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Tráfico

DIVULGAÇÃO

Patrulheiros rodoviários estaduais apreenderam ontem
3 toneladas e meia de maconha que eram transportadas
embaixo de uma carga de madeira num caminhão que tinha
como destino a cidade de Maringá. O motorista foi preso e
disse que receberia R$ 5 mil pelo transporte do entorpecente.
l Pág. 10
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25º Batalhão da PM comemora
6 anos com Operação Saturação

Em comemoração aos 6 anos de criação do 25º Batalhão da PM de Umuarama, foi lançada a Operação Saturação. Todo o efetivo foi direcionado para patrulhar as ruas. O
comandante, Major Valdecir Capelli, acompanhou pessoalmente os trabalhos, abordagens e averiguações. O primeiro ponto a sofrer a ação foi a Estação Rodoviária, depois
l Pág. 12
os PMs se separaram e patrulharam pelos bairros da cidade.
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Lotofácil
Megasenaconcurso: 2235

Asfalto no noroeste

A pavimentação de rodovias precisa de atenção dobrada em todo o
Estado do Paraná e, na intenção de resolver tal problema, o deputado
estadual Delegado Fernando se reuniu na Secretaria do Desenvolvimento
Urbano e de Obras Públicas (SEDU), com o Secretário João Ortega, para
assinatura de convênios e liberação de recursos. Foram liberados valores
na importância de R$ 380 mil que será aplicado na finalização e na ordem
de licitação para a nova rodoviária de Douradina. Outros R$ 370 mil serão
aplicados na pavimentação urbana de Palotina. O parlamentar ressalta
que na ocasião recebeu também a liberação R$ 110 mil em recursos do
programa Paraná Mais Cidades para o Município de Icaraíma.

Chantagem

A declaração do ministro
do Gabinete de Segurança
Institucional (GSI) Augusto Heleno,
de que o governo tem “que deixar
de ser vítima de chantagem de
parlamentares, gerou atrito na
relação com o Congresso. Os
presidentes da Câmara e do Senado
reagiram. O ministro Augusto
Heleno fez o comentário na
manhã da terça-feira (18), durante
a cerimônia pública da troca da
bandeira no Palácio da Alvorada,
que estava sendo transmitida ao
vivo numa rede social pelo perfil do
presidente Jair Bolsonaro. Augusto
Heleno conversava com Paulo
Guedes e Luiz Eduardo Ramos
sobre negociação entre o Planalto
e o Congresso sobre o controle do
orçamento.

Desacordo

Na ocasião, Heleno criticava
o acordo que chegou a ser
anunciado na semana passada
entre o governo e o Congresso.
No fim de 2019, o presidente Jair
Bolsonaro vetou vários trechos
aprovados pelo Congresso na
Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Neste momento, os vetos estão
para ser votados e podem acabar
sendo derrubados. O governo
tenta negociar um mínimo de
mudanças, mas prometeu ceder
em alguns pontos, como deixar
com os parlamentares o direito
de indicar a ordem de liberação
das emendas no orçamento.
Em troca, o Executivo não seria
punido se não cumprisse o prazo
para execução dos pagamentos. O
acordo acabou não acontecendo.
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Open bar

Chegar em um bar ou restaurante que oferece sistema open bar
ou open food nem sempre pode ser o que o cliente espera. Muitas
vezes, ao escolher um produto no cardápio, é informado de que
aquele, geralmente de maior valor, não está no pacote promocional
anunciado. A situação gera descontentamento e mesmo com as
reclamações, a armadilha segue sendo aplicada a toda a clientela.
Entretanto, o deputado estadual Requião Filho (MDB) lembra que
este é um direito do consumidor, de ser avisado com antecedência
à entrada do estabelecimento, em anúncio claro e destacado, sobre
todos os produtos que compõem o sistema open oferecido pela
casa. “É uma prática comum e quando o cliente escolhe algo fora do
valor promocional, gera uma sensação de trapaça, de enganação.
Ficam à mercê da sorte! Por isso é preciso criar regras claras e cobrar
para que os estabelecimentos divulguem antecipadamente todas
as marcas de bebidas e tipos de comidas que serão oferecidos no
pacote”, explicou o parlamentar.

Cliente informado

Requião protocolou o projeto de lei 54/2020 na Alep que exige de
bares e restaurantes provedores de ofertas neste sistema open
bar ou open food, que especifiquem antecipadamente todas as
condições e qual o cardápio que será disponibilizado ao cliente.
“Queremos ampliar a proteção aos consumidores que, por vezes,
compram ingressos para referidos eventos e acabam se sentindo
enganados”, justificou.

Céu claro

Céu claro

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Fases da lua
Nova

23/02- 12h33

Crescente

02/03 - 16h58

Cheia

09/03 - 14h48

Nublado

Minguante

16/03 - 06h35
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O Governo do Estado anunciou a
liberação de R$ 5 milhões para reforçar o combate à dengue em 118 municípios paranaenses. A medida atende
a uma reivindicação do deputado
Michele Caputo (PSDB), que ocupou
a tribuna da Assembleia Legislativa
do Paraná na semana passada para
sugerir o repasse, em caráter emergencial, para as cidades em situação
de epidemia ou alerta para dengue.
Umuarama está entre as cidades que
receberão os recursos.
“Trata-se de uma ajuda fundamental para esses municípios que enfrentam este momento crítico. Recursos
que vem em boa hora, pois servirão
para contratação emergencial de médicos e demais profissionais da retaguarda de atendimento”, afirmou o
deputado, que também parabenizou o
governador Ratinho Júnior pela atitude.
Em tempos de epidemia, o movimento em postos de saúde e prontos
socorros de hospitais aumenta muito.
A pressão nos serviços de saúde prejudica também o atendimento dos casos
de rotina, por causa da sobrecarga na
rede assistencial.
Atualmente, o Paraná está em
estado de aler ta para uma possível
epidemia de dengue. Os números
assustam. Desde agosto do ano passado, quase 27 mil casos da doença
já foram confirmados. Outros 28 mil
casos suspeitos seguem sendo investigados. Além disso, 23 pessoas morreram por complicações da dengue.
De acordo com Caputo, a situação
é muito grave e merece uma atenção
maior das autoridades. “Estamos
perdendo esta guerra. Não adianta
apenas responsabilizarmos a população. Cada um tem que fazer a sua
parte, inclusive destinando recursos
humanos e financeiros para ampliar
este combate ao mosquito”, disse o
deputado, que quando foi secretário
de Estado da Saúde criou o programa
VigiaSUS. A ideia era justamente
repassar incentivos de custeio e capital para os municípios investirem na
área de Vigilância em Saúde.

PREVENÇÃO
Os dias de calor e as constantes chuvas são um prato cheio para a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.
Por isso, a melhor forma de prevenção
é eliminar todo tipo de recipiente que
possa acumular água parada.
Além disso, estima-se que 90% dos
potenciais criadouros do mosquito estejam dentro de casas ou quintais. A maior
parte é considerada lixo, como copo
plástico, garrafa pet, sacolas e outros
objetos descartáveis. O dado ressalta
a importância, de toda semana, as pessoas dedicarem pelo menos 15 minutos
para vistoriar sua residência em busca
de potenciais criadouros.
A recomendação também vale para
quem vai viajar agora no carnaval. “Antes
de pegar a estrada para curtir o feriado,
dê uma geral na casa e no quintal. Deixe
sua casa livre da dengue e proteja sua
família e vizinhos”, adverte Caputo.

MARCOS VINICIUS SCHOEDER/ALEP

Umuarama receberá recursos do
Estado para combater a dengue

REIVINDICAÇÃO do deputado Michele Caputo
(PSDB), é de que o repasse seja feito em caráter
emergencial, para as cidades em situação de epidemia

Fundo estadual

Preocupado com a situação, Caputo também trouxe o tema da dengue para a
audiência pública com o secretário de Estado da Fazenda, Renê Garcia de Oliveira
Júnior, realizada nesta semana, na Assembleia Legislativa.
Ao ser questionado sobre o fluxo para liberação desses recursos de custeio aos
municípios, o secretário disse que existe um fundo estadual de emergência para
atender esse tipo de demanda. “Basta que o secretário da Saúde nos apresente os
elementos, o pedido, o pleito e imediatamente será atendido”, comentou.

Epidemia

Dados do Ministério da Saúde apontam que o Paraná tem uma das piores incidências de dengue do Brasil. Pelo menos 78 municípios também já entraram em estado de
epidemia e outros 40 estão em estado de alerta. Para se ter ideia, o atual número de casos
é 57 vezes maior se comparado a média dos últimos três anos para o mesmo período.
“Campanhas de conscientização são importantes, mas é preciso fazer mais. A retaguarda
de atendimento deve estar preparada para tratar de maneira adequada os casos suspeitos.
Isso reduz muito o risco de morte dos pacientes”, explica o deputado.

Municípios que receberam os recursos emergenciais
Santa Isabel do Ivaí, Quinta do Sol,
Floraí, Nova Cantu, Santa Inês, Brasilândia do Sul, Umuarama, Foz do Iguaçu, Nova Esperança, Leópolis, Maringá, Santa Mônica, Iracema do Oeste,
Fênix, Centenário do Sul, Sarandi, Ivaté,
Andirá, Nova Santa Bárbara, Miraselva,
São Pedro do Ivaí, Tapejara, Iguaraçu,

Nova Fátima, Maria Helena, Maripá,
Anahy, Londrina, Paiçandu, São Miguel
do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon,
Jataizinho, Assis Chateaubriand, Palotina, Corbélia, Arapuã, Lindoeste, Ivatuba, Floresta, Bela Vista do Paraíso,
Figueira, Alvorada do Sul, Formosa do
Oeste, Rancho Alegre e Medianeira.
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Homenagem

Autor da lei que estabelece
uma faixa de segurança
para plantio próximo às
redes elétricas, o deputado
Hussein Bakri (PSD) foi
homenageado pela Copel.
O presidente da companhia,
Daniel Slaviero, e o diretor
de distribuição, Max Orfali,
entregaram uma placa
de reconhecimento por
garantir “mais segurança e
qualidade no fornecimento
de energia à população do
Paraná, o que se traduz no
desenvolvimento do estado”.
O chefe da Casa Civil,
deputado Guto Silva (PSD),
acompanhou a homenagem.

Interrupções

A lei de Bakri, aprovada
por unanimidade pelos
deputados estaduais, foi
redigida em parceria com
a Copel e com os órgãos
ambientais. Estabelece uma
faixa de segurança mínima
de 15 metros de cada lado
da rede e determina que a
altura máxima das árvores
não poderá ultrapassar 3
metros. Segundo a Copel,
em algumas regiões, a
vegetação é responsável
por mais de 70% das
interrupções no sistema
de distribuição de energia
elétrica - desde 2014, houve
1,1 milhão de casos.

Demorou demais

O senador Alvaro Dias (Pode)
criticou a interferência do
líder do Governo no Senado,
Fernando Bezerra Coelho
(MDB), para que o projeto
de lei sobre a prisão em
segunda instância não fosse
enviado de primeira para
a Câmara dos Deputados.
“A matéria já deveria ter
seguido para a Câmara dos
Deputados, uma vez que
a mesma é terminativa na
Comissão de Constituição e
Justiça, onde foi aprovada no
ano passado”.

TRIBUNA HOJE NEWS, 21 DE FEVEREIRO DE 2020

Ano de reeleição

Faltando pouco mais
de sete meses para as
eleições de outubro, os
arranjos para garantir o
maior número de aliados
ainda estão longe de
serem concluídos. Na
Câmara de Vereadores
de Foz do Iguaçu, dos
15 parlamentares, 12
pretendem disputar a
reeleição. Dois já definiram
que não vão às urnas e um
está indeciso.

Fespop

A Prefeitura de Santa
Terezinha inicia os
preparativos para a Fespop
2020. A dupla sertaneja
Henrique e Juliano é a
primeira confirmada na
grade de shows da Fespop.
Os irmãos se apresentam
pela primeira vez no
festival, que neste ano será
realizado de 7 a 10 de maio
no parque de exposições e
eventos da cidade.

Operação Carnaval

A PRF lança a Operação
Carnaval 2020 nesta sextafeira em todo o País. Com
duração de seis dias, a
operação termina às 23h59
de quarta-feira (26). Entre os
focos da fiscalização da PRF
estão condutas irregulares
como embriaguez ao
volante, ultrapassagens
proibidas, transporte seguro
de crianças, motociclistas e o
uso do celular.

Homenagem II

Há quase dois anos, a
sala de Comissão de
Agricultura e Pecuária da
Câmara dos Deputados
passou a se chamar Moacir
Micheletto, ex-deputado
do MDB do Paraná. A
homenagem idealizada pelo
deputado Sergio de Souza
(MDB-PR) “a um homem
que prestou grandes
serviços ao Paraná”.

Indeferidas
no Simples
A Receita Estadual
do Paraná indeferiu o
pedido de 3.737 contribuintes que pretendiam
ingressar no regime do
Simples Nacional 2020
porque elas possuíam
pendência cadastral ou
débito perante a Fazenda
Pública do Paraná.
O Simples Nacional
é um regime tributário
diferenciado e simplificado, do qual podem
fazer par te micr oempresas e empresas de
pequeno por te. Neste
sistema, a empresa
recolhe num documento
único e mensal todos os
impostos que por ventura
deve aos três níveis de
administração – federal,
estadual e municipal.
De acordo com o
gerente do Simples Nacional, setor da Receita Estadual, Yukiharu Hamada, a

decisão foi publicada em
edital no Diário Oficial Executivo do Estado nº 10628,
de segunda-feira (17).
A Receita Estadual
também encaminhou
correspondência eletrônica aos contabilistas e
aos responsáveis pelas
empresas indeferidas.
Hamada explica que a
principal causa do indeferimento é a falta de pagamento de algum imposto.
O pedido de reconsideração pode ser protocolado por meio do
e-Protocolo, destinado à
CRE/AGSN-Assessoria
e Gerência do Simples
Nacional, ou diretamente
na Agência da Receita
Estadual do domicílio tributário do contribuinte.
O prazo é de 30 dias
úteis contados da data
da publicação, por tanto
dia 2 de abril.

Alep nega folga de 12 dias
no Carnaval
Em relação à informação divulgada de que
deputados antecipam
feriadão e terão 12 dias
de folga no Carnaval, publicada na quarta-feira (19)
em blogs e noticiários
estaduais, a Assembleia
Legislativa do Paraná se
obrigou a publicar uma
nota de esclarecimento
relatando que “A Assembleia Legislativa do Paraná
esclarece que a Casa não
estará em recesso durante
12 dias. A sessão plenária

da quarta-feira, dia 19, foi
suspensa em decorrência
de serviços de manutenção
que serão realizadas no Plenário. Todas as atividades
administrativas, os atendimentos nos gabinetes e a
agenda dos parlamentares
permanecem inalterados.
Na segunda, terça e quarta-feira da próxima semana
as sessões não serão realizadas em virtude do período
de Carnaval. O expediente
será retomado na quarta-feira, às 14h”.

GERAL
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122 presos do Paraná
vão cursar universidade

Através da aprovação no Exame
Nacional do Ensino Médio Para Privados de Liberdade (Enem-PPL) e em
vestibulares, 122 detentos do sistema
prisional de todo o Paraná poderão cursar o ensino superior em 2020, em instituições públicas e privadas. Entre os
cursos mais escolhidos pelos presos
estão Administração, Educação Física,
Engenharias, Logística e Serviço Social.
“Temos dado a devida importância
às boas práticas, o que, somadas a
outras iniciativas, como investimentos
em infraestrutura, atenção aos recursos
humanos e a modernização da gestão
carcerária, tem feito com que o Paraná,
em questão de educação e ressocialização dos detentos, esteja em um patamar de exemplo para outros estados”,
enalteceu o secretário da Segurança
Pública, Romulo Marinho Soares.
Os projetos de educação têm sido
ampliados. Hoje, todos os estabelecimentos prisionais possuem salas de
aula, professores da educação básica
e acervos bibliográficos. Além disso,
18 unidades contam com laboratórios
de informática, onde os presos acessam os cursos de qualificação profissional e superiores à distância. Tudo
isso fez com que também crescesse o
número de internos matriculados.
“A Secretaria da Segurança Pública
busca sempre ampliar as parcerias com
instituições de ensino para que os presos possam estudar, fazer cursos profissionalizantes e pensar em uma vida
de bem após a sua estada no cárcere.
Incentivamos ainda que eles tenham atividades extracurriculares e complementares, para atrair ainda mais internos à
educação”, afirmou o secretário.
Em todo o Estado, mais de 8,6 mil
presos estão fazendo alguma atividade
educacional. Em diversas unidades,
foram, inclusive, promovidos cursinhos
preparatórios para as provas de seleção,
o que tem feito com que o número de
aprovações cresça. Para se ter uma ideia,
há cinco anos, apenas sete custodiados
asseguraram vagas em cursos superiores.

AEN

PARA ser aprovado, o preso ainda precisa atingir uma média de 6,0 pontos na resenha
“Investir em educação é sempre um
passo para um futuro melhor. Na execução penal não é diferente. A faculdade
prepara o preso para a saída do sistema
penitenciário de forma que o conhecimento e a conclusão do curso lhe ajudem na reinserção dele ao mercado de
trabalho”, destacou o diretor-geral do
Departamento Penitenciário do Paraná
(Depen), Francisco Alberto Caricati.
CURSOS
Dos 122 internos aprovados, 46
são de Curitiba e Região Metropolitana, sendo 17 da Colônia Penal
Agroindustrial; 11 do Complexo Médico
Penal; seis da Casa de Custódia de
São José dos Pinhais; cinco da Penitenciária Central do Estado (sendo três
da Unidade de Segurança e outros quatro da Unidade de Progressão); quatro
da Penitenciária Estadual de Piraquara
e um da Casa de Custódia de Curitiba.
Outros 40 são de Londrina, sendo 19
da Penitenciária Estadual de Londrina I
(PEL I); 17 da PEL II; dois da Casa de
Custódia e outros dois do Centro de
Reintegração Social (Creslon). Administração, Marketing, Educação Física,
Letras, Design de Interiores, Logística,
Gestão de Recursos Humanos e Radiologia são alguns dos cursos escolhidos.

“Por acreditar na educação como
uma das forças de mudança e de redução da reincidência criminal, as unidades penais de Londrina, o Centro Estadual de Educação Básica Para Jovens
e Adultos da região e o Conselho da
Comunidade desenvolvem programas,
projetos e até um cursinho pré-vestibular para que presos interessados em
estudar possam ingressar no ensino
superior”, destacou o coordenador da
região, Reginaldo Peixoto.
Dos demais, 23 estão custodiados
na Penitenciária Estadual de Francisco
Beltrão (PEFB). Todos eles foram aprovados para cursar a graduação em universidades públicas, por meio do Sistema
de Seleção Unificada (Sisu), que utiliza a
nota do Enem-PPL para a classificação.
O curso de engenharia de alimentos foi
escolhido por 21 deles.
Além dos cursinhos preparatórios,
outra iniciativa que ajudou os candidatos foi a participação no Projeto de
remição de pena pela leitura. Os presos
têm direito a reduzir quatro dias da pena
após ler um livro e entregar uma resenha, que é escrita sob supervisão. São
20 dias para leitura, com média de duas
horas diárias, e oito horas para escrever
e reescrever o texto ampliativo.
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NOTÍCIAS DA UNIPAR
VENHA PARA A UNIPAR

Desconto na mensalidade
estimula transferência
Em seu Programa de Bolsas de
Estudo recém-lançado, a Universidade
Paranaense reforça seu desejo de
receber, com toda cordialidade, alunos
de outras IES (Instituições de Ensino
Superior) para honrar, ainda mais, seu
corpo discente.
Em qualquer curso de graduação
que escolher (exceto Medicina), o
interessado ganha 30% de desconto
na mensalidade. Além desta grande
vantagem, há outra talvez mais
importante ainda: o privilégio de
estudar em uma universidade
brasileira com nota máxima (atribuída
pelo Ministério da Educação na
última avaliação in loco realizada em
dezembro/2019).
Uma “universidade de verdade” como
a Unipar também garante ao aluno
participações em projetos de pesquisa
e extensão. São muitas opções, em
várias áreas do conhecimento, todas
acompanhadas pelos professores de
alto nível da Instituição.
E mais: a grandiosa e moderna
estrutura laboratorial da Unipar
garante formação sólida, já que
permite, com eficácia e dinamismo,
que teoria e prática caminhem
juntas, reforçando e estimulando o
aprendizado.
Outros descontos Em seu Programa
de Bolsas, a Unipar tem várias outras
oportunidades com bons descontos.
Concorrendo em cursos presenciais
com a nota do Enem, dá até para
ganhar 100% no primeiro ano [acima
de 850 pontos] e 50% [para pontuação
acima de 450 pontos].

Quem
estuda na
Unipar
participa de
projetos de
extensão...

... e de pesquisa: são
várias e excelentes
oportunidades de colocar
os conhecimentos
em prática

Da graduação ao doutorado, a Unipar
tem opção em todas as áreas

Quer começar um curso superior já? Ainda
dá tempo. Você pode concorrer com a nota do
Enem. Quer ser especialista? Ou mestre? Ou
doutor? Inscreva-se já. A Unipar tem mais de cem
opções de cursos. Saiba mais em unipar.br.

Às vésperas dos 50 anos
e com conceito máximo,
a Unipar pontua
entre as melhores
universidades do Paraná

GERAL
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Aciu vai lançar campanha para
preservar vagas no estacionamento
A diretoria executiva da Associação Comercial, Industrial e Agrícola
(Aciu) realizou na manhã da quarta-feira (19) a primeira reunião do
ano, quando discutiu com empresários várias pautas que serão aplicadas no decorrer de 2020, além da
realização de uma campanha para
conscientizar os comerciários sobre
a importância de preservar vagas de
estacionamento para os clientes.
O presidente Orlando Luiz Santos destacou a relevante par ticipação da Aciu na campanha Natal
Encantado, que trouxe inovações
que caíram no gosto dos moradores de Umuarama e visitantes.
Também atentou para a mobilização em torno da formatação
das principais campanhas do
comércio em 2020 (Mães, Namorados, Pais, Crianças e Natal), a
par tir da formação de equipes e
delegação de funções.
Os resultados da abertura dos
estabelecimentos comerciais em
dois sábados do mês em horário
estendido, o clamor dos comerciantes para agilizar a reativação do estacionamento rotativo pago, o esboço
de uma campanha para conscientizar
os comerciários sobre a importância
de preservar a maioria das vagas de

ASSESSORIA

DIRETORIA da Aciu discute temas que serão aplicados pela entidade no município durante 2020
estacionamento para os clientes
e novidades sobre a futura sede
própria da entidade também pontuaram as colocações.
De acordo com a Assessoria
de comunicação da Associação
Comercial, a campanha para a
preser vação de vagas no expediente do comércio no centro de
Umuarama ainda está em processo de formatação e novidades serão divulgadas até o final
da próxima semana.
O encontro também serviu para

abordar temas como a formatação
das principais campanhas, como
Natal e Dia das Mães.
JOVEM EMPREENDEDOR
No encerramento, o presidente
do Conselho do Jovem Empresário (Conjove), Heitor Souza Vivian,
falou sobre a importância de inserir Umuarama no cenário do programa Jovem Empreendedor, e
João Batista de Oliveira, integrante
do Conselho Fiscal, apresentou as
características do convênio Ornaghi
Soluções Tributárias.
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um feriado, mas os comerciários
não trabalharão na terça a fim
de compensar as horas extras de
dezembro. Na Quarta de Cinzas
expediente normal.

Ponto facultativo

Dê um start

O Sebrae realizará em
Umuarama, no próximo dia 28
(sexta), o Start, evento voltado
para quem quer saber mais
sobre empreendedorismo
e deseja abrir um negócio.
A programação terá início
às 19h30, no auditório da
entidade. A participação
é gratuita. Inscrições pelo
telefone (44) 3623-8101 ou
pelo site do Sebrae (https://
www.sebraepr.com.br/)

Happy hour só delas

O Dia Internacional da Mulher
será celebrado com um happy
hour no Mister Chopp (avenida
Apucarana). Será no dia 9 de
março, às 19h30. A participação
custa R$ 40 e as vagas são
limitadas. Reservas pelo telefone
(44) 3621-6700.

Conselho da Mulher recebe

Também em alusão ao Dia
Internacional da Mulher, o
Conselho da Mulher Empresária
e Executiva da Aciu promoverá
um evento especial, no dia 4 de
março, às 19h30, no auditório
da entidade. Com direito a coffe
break e com vagas limitadas. A
interação e sugestões nortearão
as ações que serão desenvolvidas
pelo conselho ao longo do
ano. Assegure sua participação

ligando para (44) 3621-6700.

Consciência empresarial:
palestra

A prefeitura terá ponto
facultativo na segunda (24),
terça (25) e horários especiais
de expediente nos dias 26
de fevereiro (Quarta-Feira de
Cinzas) e 9 de abril (véspera da
Sexta-Feira Santa).

Festa das Nações

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

Uma notícia que anda
repercutindo super bem nas
redes sociais é o retorno da
Festa das Nações à programação
de aniversário de Umuarama.
O Executivo e o Fórum das
Entidades resgatam um dos
eventos culturais de maior
tradição do noroeste, que
oferece pratos típicos e um
pouco do folclore de etnias
que tiveram grande peso na
formação cultural regional.

Ainda dá tempo

Mãos à obra

Ainda dá tempo para aproveitar a
promoção ‘Carnaval de Consultas’
SPC, da Aciu, que concede 50% de
desconto para consultas completas
(SPC/Serasa). Até as 18h desta
sexta (21), no balcão da entidade.
Com o dinheiro de alguns
cafezinhos, R$ 7,50, você verificar
criteriosamente sua situação
financeira. É necessária apenas a
apresentação do RG e do CPF. Para
terceiros, uma procuração.

Olho nos horários especiais

O comércio de Umuarama
funcionará normalmente na
próxima segunda-feira (24), véspera
de Carnaval. Pelo contexto das
leis trabalhistas, o carnaval não é

Na primeira reunião da diretoria
executiva da Aciu no ano já
começaram a ser delineadas as
principais campanhas do ano,
correspondentes ao Dia das Mães,
Dia dos Namorados, Dia dos Pais,
Dia das Crianças e Natal.
“A cultura organizacional
reflete os valores e as crenças
de uma organização. E pode
impactar tanto positiva quanto
negativamente na sociabilização
entre as pessoas, bem como
afetar o comprometimento do
trabalho” - Lucineide Cruz
Excelente semana
A Aciu é a Casa do Empresário!
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Dengue em
Cruzeiro do Oeste

ASSESSORIA

FORAM notificados 252 novos casos, de acordo com o boletim epidemiológico
divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde
Desde o início de dezembro de 2019, a Prefeitura de
Cruzeiro do Oeste intensificou as ações de combate
à dengue. De acordo com a
Assessoria de Imprensa, são
realizadas em média 500
visitas ao dia pelos agentes
de endemias. Apesar disso,
a situação se agravou, chegando a ser declarada epidemia da doença no município.
Foram notificados 252 novos
casos, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado
pela Secretaria Estadual de
Saúde (Sesa). “Estamos trabalhando com muita responsabilidade, não escondendo
nenhum caso, porque não
adianta esconder, seria colocar vidas em risco. Sabemos
da gravidade, mas vamos vencer”, disse a prefeita Helena
Bertoco, salientando que os
trabalhos continuam, através
das Secretarias de Obras e
de Saúde, eliminando focos
e prestando atendimento
médico e hospitalar.
FUMACÊ INDISPONÍVEL
Em busca de apoio para
contornar a situação, a prefeita esteve em Curitiba na
última segunda-feira (17),
acompanhada pela secretária de Saúde, Creagair
Oliveira. A viagem tinha
como objetivo tentar agilizar a liberação do fumacê
para a cidade (veículo com

mecanismo para aspergir
veneno, usado para eliminar
o mosquito em sua forma
alada). Conforme esclareceu a secretária, o inseticida
liberado para o município já
foi utilizado e, na reunião
realizada na terça-feira (18)
a Secretaria Estadual de
Saúde informou que não tem
mais disponível e nem previsão para chegar. “Lembrando
que o inseticida é importado
dos Estados Unidos e o município não consegue comprar”,
enfatiza Creagair. “A solicitação de aplicação do fumacê
foi entregue no dia 10 de
fevereiro, após Cruzeiro
do Oeste ter oficialmente
entrado em estado de epidemia”, acrescenta. Cruzeiro
do Oeste está entre os 62
municípios no Paraná em
que foi decretado estado de
epidemia. De acordo com um
levantamento dos agentes
de endemias, 80% dos focos
em Cruzeiro do Oeste estão
nos quintais das casas. “Mais
do que nunca precisamos do
apoio da população no sentido
de combater os criadouros,
que são o grande problema. Os
terrenos baldios estão sendo
limpos pela Prefeitura, mas
não foram identificados focos
do mosquito nesses locais”,
observa a prefeita pedindo
maior atenção da população
às suas casas.
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Caminhoneiros

Um relatório de
acompanhamento do
Tribunal de Contas da União
aponta que as medidas
do governo federal para
estancar a greve dos
caminhoneiros em 2018
- como a subvenção do
diesel - não resolveram
os problemas que “deram
causa à paralisação”.
No acórdão (213/20),
o ministro-relator do
processo, Aroldo Cedraz,
sublinha: “Assim, não seria
possível garantir que o
movimento grevista não
será retomado”. O relatório
também chama a atenção
para as projeções oficiais
“que indicam elevado
risco de aumento da
dependência externa para
o abastecimento interno de
combustíveis”.

Pé no acelerador

Os maiores movimentos
nacionais de caminhoneiros
estão afinados com as políticas
do governo. Qualquer notícia
(em especial por apps) de
paralisação é boato.

MBL mira Maia...

O Movimento Brasil Livre fez
uma análise de repercussão
no Twitter das declarações
do presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia, a
favor da Reforma Tributária.
Maia aproveitou para criticar
grupos que discordam da
PEC 45 e preferem um texto
pró-emprego. Há uma queda
de braço entre gigantes do PIB:
o setor de serviços alega que
é o que mais gera empregos
e que não pode arcar com a
transferência de carga tributária
para desonerar a indústria - mais
defendida por Maia.

...Nas redes

A publicação rapidamente
viralizou e superou 5.200
respostas ao tweet. Mas o
discurso de Maia de que
a PEC é boa para o Brasil
foi atacado pelo público

nas redes sociais: 55%
dos comentários foram
negativos, segundo a análise
do MBL, e uma parcela não
significativa de comentários
positivos (6%). Os demais
foram neutros.

Jogo no sermão

A Igreja Católica deve entrar
forte no discurso contra os
jogos de azar. Foi uma das
pautas da ministra Damares,
na quarta-feira, com bispos
da CNBB em Brasília.

Acorda, Brasil!

Enquanto o mundo está
em alerta, o Brasil está sem
fiscalização noturna em
portos e aeroportos contra o
risco de entrada de pessoas
portando coronavírus. O
deputado Jorge Solla (PT-BA)
enviou dois requerimentos
à Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, que
suspendeu a vistoria. A falta
de pessoal - e de estrutura - é
a desculpa de sempre.

Morte na mata

O governo está preocupado
com o constante suicídio dos
índios da etnia Suruuarrás,
que vivem isolados em ocas
no meio da mata ao sul do
Amazonas. Pelo cadastro da
Funai, eram 130 nativos até
poucos anos. Há uma onda de
mortes entre eles, segundo
relato enviado ao Ministério
de Direitos Humanos.

No azul

O e-commerce na Black
Friday vendeu o dobro do
que em qualquer outro dia
de novembro passado na
América Latina e Caribe.
É o que constatou a Visa
Consulting & Analytics,
área de consultoria da Visa.
O Brasil registrou 21% de
aumento no segmento.

Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

www.colunaesplanada.com.br - contato@colunaesplanada.com.br Caixa Postal 1890 - CEP 70254-970 - Brasilia DF
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Polícia rodoviária apreende
3.5 toneladas de maconha
DIVULGAÇÃO

Na intimidade
GOIONEWS

DROGA estava escondida abaixo de carga d emadeira que seria levada para Maringá
Patrulheiros rodoviários estaduais que atuam no Posto de Fiscalização de Iporã (52 quilômetros
de Umuarama) apreenderam na
manhã de ontem (20) 3.500 quilos de maconha. De acordo com
os policiais, a abordagem foi realizada por volta das 8h35 quando
era realizada uma fiscalização de
rotina na rodovia PR-323 em frente
ao posto policial.
Um caminhão Mercedes Benz/
LK 1114, com placas de Maringá,
conduzido por um homem de 41
anos, residente em Marialva
foi parado e submetido a averiguação, ocasião em que o condutor relatou que retornava de
uma viagem a Naviraí/MS, onde
havia descarregado piso e retornava para sua cidade de origem

carregado com madeira.
Ao vistoriar a carroceria, os
policiais avistaram uma lona
preta abaixo da carga.
Diante da suspeita, o condutor
foi questionado sobre o que havia
debaixo da lona, até que informou estar carregado de maconha.
Segundo relatos do próprio motorista, o caminhão foi carregado em
Naviraí e seguiria para Maringá.
Pelo transpor te, ele receberia a
quantia de R$ 5 mil. Após descarregar o caminhão foram encontrados vários fardos de maconha
envoltos em fita adesiva. A droga
pesou 3.500 quilos. O condutor
foi preso por tráfico de drogas e
encaminhado junto com o caminhão e o entorpecente à Delegacia de Polícia Civil de Iporã.

Uma mulher foi flagrada
tentando entrar na cadeia
de Goioerê com uma
embalagem contendo 240
gramas de fumo desfiado.
Já havia suspeita sobre
ela, que é moradora em
Umuarama, e assim que
se apresentou para a
revista foi encaminhada
para um raio-x, que
acusou a presença de
uma embalagem em suas
partes íntimas. A acusada
era monitorada por tentar
entrar com invólucros de
maconha nas cadeias da
região, pois já havia sido
flagrada em Umuarama
e Guaíra praticando tal
ato. Para poder entrar
nos presídios, a mulher
arrumava documentos
supostamente falsos de
união estável a fim de
confirmar que tinha maridos
presos em Cruzeiro do
Oeste, Umuarama e Guaíra
e uma amásia na cadeia
feminina de Goioerê.
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Família é mantida refém de
assaltantes na madrugada
Uma família moradora em Nova
Olímpia (município situado a 48
quilômetros de Umuarama) foi
mantida refém por bandidos. O
crime aconteceu na madrugada de
ontem (quinta-feira, 19).
O assalto foi registrado por policiais
militares e o crime aconteceu na rua
Curitiba, centro da cidade, quando os
assaltantes armados invadiram a casa
e renderam os moradores.
O bando se apossou de um veículo Honda WRV de placas BBV8743, joias e a quantia de R$ 800

em espécie. Os criminosos conseguiram fugir e até o final da noite
de ontem não haviam sido localizados ou identificados.
De acordo com a Polícia Militar
da cidade, os assaltantes permaneceram por pouco tempo no interior do imóvel e conseguiram entrar
por uma janela de um dos quartos
que estava aber ta. Eles renderam as vítimas com uma pistola
e começaram a subtrair os bens.
As joias levadas estão avaliadas
em aproximadamente R$ 10 mil.
DIVULGAÇÃO

PMs de Cruzeiro do Oeste localizaram na rodovia
PR-323, por volta das 22h30 da quarta-feira
(19), um caminhão roubado. A vítima, que é
motorista de caminhão, relatou que seu veículo
Scania/124 de cor vermelha apresentou problemas mecânicos e por isso teve que parar na
rodovia perto de Tapejara, quando foi abordado
por quatro assaltantes armados. O bando ocupava
uma caminhonete. O caminhoneiro foi deixando na
rodovia e conseguiu ajuda num posto de combustíveis
em Cruzeiro do Oeste. Cerca de uma hora depois
os policiais localizaram o caminhão do veículo através
do sistema de monitoramento. A carga de soja, de
aproximadamente 37 toneladas, foi levada.

INDICADORES ECONÔMICOS
DÓLAR
% dia
COMERCIAL+0,6%
PTAX (BC) +0,3%
PARALELO +0,2%
TURISMO +0,2%
EURO
+0,4%
US$ 1 É IGUAL A:
Iene
112,11
Libra est.
0,78
Euro
0,93
Peso arg.
61,82

20/02
comp.
4,3910
4,3867
4,3000
4,3000
4,7381

venda % mês
4,3920 +2,5%
4,3873 +2,8%
4,6200 +2,4%
4,6000 +2,4%
4,7405 +0,2%

MOEDAS X REAL
Iene
R$ 0,0391
Libra est.
R$ 5,65
Peso arg.
R$ 0,07
R$1: 1489,65guaranis

POUPANÇA - TR
Período/ Poup. antiga Poup. nova
TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
21/1 a 21/2
0,5000 0,2588 0,0000
22/1 a 22/2
0,5000 0,2588 0,0000
23/1 a 23/2
0,5000 0,2588 0,0000
24/1 a 24/2
0,5000 0,2588 0,0000

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

BOVESPA

MERC. RURAL
20/02

IBOVESPA: -1,66%
Ações
Petrobras PN
Vale ON
Bradesco PN
Viavarejo ON
Met. Gerdau PN
Pão de Açúcar PN

114.586 pontos
%
R$
-2,06% 29,92
-1,16% 52,20
-1,44% 32,06
+0,31% 15,95
-7,40%
9,39
-7,33% 81,21

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

DEZ
1,15
2,09
1,74

JAN
0,21
0,48
0,09

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

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

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

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 20/02
PR
SOJA
79,58
MILHO
40,93
TRIGO
50,60
BOI GORDO 186,52
FRANGO
2,80

DIA
0,5%
2,1%
1,3%
0,4%
0,0%

30d.
0,3%
-0,2%
4,4%
0,7%
0,0%

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

BOLSA DE CHICAGO
Em 20/02 FECH.
SOJA
892,75
FARELO
292,90
MILHO
378,50
TRIGO
560,00

DIA
-4,50
-0,10
-2,00
-5,25

30d.
-2,5%
-2,1%
-2,3%
-3,7%

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

LOTES/ATACADO
Em 20/02
R$/sc SEM 30d.
SOJA Cascavel 81,50 -1,2% -0,6%
SOJA Paranaguá 89,70 0,2% 1,9%
MILHO Cascavel 45,00 3,4% -1,1%

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

Também foi pilhado um televisor
de 32 polegadas. Depois do crime
os bandidos fugiram com o veículo
da família. A Polícia Militar acredita
que o bando tenha saído da cidade.
As investigações a respeito
do caso estão sendo realizadas
pela Polícia Civil.

Envolvidos em
acidente na PR-580
continuam internados
As cinco pessoas integrantes de uma
mesma família de Ivaté que se envolveram em um acidente na noite da quarta-feira (19) continuavam internadas até
o final da noite de ontem (quinta-feira,
20) em um hospital de Umuarama. A
colisão deixou uma sexta pessoa ferida,
o condutor do outro veículo envolvido.
Todos foram socorridos por Bombeiros
e pelo Samu de Umuarama.
O acidente aconteceu na rodovia
PR-580, entre Umuarama e o distrito de
Serra dos Dourados, por volta das 20h. A
família de Ivaté que ocupava um veículo
Gol, de cor verde, com placas de Icaraíma,
seguia de Umuarama para Ivaté quando
houve o choque contra um GM Astra
de cor branca. O motorista do Astra é
morador em Douradina e também ficou
ferido. No Gol estavam Cleilton, 29 anos,
condutor, sua esposa Deise de 24 anos,
a filha do casal, Manuela, de 6 anos, um
bebê de 40 dias e a sogra do motorista,
identificada apenas como Sandra, de 46
anos. Ontem (20) todos integrantes da
família permaneciam no hospital Cemil.
A informação era de que as duas crianças
estavam na UTI. O motorista do Astra
também foi levado para o mesmo hospital. Não há informação se ele teve alta
médica ou seguia internado. O homem
sofreu um corte da cabeça e se queixava
de dores na região do ombro direito. Ao
final da tarde, apenas a filha do casal
seguia na unidade de terapia intensiva e
aspirava mais cuidados – possivelmente
teria que passar por uma cirurgia na face.
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Em comemoração aos 6 anos
de criação do 25º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Umuarama,
foi lançada a Operação Saturação.
Todo o efetivo do Batalhão foi direcionado para patrulhar as ruas
e não foi realizado o atendimento
administrativo durante todo o expediente de quinta-feira (20).
O comandante do 25º BPM, Major Valdecir Capelli, acompanhou
pessoalmente os trabalhos, abordagens e averiguações que foram
realizados pelos policiais militares
de Umuarama. Logo pela manhã
houve o lançamento da ação e, na
sequência, as equipes saíram às
ruas, seguindo diretamente até a
Estação Rodoviária.
Naquele local, cerca de 30
policiais ocupando 11 viaturas
deram início aos trabalhos ostensivos e repreensivos. O comandante explicou que durante
este ano a comemoração do aniversário do Batalhão será com a
Operação Saturação, diferente
de anos anteriores quando acontecia uma solenidade cívica, com
desfile da tropa e apresentação
do efetivo e estrutura às autoridades políticas e à imprensa.
“Serão 24 horas nas ruas com
todo efetivo possível nas cidades do 25º Batalhão. Comemoramos os 6 anos de criação do 25º
BPM, mas quem ganha o presente é a comunidade, com todos os
policiais na rua para que mantenhamos essa sensação de tranquilidade que vivemos em nosso
município”, informa.
Capelli também deu um destaque especial para a queda
da quantidade nos registros de

FOTOS: RICARDO TRINDADE/OBEMDITO

PM comemora aniversário
com Operação Saturação

AÇÃO foi acompanhada pessoalmente pelo comandante do 25º Batalhão, Major Valdecir Capelli
roubos e fur tos em Umuarama.
“Nosso objetivo é manter essa
tranquilidade para que o cida-

dão possa ir para a rua passear,
levar seus filhos para a praça”,
destacou o comandante.

Separação

Após o início dos
trabalhos na rodoviária, as equipes se
dividiram e seguiram
para os bairros. Capelli revelou também
que as localidades
mais distantes, onde
há maior registro de
furtos, estão entre
os locais onde o patrulhamento foi mais
intenso. O comandante ressaltou que
o atendimento administrativo no Batalhão OPERAÇÃO Saturação foi iniciada na Estação Rodoviária com
não aconteceu na abordagens e depois equies se dividiram patrulhando os bairros
quinta-feira, porém, o
atendimento de ocorrências seguiu a normalidade. (Colaboração – Obemdito)
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PRF lança Operação
Carnaval nas estradas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançou a Operação Carnaval 2020 à zero
hora desta sexta-feira (21) em todo o
país. Com duração de seis dias, a operação termina às 23h59 de quarta-feira
(26). Entre os focos da fiscalização da
PRF estão condutas irregulares como
embriaguez ao volante, ultrapassagens
proibidas, transporte seguro de crianças,
motociclistas e o uso do celular.
Policiais rodoviários federais que
atuam em áreas administrativas irão
reforçar as ações de policiamento
ostensivo. Na saída para o feriado, o
pico do movimento deve se concentrar no final da tarde e início da noite
de sexta-feira (21), e na manhã de
sábado (22). O retorno deve ter um
maior fluxo entre a tarde de terça (25)

e a manhã de quarta-feira (26).
A PRF enviou ofícios às concessionárias de rodovias, solicitando que eventuais obras sejam paralisadas durante o
feriado prolongado, à exceção daquelas
emergenciais ou que não possam ser
interrompidas. Veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes estarão
impedidos de transitar em trechos de
pista simples, das 16 horas às 22 horas
de sexta-feira, na manhã de sábado, das
16 horas às 22 horas de terça-feira e na
manhã de quarta-feira.
BALANÇO 2019
No Carnaval de 2019, oito pessoas
morreram em acidentes nas rodovias
federais do Paraná. Outras 184 saíram
feridas. A PRF atendeu 152 acidentes
no estado. Desatenção, ingestão de

bebidas alcoólicas e desobediência à
sinalização foram as causas dos acidentes com mortes atendidos pela PRF
durante o Carnaval de 2019. Metade
das mortes se deram em colisões frontais, resultado de ultrapassagens mal
realizadas ou em locais proibidos.
A maior parte dos acidentes fatais
ocorreu em pistas simples (6). Dos
oito mortos, três eram motociclistas
e um, pedestre. O dia mais violento
foi o primeiro dia de operação, quando foram registradas seis mortes. As
equipes da PRF flagraram em território paranaense, naquela ocasião,
133 motoristas sob efeito de bebidas alcoólicas, 657 manobras proibidas de ultrapassagem e 68 crianças
transportadas irregularmente.

O PERIGO
ESTÁ NO SEU
QUINTAL.
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.

LIMPE
O QUINTAL

NÃO DEIXE LIXO ACUMULADO
NEM ÁGUA PARADA

RETIRE A ÁGUA
DAS BROMÉLIAS

ONDE TEM ÁGUA PARADA, PODE TER DENGUE. FAÇA SUA PARTE.

CONFIRA A BANDEJA
ATRÁS DA GELADEIRA

CUIDE DAS CALHAS,
RALOS E CAIXAS D’ÁGUA
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Thaisa Moreno é convocada
novamente para a Seleção
DIVULGAÇÃO

Convocação
Goleiras:
Aline - UD Granadilla Tenerife (Espanha)
Bárbara - Avaí/Kindermann (Brasil)
Natascha - Paris FC (França)
Defensoras:
Bruna Benites - Internacional (Brasil)
Daiane - Tacón (Espanha)
Erika - Corinthians (Brasil)
Jucinara - Levante UD (Espanha)
Letícia Santos - F.F.C Frankfurt (Alemanha)
Rafaelle -Changchun Dazhong (China)
Tayla - Santos (Brasil)
Tamires - Corinthians (Brasil)
Meio-campistas:
Aline Milene - Ferroviária (Brasil)
Andressa Alves - Roma (Itália)
Andressinha - Corinthians (Brasil)
Debinha - North Carolina Courage (EUA)
Duda - São Paulo (Brasil)
Formiga - Paris St Germain (França)
Luana - Paris St Germain (França)
Thaisa - Tacón (Espanha)

JOGADORA que saiu de Xamrê, passou por Umuarama e agora foi novamente convocada para a Seleção
Brasileira
A técnica Pia Sundhage anunciou na última terça-feira (18) a
lista das 24 atletas convocadas
para a disputa do Torneio Internacional da França. A competição será disputada na primeira
Data FIFA do ano, entre 2 e 11 de
março. Na competição preparatória para os Jogos Olímpicos de
Tóquio 2020, o Brasil irá enfrentar
a Holanda, o Canadá, e a anfitriã
França. A jogadora Thaisa Moreno,
de Xambrê (município localizado a
22 quilômetros de Umuarama),
está entre as convocadas.
Thaisa iniciou a carreira de
jogadora em Umuarama e atualmente defende a equipe Tacón,
em Real Madri/Espanha. Entre as

convocadas estão duas estreias
nas listas de Pia, a goleira Natasha
e a lateral-esquerda Jucinara.
Outro ponto é o aumento do
número de atletas que atuam no
Brasil. Na última Data Fifa, em
novembro de 2019, foram 5 convocadas, nesta serão 10. Perguntada
sobre essa mudança, a técnica frisou a evolução pela qual tem passado o futebol feminino no Brasil e
o fortalecimento das competições
no país. “O fato da CBF ter uma
liga competitiva é excelente. Eu fico
sonhando com jogadoras lá de fora
virem jogar aqui. Isso não é impossível, mas podemos chegar nesse
nível com bons técnicos, boas jogadoras e transmissão dos jogos”.

Atacantes:
Bia Zaneratto - Palmeiras (Brasil)
Cristiane - Santos (Brasil)
Geyse - Madrid CFF (Espanha)
Ludmila - Atlético de Madrid (Espanha)
Marta - Orlando Pride (Estados Unidos)

O primeiro adversário do Brasil
na competição será a Holanda,
atual vice-campeã mundial e 8ª
colocada no ranking da FIFA. As
duas equipes se enfrentam na
quar ta-feira (4), no estádio da
Copa do Mundo 2019, o Stade
du Hanaiaut, em Valenciennes
(FRA). Na sequência a Seleção
Feminina terá as donas da casa
pela frente. No sábado (7), no
mesmo local da estreia, as brasileiras reencontrarão a França,
adversária que eliminou a equipe
nas oitavas de final do Mundial.
O Brasil encerra a par ticipação
diante do Canadá, na terça-feira
(10), no Stade de L’Epopée, em
Calais (FRA).
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Projeto Zumba na Praça será
retomado hoje em Umuarama

As aulas de Zumba na Praça
serão retomadas hoje (sexta-feira,
21) em Umuarama. O conhecido
e famoso ‘aulão’ é gratuito e
aber to para que toda a comunidade possa par ticipar. Acontece
na praça Miguel Rossafa.
A aula de hoje será a primeira
do ano de 2020 e o projeto é
desenvolvido pela Secretaria
Municipal de Espor tes e Lazer
(Smel). “Venha para o movimento
você também, chama a amiga,
vizinha, tia, chama a família toda
para par ticipar. É de Graça e vai
te fazer bem!”, informa a Smel
em redes sociais. A zumba acontece todas as sextas-feiras, com
início às 19h30. Também foram
retomadas as Corridas de Rua

DIVULGAÇÃO

O ‘aulão’ é gratuito e aberto para que toda a comunidade possa participar
da Smel, atividade que acontece
todas as terças e quintas-feiras,

com saída às 19h também da
praça Miguel Rossafa.

Paraná Clube terá investidores estrangeiros
O Paraná Clube viveu um capítulo impor tante na sua história
no início da semana. A reunião
extraordinária do Conselho Deliberativo definiu a terceirização do
departamento de futebol do Tricolor
para as próximas três temporadas.
A Total Sports (TSI), empresa britânica, vai gerir o time paranista em
conjunto com a diretoria do Tricolor
a partir da temporada de 2020 até
o ano de 2022. Ao todo, 85 conselheiros votaram a favor, nove contra
e houve seis abstenções.
A reunião durou quase quatro horas. No primeiro momento,
a apresentação do projeto foi de
Felipe Ximenes, ex-diretor do Coritiba, que é o representante da TSI
e vai ser o CEO do departamento
de futebol do Paraná Clube a partir
de agora e deve trabalhar em conjunto com Alex Brasil. O presidente

Leonardo Oliveira também discursou e enalteceu a importância da
parceria para o Tricolor.
Foram, então, abertas as perguntas para os conselheiros. Foi o
momento mais demorado da reunião. Felipe Ximenes acabou deixando a Sede da Kennedy antes da
votação dos conselheiros para que o
presidente Leonardo Oliveira ficasse
mais a vontade para responder os
questionamentos dos presentes.
A PROPOSTA
A proposta apresentada foi,
além do investimento nas categorias de base e uma possível
reforma na Vila Olímpica do Boqueirão, um aporte financeiro para o
futebol profissional de 600 mil
euros em 2020. Nos dois anos
seguintes o valor aumentaria.
Assim, o Paraná Clube teria 1,2
milhão de euros em 2021 e 2,4

milhões de euros em 2022. Esse
valor, segundo informações repassadas na reunião, entrará na totalidade no clube e não terá o desconto de 20% que seria destinado
ao Ato Trabalhista.
Além desse aporte, o Paraná
Clube seguirá contando com as verbas de televisão, de bilheterias, de
sócios e de possíveis patrocinadores. A contrapartida para os investidores será o percentual na venda de
jogadores em negociações futuras.
A TSI vai repassar 500 mil euros
para o pagamento dos salários atrasados de 2019, ou seja, R$ 2,3
milhões, conforme solicitou a Justiça
do Trabalho quando abriu concorrência para o arrendamento do departamento de futebol em dezembro
do ano passado. Esse valor, no
entanto, terá que ser devolvido
pelo Paraná em 24 meses.
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O sétimo guardião

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

Gêmeos

Câncer

Leão

Virgem
Libra

Você vai ter uma grande satisfação em dedicar
tempo a um amigo que precisa do seu apoio. Você
sente a necessidade de desacelerar um pouco
para ouvir os seus instintos mais profundos e ter
um descanso sem se sentir culpado - você não tem
razão para isso.
O calor das pessoas ao seu redor será muito gratificante. Não se isole. Aproveite o máximo de hoje,
tomando muitas vitaminas - você precisa cuidar mais
de si mesmo.

O vestido
que precisa ser
passado
Intermediária
Ramo do
saber
Quarto,
em inglês
Escamas
capilares

Bebida
típica
da Rússia

Viviane
Araújo,
atriz

Uma e
outra: as
duas
Emanar;
soltar
Ação do
filantropo

Nome do
cavalo do
Fantasma
(HQ)
1.000, em
algarismos
romanos

Proprietárias
Lutador
japonês

Dígrafo de
"farrapo"
Remunerado
Parte de
um porto

Serviço
de Aprendizagem
Comercial
(sigla)
A poesia
cantada

Fruto que possui
espinhos no caroço
Documento como o
registro de óbito

BANCO

(?) Bueno,
piloto da
Stock Car
Aluísio
Azevedo:
escreveu
"O Cortiço"

Time
alagoano
(fut.)
É usada
no anzol
Conjunção
aditiva

Vitamina
para os
ossos
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Solução

E
S
A

A evolução nas relações ao seu redor lhe dará uma
sensação de bem-estar interior. Você encontrará
amizade afetuosa. Você precisa praticar um esporte
para fazer a “máquina” trabalhar os músculos e os
ligamentos. Reserve tempo para isso.

Relativo
aos lábios
Chuva
violenta

T
O
R
O

Você vai ver os resultados positivos de algo que
começou há quatro semanas. Você se sente pronto
e vai conseguir enfrentar qualquer coisa que apareça no seu caminho - você está de muito bom
humor!

Navegantes; marinheiros
Bosque;
floresta

Ponto
mais alto
de um
monte

G
E L
T A
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L
I A
O M
V A
A R
R R
G O
A T
S A
D
D O

Suas amizades parecem bem sucedidas. Este é o
momento de rever as coisas com certas pessoas.
Seria bom tomar precauções contra o frio e o vento.
O ar não é um elemento favorável para você hoje.

Carimbo
de passaportes

E S
S E
C
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C
A L
S
P A
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C
S CA
T A

Você tem absoluta necessidade de falar com alguém
em quem confia e isso vai lhe trazer alívio. Sua energia lhe permitirá cumprir com muito trabalho. Meça
seus gestos e evite falsos movimentos.

Sinal que
indica a
direção a
seguir

R A
O D I
T O
U T AS
L A B
A
M
D C A
O I
E X
DO N A
A C
R I C
A A
A
I
T E S

Um golpe de sorte grande lhe permitirá focar em
seus objetivos e aproveitar o dia. Não hesite. Você
vai estar em excelente forma. Preste atenção no que
come e você terá aumento de energia.

Tecido
metálico de
fantasias

N
I
N
J
A

Seu estado de humor atrai novas oportunidades e
este é o momento de fazer novos contatos. Você
estará mais sensível ao frio. Por isso, não se exponha muito. Você precisa fazer mais exercício.

Você está se movimentando para resolver algumas
questões urgentes. Sua eficiência hoje é assustadora! Você precisa de equilíbrio nas áreas física e
mental. Realize atividades de relaxamento para ficar
em sintonia com seu corpo.

Aquário Capricórnio Sagitário Escorpião

© Revistas COQUETEL

Assume Governo que criou o
como filho salário mínimo (BR)
legítimo
Aparelho para
A 3a vogal enxugar o cabelo

Etiquetado
(o produto)
Essa, em
espanhol

Você não terá dificuldade em se sentir em harmonia
positiva com seu entorno. Você precisa descansar
emocionalmente. Não hesite em mergulhar nos
prazeres e no lazer do qual você gosta.

Você vai estar muito sensível para fazer qualquer
julgamento real sobre os eventos que aparecerem.
Não insista em ser forte sempre. Você será mais
racional com mais facilidade do que o normal é hora
de começar uma dieta e de eliminar um mau hábito.

Peixes

Combus- Via exprestível de sa mais
caminhão conhecida
do RJ

O L
V I
N
H
M A
V
H E
R
M
S E
L
H
C A

Você se moverá para cumprir seus sonhos e isso
vai distraí-lo no presente. Concentre-se no pormenor prático. Sua força não é um poço sem fundo.
Você está exagerando sem perceber e precisa ir
mais devagar!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

3/esa. 4/room. 5/herói — ninja. 6/exalar.

Áries
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Rainha

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.

Existem dois
tipos de riscos:
Aqueles que não
podemos nos dar
ao luxo de correr
e aqueles que
não podemos
nos dar ao luxo
de não correr.
(Peter Drucker)

ARQUIVO PESSOAL

Os anfitriões Carolina Derenusson, Guilherme Derenusson , Joseane Rahal,
Esmeraldo Tavares e Zélia Casoni

Happy Day

A coluna destaca
leitores do Jornal
Tribuna Hoje News
que comemoram aniversário. Nesta sexta (21) os parabéns vão
para Eduardo Frederico Parente Zukovski,
Natalina de Souza, Antonio Perez Maldonado, Solange de Brito Da Silva, Domingos
Ezequias Romagna, Hugo Cabral Victorino e
Renata Libanio Lima. No sábado (22) vivas
para Maisa Aparecida Santini, Mário Junior
Tristão Barbosa e Maristela Ruaro. No domingo (23) vivas para Natalina de Souza,
Antonio Perez Maldonado, Solange de Brito
Da Silva , Jane Panaro Queiroz, Camila
Polis, José da Silveira. Na segunda (24)
parabéns para Arlindo Salvador, Cristiane
Pagani, Danielle Garcia Hortolam Bueno,
Jean Souto de Matos e Vanuza Nunes da
Silva. Da coluna: felicidades!

Vinhos & Cia
A reunião da confraria Parceiros do Vinho versou sobre
Vinhos Orgânicos e biodinâmicos (Vinícola Odfjel / Chile)
com explanação magistral de
Carolina Derenusson e apoio
dos confrades Joseane Rahal,
Esmeraldo Tavares, Guilherme
Derenusson e Zélia Casoni que
pilotaram a confraria na noite
da última quinta (12), no
Rancho do Cavalo.
***
A escolha sobre os orgânicos derivou da curiosidade de
apresentar novos rótulos de
vinho -, seguindo a tendência de
sustentabilidade que vem sendo
utilizada por vários setores no
mundo. Uma noite mágica com a
presença de vários amigos.

Neucy e William Saab

ZOOM

HILARIANNI MARQIES , 22 anos, é uma das candidatas ao título de Rainha da Expo Umuarama 2020 -, e ganha destaque na coluna de hoje.

***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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Autorizada ampliação da Escola
Ângelo Moreira, no Dom Pedro
O prefeito Celso Pozzobom
autorizou a reforma e ampliação
da Escola Municipal Dr. Ângelo
Moreira da Fonseca, no Parque
Dom Pedro I. A solenidade reuniu
secretários municipais, vereadores,
direção, professores e funcionários
da escola e muitos pais de alunos.
Conforme a secretária da Educação, Mauriza Gonçalves de Lima
Menegasso, o estabelecimento e
o Centro Municipal de Educação
Infantil (CMEI) Rachel de Queiroz
estão entre as unidades com maior
demanda por vagas no município.
Com a construção de seis
novas salas de aula, além de uma
reforma estrutural completa, a
Escola Dr. Ângelo Moreira da Fonseca atenderá até 240 crianças
a mais, acomodando as turmas
do curso pré-escolar (4 e 5 anos).
“A escola terá sua capacidade de
atendimento ampliada para em
torno de 550 alunos”, explicou a
secretária da Educação.
As crianças dessa faixa etária, residentes naquela região da
cidade, são atendidas hoje pelo
CMEI Rachel de Queiroz. “Com a
ampliação da escola para os alunos de 4 a 5 anos, o município
conseguirá abrir em torno de 80
novas vagas para crianças de 0
a 3 anos no CMEI, que funciona
ao lado, e assim reduziremos
um pouco da demanda naquele
estabelecimento, que hoje é a
maior em todo o sistema”, completou Mauriza Lima.
O município investirá R$ 582 mil
na obra. O dinheiro é fruto de financiamento aprovado pela Câmara de
Vereadores junto à Caixa Econômica. “Essa reforma e ampliação
tem participação importante dos

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

O município investirá R$ 582 mil na obra, recursos frutos de financiamento aprovado pela Câmara junto à CEF
vereadores da base, que aprovaram a adesão de Umuarama ao
Finisa (Contrato de Financiamento à
Infraestrutura e ao Saneamento).
Com isso estamos investindo R$

10 milhões em melhorias nas unidades de ensino, depois de décadas sem obras e nem mesmo
uma conser vação adequada”,
explicou Pozzobom.

Despesas e receitas

O prefeito lembrou que a municipalização da educação infantil, em 2016,
não teve um bom planejamento, por isso provocou uma série de dificuldades
a partir de 2017. “As escolas não foram preparadas, muito menos o quadro
funcional da Educação. As crianças não haviam sido inseridas no Censo Escolar. Aumentou-se demais as despesas sem equilibrar as fontes de recursos”,
lamentou. “Mas agora estamos com a situação regular, conseguindo aumentar o repasse do Fundeb. Com as contas em dia e o aval dos vereadores,
estamos revitalizando as 24 escolas e 18 CMEIs de Umuarama”, agradeceu
o prefeito Celso Pozzobom, que também verificou os aparelhos de ar-condicionado que serão instalados nas salas de aula. Nos últimos meses, a região
do Dom Pedro recebeu asfalto novo, galerias pluviais, micropavimentação,
reforma do Cras, melhorias na Unidade Básica de Saúde, na quadra de areia e
a revitalização do Lago Tucuruvi, entre outras obras.
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Bate Grade
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Policiais militares de UmuaNOTÍCIAS DA
rama realizaram na última
quarta-feira (19) uma operação
Bate Grade na Cadeia Pública
de Alto Piquiri. A ação foi
realizada também com o apoio
PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS
de equipes do Canil do 25º
Batalhão. A operação denomiEspecialização em
nada Bate Grade foi realizada
Responsabilidade Civil
simultaneamente na na cadeia
de Xambrê. Durante apreendiCurso visa o exercício do raciocínio jurídico e a
dos telefones celulares, entre
análise crítica para resolução de casos concretos no
COBALT
1.4 LTZ ............................................12/13
............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
outros
objetos proibidos.
plano de responsabilidades
COBALT
1.8
LTZ
............................................13/13
A operação começou por volta ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15............................BRANCO
..............................
COMPLETO .............................................................
R$ 41.900,00
A campanha de pós-graduação
2020 da Unipar está
das 7h e, em Alto Piquiri os
CRUZE SEDAN LT TURBO..............................16/17............................BRANCO
..............................
COMPLETO,
AUT,
COURO
.......................................
R$
a todo vapor. São mais de cem opções de cursos, 79.900,00
encontraram
quatro ............................PRATA..................................
CRUZEpoliciais
SEDAN LT TURBO
..............................16/17
COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
distribuídos
em todas
as áreas do conhecimento.
móveis,
oito carrega-............................VERMELHO
CRUZEtelefones
SEDAN LTZ I TURBO
..........................16/17
......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
Aos
profissionais
do
Direito
que
buscam
aprimorar
CRUZEdores,
SEDAN LTZ
II
TURBO
.........................16/17
............................BRANCO
..............................
COMPLETO,
AUT,
COURO
.......................................
R$ 91.900,00
um fone de ouvido e um
o
currículo,
a
Unipar
está
ofertando
diversas
CRUZEestoque.
SEDAN LTZ IIJá
TURBO
.........................17/18
............................PRETO
.................................
COMPLETO,
AUT,
COURO
.......................................
R$ 94.900,00
em Xambrê foram
especializações, entre
elasAUT,
a de
Responsabilidade
HYUNDAI IX35 .............................................14/15............................PRATA..................................
COMPLETO,
COURO
....................................... R$ 64.900,00
apreendidos sete telefones
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17............................BRANCO ..............................
COMPLETO,em
AUT ....................................................
R$ 54.900,00
Social, novidade
Umuarama.
celulares,
seis carregadores e ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4
LTZ ................................................13/14
As inscrições estão abertas.
três
de celulares. Todo............................BRANCO
ONIX 1.4
LTZbaterias
...............................................16/16
..............................
COMPLETO,
AUT ....................................................
O curso
chega com
a missão
de proporcionar o R$ 46.900,00
PRISMA
1.4 LTZ ............................................13/14
COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
material
recolhido foi entregue............................PRATA..................................
exercício do raciocínio
jurídico e a análise crítica para
S10 LTaos
2.8 4X4
AT .........................................14/15
COMPELTO, AUT..................................................... R$ 95.900,00
agentes
do Departamento ............................PRATA..................................
resolução
de
casos
no
S10 LTde
2.8 Execuções
4X4 AT .........................................16/17
COMPLETO,
AUTconcretos
..................................................
R$ 118.900,00
Penais (Depen). ............................BRANCO ..............................
plano de
responsabilidades.
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17............................BRANCO ..............................
COMPLETO,
AUT .................................................. R$ 119.900,00
A matriz
curricularCOMPLETO,
foi elaborada
atender asR$ 86.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13............................PRETO
.................................
AUT, COUROpara
.......................................
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17............................BRANCO
..............................
COMPLETO
.............................................................
R$ 37.900,00
demandas
do
mercado
de
trabalho,
com
estudo de
VENDE – SE
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14
............................PRETO
.................................
COMPLETO,
AUT
....................................................
temas voltados ao tema. Durante as 360 horas deR$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15............................PRATA..................................
COMPLETO,
AUT ....................................................
R$ 45.900,00
aulas serão ministradas
as disciplinas
Perícia judicial,
SPINLote
LTZ 1.8 AT
............................................14/14
............................BRANCO
..............................
COMPLETO,
AUT,
7L
...............................................
R$
44.900,00
de 217,5 m no JarDano..............................
moral e suaCOMPLETO,
liquidação,
Responsabilidade
TRACKER LTZ ................................................13/14............................BRANCO
AUT, COURO,
TS ................................. R$ 62.900.00
civil de estado, Direitos
deAUT,
Personalidade
e Dano
dim 2.8
Colibri
7,25
m de ............................PRATA..................................
TRAILBLAZER
4X4 DIESEL
.......................16/17
COMPLETO,
COURO .....................................
R$ 159.900,00
emergente
e
sua
liquidação,
entre
outras.
largura e 30 m de cumpriPara alcançar os objetivos propostos, a coordenação
mento. Localizado fundo curso montou um corpo docente de alto nível,
dos do Big Smart. VALOR
formado por especialistas, mestres e doutores, todos
R$ 77.000,00. Contato
com vasta experiência acadêmica e profissional.

UNIPAR

(44) 98406-5842 (44)
3622-2197

Programa de Fidelização
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.

Saiba mais no site www.unipar.br
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Secretaria da Educação adota
Livro Registro de Classe Online
A Secretaria Municipal de
Educação reuniu os secretários
escolares de todas as unidades
da rede municipal de ensino
para orientações sobre a utilização do Livro Registro de Classe
Online Municípios, que já vem
sendo utilizado pelas escolas
estaduais de todo Estado e que
agora também passa a ser obrigatório nos municípios.
A implantação foi iniciada
em 2013 e finalizada em 2019.
“Nosso município fez a adesão em dezembro de 2019
e agora estamos iniciando
o processo de implantação
em todas as nossas unidades
escolares, pois a partir deste
ano o governo disponibilizou
para que os municípios interessados fizessem a adesão”,

explica a secretária de Educação, Mauriza Gonçalves de
Lima Menegasso.
“A equipe gestora teve
prazo até esta hoje (21), para
levar as informações aos professores e a nossa ideia é que
até 06 de março todos estejam
utilizando essa nova ferramenta”, acrescentou a coordenadora técnica e pedagógica de
Documentação Escolar, Viviane
Aparecida da Silva Lopes.
Para fazer o registro da frequência e conteúdos da própria
sala de aula no Livro Registro
de Classe Online, o professor
poderá utilizar qualquer computador da unidade educacional com acesso à internet ou
até mesmo um aplicativo que
poderá ser instalado no celular.

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:
Classe Processual:
Assunto Principal:
Valor da Causa:
Exequente(s):
Executado(s):

0014560-67.2015.8.16.0173
Cumprimento de sentença
Prestação de Serviços
R$ 13.698,39
ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA
MANOEL VINICIUS MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

O DR. MARCELO PIMENTEL BERTASSO, MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA
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 0014560-67.2015.8.16.0173 de Cumprimento de Sentença onde é exequente
Associação Paranaense de Ensino e Cultura e executado(a) Manoel Vinicius Marques, vem tornar
público e de conhecimento geral de que por este ato procede a INTIMAÇÃO do(a) executado(a) Manoel
Vinicius Marques, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº 009.443.459-05, atualmente em lugar incerto e não sabido,
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

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVK4 CP3QU T9GU8 7QDYU

PROJUDI - Processo: 0014560-67.2015.8.16.0173 - Ref. mov. 246.1 - Assinado digitalmente por Marcelo Pimentel Bertasso:12732
28/11/2019: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/INTIMAÇÃO. Arq: Edital
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O LIVRO Registro de Classe Online já vem sendo utilizado pelas escolas
estaduais em todo Estado
“O sistema é um grande avanço
e auxílio nos registros escolares,
contribuindo para agilizar e
facilitar o trabalho na secretaria escolar, do docente em sala

de aula e do pedagogo, diante
das conferências e validações
dos registros lançados pelo
docente”, reforçou a secretária
Mauriza Lima.
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O Ambulatório de Infectologia está
realizando campanha de prevenção
de infecções sexualmente transmissíveis
(ISTs) com diversas ações, antecedendo ao clima de carnaval – que
será festejado no final de semana e
na próxima terça-feira, 25. Entre as
atividades, está oferecendo testagem
rápida gratuita para a população e
palestras de orientação a públicos
específicos. O objetivo é identificar
pessoas contaminadas com o vírus HIV (Aids), sífilis e hepatites, para iniciar o
tratamento no início da infecção.
Hoje (21), a mesma ação será realizada na Casa da Sopa, às 11h45.

UMUARAMA COUNTRY CLUB
E D IT AL DE CON V OC A Ç Ã O D E
A S S EMB LÉ IA GE R A L OR DI N Á RI A
O Presidente do Conselho Deliberativo do
Umuarama
Country Club, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Estatuto do Umuarama Country Club, consubstanciadas no artigo
39 parágrafo 2º e, CONVOCA os Senhores associados do
Umuarama Country Club à comparecerem a
Assembléia Geral
Ordinária que se realizará nas dependências do clube, no dia 14
(quatorze) de março (03) de 2020 (dois mil e vinte) das 10:00
ás 15:00 horas, para Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal do
Umuarama Country Club para o Biênio 20 20/2022, conforme
artigo 78º do Estatuto do clube.
Concorrerão às eleições à Diretoria e
Conselho Fiscal, as chapas e nomes registrados previamente na
Secretaria do Clube, com antecedência mínima de 10 (dez) dias do
pleito.
Umuarama-Pr., 19 de fevereiro de 2020.
UMUARAMA COUNTRY CLUB
SERGIO PEREIRA DE MARINS
PRESIDENTE - CD
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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
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Policiais ambientais de Umuarama descobriram um deposito
onde eram mantidos produtos
oriundos da fauna nativa silvestre
no município de Iporã (52 quilômetros de Umuarama).
A ação aconteceu na tarde de
ontem (quinta-feira, 20) e forma
encontrados pelos policiais crânios
de veado-catingueiro. Foi registrado
também um caso de posse de
arma de fogo irregular.
De acordo com os policiais uma
denúncia anônima levou as equipes de Umuarama até um endereço citado naquele município. No
local os policiais ambientais realizaram a prisão de uma pessoa e a
apreensão de uma arma de fogo,
munições, além dos crânios dos
animais abatidos.
O homem detido não possuía nenhum tipo de autorização
ambiental para manter guardados
os chifres de veado e foi autuado
no ar tigo 12 da lei 10.826/03,
que dispõe sobre registro, posse
e comercialização de armas de
fogo e munição, sobre o Sistema
Nacional de Armas (Sinarm) e
define crimes, dando outras providências e no ar tigo

DIVULGAÇÃO

Polícia encontra chifres de
veado em deposito de Iporã

OS chifres de animais abatidos foram apreendidos junto com a arma e munição
29 Lei 9.605/98, que trata de detenção de seis meses a um
sobre a matança, perseguição, ano, e multa.
caça, apanho, utilização de espéciUma garrucha de marca Emili
mes da fauna silvestre, nativos ou Laport, de calibre 32 de dois canos
em rota migratória, sem a devida também foi apreendida, além de
permissão, licença ou autorização 51 munições intactas de calida autoridade competente, ou em bres 22, 28 e 32; dois crânios de
desacordo com a obtida, com pena veado-catingueiro.

