alexia propõe a Luna e Kyra que 
elas sigam Renzo e o denun-
ciem para a Polícia Federal. 
Edgar demonstra interesse por 
Ermelinda. Renzo finge querer 
conhecer os amigos de Domi-
nique. Alan garante aos filhos 
que eles se acostumarão com 

Kyra/Cleyde. Tarantino explica 
a Tammy que os dois não fica-
rão mais juntos. Agnes incen-
tiva Bia a viver normalmente 
com o marca-passo. O médico 
aconselha Téo a fazer a cirur-
gia na coluna, mas o rapaz 
tem medo dos riscos. Vicky 
teme que Helena não goste 
de ver Luna/Fiona traba-
lhando no restaurante e pede 
para a amiga se esconder.

Amor de mãe
Magno agradece Betina por lhe 
contar sobre Genilson. Nicete 

questiona Betina sobre seus 
sentimentos por Magno. O res-
taurante de Thelma e Danilo faz 
sucesso. Penha afirma a Álvaro 
que assumirá os negócios de 
Belizário. Januário disfarça 
para Oliveira seu encontro 
com Lurdes. Lurdes repreende 
o comportamento de Januário. 
Matias e Miranda ficam jun-
tos novamente. Thelma con-
firma sua gravidez do bebê de 
Camila e Danilo. Jane afirma 
a Thelma que ela precisa acei-
tar o fato de que Danilo é ado-
tado, e Durval ouve.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Nosso tesouro 
está na colmeia 
de nosso conhe-
cimento. Estamos 
sempre voltados a 
essa direção, pois 

somos insetos 
alados da natu-
reza, coletores 

do mel da mente.  
(Nietzsche) 

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

comemoram aniversário hoje -, 
Adriana Gomes Araújo, Lourival 
Raimundo dos Santos , Cristia-
na Ramilo, Amanda Yokota, Cris 
Cassiolato e Rita Martinelli.   Da 

coluna: felicidades! 

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

ZOOM
Franciele Cunha    , 25 anos,  é uma das candidatas ao título de  Rai-
nha da Expo Umuarama 2020 -,  e ganha destaque na coluna de hoje. 

Ideias! 
O Conselho da Mulher Empresária da Aciu convida as 
empresarias para uma rodada de ideias para  o plano 

de ação 2020. Será na quarta-feira (4) no auditório da 
Aciu. Carla Frasquete Moreira dirige o evento.
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As Mulheres do Dia  

Solte a VOZ!
n As inscrições estão abertas 

para o Coro Unipar até 28 de feve-
reiro de 2020 com teste seletivo e 
entrevistas no dia 2 de março das 
17h às 19h na Unipar Sede. Há  10 
vagas para bolsistas (acadêmicos e 
pós-graduandos da Unipar). O can-
didato selecionado recebe auxílio 
financeiro no valor de R$ 100,00 
mensais por prazo determinado 

conforme o edital. Também vagas 
(25)  para voluntários (egressos e 
funcionários da Unipar e pessoas 
sem vínculo com a instituição e 

nem  é exigido experiência 
musical do candidato.  

n As inscrições deverão ser 
realizadas em horário comer-

cial na Diretoria de Comunica-
ção da Unipar Sede (próximo 

a clínica de odontologia), 
PIAE ou pelo formulário online 
disponibilizado no site www.

unipar.br (PIBIA).

Há poucos dias do  Dia da 
Mulher, e a coluna vai dando 
destaque  as mulheres no seu 

dia-a-dia. Elas que também vão 
comemorar o 8 de março com 
amor, trabalho e muita dedi-
cação. Entre elas -, JULIANA 
BUCH, MIRIAM LUEDERS, ANA 
FLÁVIA MIQUELANTE ( Dale 

Carnegie) e ANA PAULA RIBEI-
RO na reunião do Rotary Club 

Umuarama, na segunda ( 17) na 
Casa da Amizade.  

Aberto!
O comércio funcionará normalmente na pró-
xima segunda-feira (24), véspera de Carna-

val, em Umuarama. De acordo com as leis do 
trabalho, sequer a terça-feira (25) é feriado, 

mas por questões culturais e costumes 
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 
teremos o funcionamento do comércio no 
horário habitual tanto na segunda quanto 

na Quarta-feira de Cinzas”, ressalta o presi-
dente da Aciu, Orlando Luiz Santos. 
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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 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 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 LT  .............................................................16/17..................PRATA .................................COMPLETO .................................................. R$ 41.900.00
ONIX 1.4 LT ..............................................................18/19..................BRANCO ............................COMPLETO .................................................. R$ 46.900.00
ONIX 1.4 LTZ AT .....................................................16/17..................PRATA .................................COMPLETO, AUT ....................................... R$ 49.900.00
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
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, KM 6.465 ............ R$ 84.900,00
TRAILBLAZER V6 LTZ  ..........................................12/13..................CINZA .................................COMPLETO, AUT, COURO, 7L ............... R$ 79.900,00
TRAILBLAZER 2.8 LTZ 4X4 DIESEL ..................14/15..................PRATA .................................COMPLETO, AUT, COURO, 7L .............R$ 124.900,00



15GERALUMUARAMA, 19 DE FEVEREIRO DE 2020

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

Para os profissionais que buscam alavancar a 
carreira e se destacar no competitivo mercado 
de trabalho, a Universidade Paranaense está 

ofertando mais de cem cursos na sua campanha 
de pós-graduação 2020. As especializações são na 
modalidade lato sensu, distribuídas em todas as 

áreas do conhecimento. As inscrições estão abertas. 
Somente em Umuarama (Unidade-Sede) 

são 31 cursos, entre eles, o de ‘Engenharia de 
Segurança do Trabalho’. Uma das finalidades da 
especialização é qualificar o pós-graduando para 

atuar na segurança e higiene do trabalho, conforme 
recomendam as normas regulamentares do 

Ministério do Trabalho e outras organizações.
Dirigida aos graduados em Engenharias, 

Arquitetura e Urbanismo e Agronomia, também 
visa propiciar conhecimentos sobre como avaliar e 
controlar os riscos à integridade física e psicológica 

dos trabalhadores em suas atividades laborais, 
identificando agentes que possam agredir os 

ambientes de trabalho. 
Com professores altamente qualificados, as aulas 
serão em regime quinzenal. Na grade curricular, 

disciplinas voltadas a atender as expectativas 
dos pós-graduandos e as exigências do 

mercado de trabalho. 

Saiba mais no site www.unipar.br 

Especialização em Engenharia 
de Segurança do Trabalho

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   

Dois mortos
na PR-082

Um acidente envolvendo dois 
carros um caminhão na tarde de 
ontem (18) matou duas pessoas 
na rodovia PR-082, em Cianor te 
(84 quilômetros de Umuarama). 
Os corpos foram levados ao 
Instituto Médico-Legal (IML) e 
a Polícia Rodoviária Estadual 
(PRE) interditou o trecho conhe-
cido como Baixada da Bica, 
para atendimento das vítimas. 
As identidades das vítimas não 
foram repassadas à imprensa 
até o início da noite.

Outras três pessoas ficaram 
feridas, entre elas um bebê. 
Todos os ocupantes estavam em 
um Fiat Uno e seriam moradores 
de São Tomé.

“O motorista do Jeep me 
disse que o do Uno tentou 
desviar de um galho na pista, 
porque aqui choveu muito, e aí 
aconteceu o acidente”, relatou 
Alessandra da Silva, que mora 
nas imediações de onde houve 
a colisão ao site Obemdito.

O que teria acontecido é um 
choque frontal entre o Uno – 
onde estavam as duas vítimas 
fatais no banco da frente e 
as três feridas, contra o Jeep 
com placas de Londrina e na 
sequência bateu em um cami-
nhão. Depois disso, foi parar 
no acostamento.

DIVULGAÇÃO
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Time e comissão técnica da Afsu se 
preparam para temporada 2020

Com o elenco formado, o Umua-
rama Futsal reuniu os jogadores e 
comissão técnica no ginásio de espor-
tes Amário Vieira da Costa para início 
das atividades para a nova tempo-
rada. Desde a semana passada, os 
jogadores vinham sendo avaliados e 
passaram por exames e também tive-
ram avaliações psicoterápicas e de 
composição corporal. Para esta pré-
-temporada os atletas participarão de 
um torneio em Pitanga e devem fazer 
alguns amistosos com datas e adver-
sários que serão confirmados nos 
próximos dias. Além do Paranaense, 
o Umuarama Futsal também disputa 
a Liga Nacional neste ano, após três 
anos fora da competição.

A comissão técnica e formada 
por Nei Victor (técnico); marquinhos 
(supervisor), Elton Silva (Preparador 
Físico); Edjan  Barbosa (Preparador 
de Goleiros); Maneco (Mordomo); 

Luciano Luba (Fisioterapeuta); Dr. 
Paulo caetano (Médico).

O time é formado por Augusto (Ala 
Pivô)/ Murilo ‘Mura’ (Fixo Ala); Léocafé 
(Ala Fixo); Lucas (Fixo); Thiago ‘Foguinho’ 
(Ala Direita); Luccas (Goleiro); Danilo (Ala 
Esquerda); Vitinho (Ala Direita).

Os contratados foram Guilherme 
Ouchita, 25 anos (Ala Esquerda); 
Jamerson Erick, de 22 anos (Goleiro); 
Douglas Luan, de 22 anos (Pivô); Car-
los Parma, de 23 anos (Ala Direita) e 
por fim, Matheus ‘Delegado’, de 24 
anos (Fixo).

PREPARADOR físico junto com atletas do Umuarama Futsal

ASSESSORIA

O professor de May Thay André Luiz Lima, de 30 anos 
ficou em terceiro lugar na 6ª edição do campeonato New 
Warrior, na categoria até 86 quilos. A disputa aconte-
ceu no último sábado (15) na cidade de Hernandárias/
PY. Professor da arte marcial em Umuarama há dois anos, 
o lutador levou na bagagem, o aluno Ronaldo Silva, o 
‘Ronaldo Capoeira’, de 27 anos. O jovem lutador foi 
campeão internacional na categoria 55 quilos, peso leve. Ele 
fez apenas uma luta e venceu o desafio contra outro brasileiro 
morador em Matelândia. Já o professor encarou quatro 
adversários, sendo que dois deles vieram da Argentina e dois 
do Paraguai. André é professor de May Thay na escola Bk 
Top Teen, na academia Iron Gym.

DIVULGAÇÃO
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