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Vereadores vão decidir 
se abrem vagas para 
que município contrate 
cinco advogados

PÁGINA

02
PÁGINA

06

Feriadão de Carnaval  
violento em Umuarama

Polícia investiga dois assassinatos que aconteceram na cidade. Um deles foi regis-
trado no Conjunto Habitacional Sonho Meu onde um homem de 34 anos foi morto com 

um tiro. O outro caso foi na avenida Rio Grande do Norte, onde a vítima sofreu uma 
emboscada e recebeu dois disparos. Um homem morreu afogado no Lago Aratimbó e 
outro perdeu a vida após ter se envolvido em um acidente de trânsito na PR-323 em 

frente à entrada do aeroporto Municipal.

Ambulatório funcionando
Mesmo em reforma, o Ambulatório de Agravos começou 

ontem a atender pacientes com suspeita de dengue. A 
unidade, que fica no centro de Umuarama, ao lado do Centro 

Cultural, esteve lotada durante todo o dia. O atendimento 
será realizado durante todos os dias da semana (de segunda a 

domingo), entre as 7h e as 21h. l Pág. 5
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Carteira de Trabalho em 
papel dá lugar à CTPS 
Digital e facilita a vida 
do contratante

Internautas garantem 
vaga de Gustavo Faquini 
para campeonato em 
Abu Dhabi 
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Extraordinária
O presidente da câmara Municipal de Umuarama, vereador 
Noel do Pão (PSC) convocou uma sessão extraordinária 
para a pr´0oxima quinta-feira (27). A reunião terá sete 
proposições sem pauta, todas de autoria do Poder Executivo 
do Município. As propostas envolvem tramitações com 
imóveis do município, como desafetação, bem como a 
criação de cargos no Executivo e ainda institui o Conselho de 
Proteção e Bem-Estar Animal.

Bem-Estar Animal
O Conselho Municipal de 
Proteção e Bem-Estar Animal 
(CMPBEA), será um órgão 
consultivo e vinculado 
administrativamente à 
Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente. 
Terá o objetivo de orientar, 
auxiliar e aconselhar a 
Secretaria sobre políticas 
públicas inerentes à proteção 
e defesa dos animais. 
Envolvendo situações de fauna 
silvestre, defesa de animais 
feridos e abandonados, 
execução de programas 
de educação ambiental e 
colaborar com os planos 
de controle das diversas 
zoonoses, entre outras 
determinações. O CMPBEA 
será constituído por 10 
representantes, entre eles 
integrantes da Vigilância 
Sanitária; Secretarias de 
Educação; Meio Ambiente, 
Defesa Social; da Polícia 
Ambiental e da sociedade 
civil organizada.

Ratificação legal
Considerando que existe a necessidade de adequações de 
ordem funcional e administrativa para melhor funcionamento 
das atividades do Consórcio Público Intermunicipal de 
Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná (CINDEPAR), 
os municípios consorciados, o prefeito Celso Pozzobom enviou 
à Câmara o Projeto de Lei Ordinária 8/2020 que ratifica 
alterações realizadas no Protocolo de Intenções e Estatuto/
Contrato do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação 
e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR. A Lei 
11.107/2005, em seu art. 12, prevê que toda a alteração 
de estatuto/contrato de consórcio público dependerá de 
instrumento aprovado pela assembleia geral, ratificado 
mediante lei por todos os entes consorciados, razão pela qual 
o presente projeto de lei necessita ser apreciado por esse 
Poder Legislativo.

Criação de Cargo
O projeto de Lei 21 2019, 
cria cargos de Advogado, 
na estrutura administrativa 
do Poder Executivo, com 
carga horária de 40 horas 
semanais, gratificação 
para os advogados com 
carga horária de 20 horas 
semanais entre outras 
providências. Se aprovada, 
a proposta insere 5 cargos 
efetivos de Advogado - 
Grupo Referência Inicial 
sob o regime estatutário 
com remuneração mensal 
de R$10.731,19. Consta 
no texto que as despesas 
decorrentes da execução 
da Lei serão suportadas por 
dotações orçamentárias 
próprias, consignadas em 
orçamento, suplementadas 
se necessário, de acordo com 
as normas legais vigentes. 
A Lei entra em vigor se 
for aprovada em sessão 
extraordinária no plenário 
da Câmara pela maioria dos 
votos dos vereadores.
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Reforma administrativa vai 
revisar salários e carreiras

Prevista para ser enviada ao 
Congresso Nacional na semana 
passada, segundo o presidente 
Jair Bolsonaro, a reforma adminis-
trativa pretende mudar os direitos 
dos futuros servidores federais. As 
propostas ainda não foram deta-
lhadas, mas os pontos adiantados 
pelo governo nos últimos meses 
incluem a revisão dos salários ini-
ciais, a redução no número de car-
reiras e o aumento no prazo para o 
servidor atingir a estabilidade.

Segundo Bolsonaro, as mudan-
ças não afetarão os servidores 
atuais. Apenas quem tomar 
posse depois da promulgação da 
reforma seria atingido. Uma das 
alterações mais importantes diz 
respeito à estabilidade dos futu-
ros funcionários.

Inicialmente, o governo pre-
tendia esticar, de três para dez 
anos, o prazo para o empregado 
público conquistar a estabilidade. 

Etapas 
administrativas
No mês passado, o secretário espe-
cial de Desburocratização, Gestão 
e Governo Digital do Ministério da 
Economia, Paulo Uebel, disse que 
o governo pretende implementar 
a reforma administrativa em fases. 
A intenção é que o conjunto de 
mudanças seja implementado até 
2022. De acordo com o secretário 
adjunto de Desburocratização, 
Gleisson Rubin, o conjunto de 
medidas incluía além da proposta 
de emenda à Constituição (PEC) 
da reforma administrativa, pro-
jetos de lei complementar, de lei 
ordinária e de decretos. Estes, no 
entanto, só podem ser apresenta-
dos após a aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 
pelo Congresso.

Há duas semanas, no entanto, o 
ministro da Economia, Paulo Gue-
des, informou que a versão mais 
recente do texto deve definir um 
tempo variável, de cinco a oito 
anos, de acordo com cada carreira.

A estabilidade seria conquis-
tada mediante uma avaliação de 
desempenho. Quem não cumprir 
os requisitos mínimos não ficaria 
no cargo antes do prazo mínimo. 
O governo ainda não explicou se 
o servidor público terá direito ao 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) enquanto não atin-
gir a estabilidade. Atualmente, os 
servidores públicos não recebem o 
fundo em hipótese alguma.

PIRÂMIDE
Em novembro, ao explicar a 

proposta do pacto federativo, o 
ministro da Economia tinha dito 

que o governo pretende diminuir 
o número de carreiras de mais de 
300 para 20 a 30. Os salários para 
quem ingressar na carreira pública 
passarão a ser menores.

No mês passado, ao explicar o 
resultado das contas do Governo 
Central em 2019, o secretário 
do Tesouro Nacional, Mansueto 
Almeida, disse que a reforma 
mudará a forma de progressão no 
serviço público. Em vez do sistema 
atual, com salários iniciais altos e 
em que quase todos alcançam o 
topo da carreira, a progressão pas-
saria a ser em forma de pirâmide, 
na qual apenas os ser vidores 
com melhor desempenho atingiram 
os níveis mais altos. Segundo ele, o 
governo quer aproximar os salários ini-
ciais e a evolução na carreira pública 
ao que ocorre no setor privado.

O senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE) deixou o Hospital Klinikum, em Fortaleza, 
na manhã do domingo (23). Gomes foi baleado na quarta-feira (19), ao usar uma 
retroescavadeira para tentar entrar em um batalhão da Polícia Militar ocupado por PMs 
amotinados. Em nota, assessores informam que Gomes deixou o hospital no fim da manhã 
e foi para casa na capital cearense, onde continuará realizando fisioterapia respira-
tória. O senador licenciado também terá que continuar tomando os medicamentos 
recomendados para evitar uma infecção bacteriana e auxiliar no reestabelecimento 
da função pulmonar. Ainda na nota, os assessores informam que os exames clínicos 
confirmaram dois projéteis alojados em seu tórax, um ao lado de uma costela e outro 
no pulmão esquerdo. A princípio, Gomes não deve ser submetido a novos procedi-
mentos cirúrgicos para a retirada desses projéteis.

DIVULGAÇÃO
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Novas rotas
Novas rotas para Foz do 

Iguaçu, conexões com São 
Paulo e Brasília e mais um 
destino internacional formam 
o panorama da aviação civil 
do Estado neste início de 
2020. Em pouco mais de 
um mês foram anunciadas 
três novas rotas das empre-
sas Azul e Voepass, e a 
Latam e a Gol reforçaram 
operações já existentes.

Além disso, outras medi-
das administrativas confir-
mam o avanço do setor no 
Estado, como a liberação da 
ordem de serviço das obras 
da nova pista do Aeroporto 
Internacional Cataratas e o 
anúncio de investimento de 
R$ 1,5 bilhão nos quatro 
aeroportos paranaenses que 
serão concedidos para a ini-
ciativa privada neste ano.

Para o governador Rati-
nho Jr, as conquistas mos-
tram que os investidores 
e o governo federal estão 
animados com a perspec-
tiva econômica e com o 
desenvolvimento do turismo 
do Estado. As novas rotas, 
destacou, conectam ainda 
mais o Paraná com o País 
e possibilitam novos negó-
cios. O aumento de voos é 
uma contrapartida da redu-
ção do ICMS do querosene 
da aviação civil.

“Essa rota turística entre 
as Cataratas do Iguaçu 

Concessões
No começo do mês, após reunião com o secretário nacio-

nal da Aviação Civil (SAC), Ronei Saggioro Glanzmann, em 
Brasília, o governador Ratinho Jr disse que pelo menos R$ 1,5 

milhão será investido nos quatro aeroportos do Estado (Afonso 
Pena, Bacacheri, Londrina e Foz do Iguaçu) que serão privatiza-
dos pelo governo federal. As obras são para que os terminais 

subam de categoria e constarão no contrato de concessão, 
previsto para valer por 30 anos. A Anac anunciou que o bloco 
Sul da nova rodada de concessões de aeroportos tem valor de 
contrato estimado em R$ 8,9 bilhões e o lance mínimo é de R$ 
516 milhões. O conjunto engloba quatro aeroportos paranaen-

ses (São José dos Pinhais [Afonso Pena], Foz do Iguaçu, Lon-
drina e Curitiba – Bacacheri), dois catarinenses (Navegantes e 

Joinville) e três gaúchos (Pelotas, Uruguaiana e Bagé).

(Foz do Iguaçu) e o Parque 
Estadual Vila Velha (Ponta 
Grossa), por exemplo, é fan-
tástica. Em pouco tempo o 
turista pode conhecer duas 
das principais belezas 
naturais do Estado”, afir-
mou Ratinho Jr. “Também 
conquistamos uma das 
maiores malhas regionais 
do País, o que conecta 
toda a população do Inte-
rior a qualquer lugar do 
Brasil em poucas horas”.

MOBILIDADE
O secretário de Infraes-

trutura e Logística, Sandro 
Alex, ressalta que os novos 
voos anunciados ajudam a 
for talecer a malha aérea 
local. Com novas negocia-
ções em andamento, ele 
prevê mais anúncios nos 
próximos dias. “A mobili-
dade ajuda o turismo. O 
Estado acredita no modal 
aéreo, o que o consolida 
como inovador. O gover-
nador negociou pessoal-
mente com os presiden-
tes das companhias. O 
resumo é: menos impos-
tos e mais voos, o que 
gera ganhos em diversos 
outros setores. A avia-
ção prospecta negócios”, 
acrescentou o secretário.

As empresas de avia-
ção Voepass, Latam, Azul, 
Gol e Jet Smar t, já ope-
ram no Estado.

Cassinos
Os cassinos podem ser 
reabertos no País por um 
movimento liderado por 
empresários, parlamentares 
e integrantes do governo 
federal. Até o ministro 
Paulo Guedes (Economia) 
já se manifestou favorável 
à reabertura da atividade 
em resorts. Guedes tem 
dito que o Brasil tem todas 
as condições de abrigar 
os empreendimentos e 
impulsionar o turismo de luxo.  

Compra de alimentos
O deputado Rubens 
Bueno (CDN) cobrou 
a reestruturação e a 
ampliação de recursos ao 
Programa de Aquisição 
de Alimentos que nos 
últimos dez anos perdeu 
mais de R$ 34 milhões em 
investimentos somente no 
Paraná. “A situação tem 
afetado diretamente a 
atividade agropecuária no 
Paraná e em todo o País, 
provocando a diminuição 
do número de agricultores 
e cooperativas beneficiadas 
pelas compras, através de 
seus projetos”.

Centro oncológico
O Hospital da Providência 
de Apucarana recebeu uma 
doação da Itaipu Binacional 
no valor de R$ 5 milhões para 
obras do prédio que abrigou 
um acelerador linear para 
radioterapia na unidade de 
tratamento contra o câncer. 
O então prefeito Beto Preto 
(PSD), atual secretário de 
Saúde do Paraná, contou 
com o deputado Sérgio Souza 
(MDB-PR), que buscou apoio 
da Itaipu. O acelerador já foi 
instalado e o centro deve 
começar a funcionar nos 
próximos dias.

Energia solar
O projeto Sun Hope, de 
colaboradores da Fiep, 

conseguiu um feito: reduziu 
em 100% o valor da fatura 
de energia elétrica do 
Instituto AMA (Associação 
Mantenedora de Apoio 
à Criança de Risco e com 
Câncer) de Curitiba. O 
projeto subsidiou a compra 
e a instalação de painéis 
fotovoltaicos para o 
instituto.

Verde e Amarelo  
Cooperativas com receita 
anual de até R$ 4,8 milhões 
foram incluídas na MP que 
institui o programa Verde 
e Amarelo e altera pontos 
da legislação trabalhista. 
A medida, editada pelo 
governo federal, pretende 
reduzir a informalidade 
e criar condições para 
incentivar o aumento da 
geração de empregos 
formais.

Sem folia oficial
A crise financeira faz com 
que muitas prefeituras 
deixassem de investir no 
Carnaval. A pesquisa da 
Confederação Nacional de 
Municípios mostra que, 
em 2020, pelo menos 43% 
das cidades não investiram 
em eventos de Carnaval. A 
maioria das gestões realocou 
os recursos em saúde, 
educação e infraestrutura.

Alerta
Os secretários estaduais e 
municipais de saúde têm 
até 1º de março de 2020 
para declarar as receitas e as 
despesas na saúde pública 
durante 2019 no Sistema 
de Informação sobre 
Orçamentos Públicos em 
Saúde. Caso não informem 
seus gastos até essa data, 
podem sofrer sanções 
como a suspensão de 
transferências de recursos 
públicos, como FPE e FPM, 
repassadas mensalmente 
pelo governo federal.



05GERALUMUARAMA, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2020

Ambulatório começa a tratar 
casos suspeitos de dengue

A Secretaria Municipal da Saúde 
estruturou um centro para atendi-
mento a agravos que deve concen-
trar a atenção aos pacientes com 
suspeita de dengue em Umuarama. 
De acordo com a secretária da 
Saúde, Cecília Cividini, o ambula-
tório começou a funcionar ontem 
(segunda-feira, 24), e atenderá 
todos os dias da semana – de 
segunda a domingo –, das 7h às 
21h. No sábado, 22, o número de 
pacientes confirmados com dengue 
chegou a 646, enquanto 527 sus-
peitas foram descartadas após a 
realização de exames e 450 casos 
seguem em investigação.

O número de casos tem aumen-
tado de forma significativa. “Esta-
mos em situação de epidemia e 
os pacientes estão elevando o 
fluxo nas unidades de saúde e no 
Pronto Atendimento 24h Dr. Cân-
dido Garcia. Com o ambulatório, 
aberto todos os dias da semana 
e com horário estendido, as sus-
peitas de dengue serão concen-
tradas numa única unidade que 
vai atender a toda a demanda, 
liberando as UBS e o PA”, expli-
cou a secretária Cecília.

O ambulatório funcionará na 
Avenida Rio Branco, ao lado do 
Centro Cultural Vera Schuber t, 
inclusive durante o carnaval. O 
objetivo é padronizar os procedi-
mentos e agilizar o atendimento. 
“Pacientes com sintomas de 
dengue deverão se deslocar dire-
tamente ao ambulatório, onde a 
equipe estará pronta para atender 
e realizar os exames necessários 
para confirmar ou descartar a sus-
peita”, acrescentou a secretária.

De acordo com o prefeito 
Celso Pozzobom, que autorizou 

Sintomas
A dengue é uma doença febril causada por vírus transmitido pela picada do 

mosquito Aedes aegypti. Existem quatro tipos de vírus e a partir da segunda 
infecção o quadro de saúde do paciente pode se agravar perigosamente. Os 

principais sintomas são febre alta (acima de 38.5ºC), dores musculares intensas, 
dor ao movimentar os olhos, mal estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas 
vermelhas no corpo. No entanto, a infecção por dengue pode ser assintomática 

(sem sintomas), leve ou grave. Normalmente, a primeira manifestação da dengue 
é a febre alta (39° a 40°C), de início abrupto, que geralmente dura de 2 a 7 dias, 

acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, além de prostração, 
fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. Perda de peso, náuseas e 
vômitos são comuns. Em alguns casos também apresenta manchas vermelhas na 

pele. Por isso, é importante combater o mosquito fazendo limpeza adequada e não 
deixando água parada em pneus, vasos de plantas, garrafas, baldes, bacias ou outros 
recipientes. Em populações mais vulneráveis, como crianças e pessoas acima dos 60 
anos, a dengue pode interagir com doenças preexistentes e levar a um quadro mais 

grave, com complicações nas condições clínicas da pessoa.

a instalação do ambulatório, o 
enfrentamento à dengue deve ser 
feito em todas as frentes. “Preci-
samos tratar os doentes com rapi-
dez, intensificar os bloqueios para 
evitar a proliferação da doença aos 
familiares e vizinhos, e concentrar 

esforços na prevenção, mantendo 
nossos quintais limpos, livres de 
focos do mosquito”, recomendou. 
“Temos de bater na mesma tecla: 
não deixe recipientes com água 
parada em casa, em hipótese 
alguma”, reforçou o prefeito.

MESMO terminando a reforma, pacientes com suspeita de dengue começaram a ser atendidos na unidade 
ao lado do Centro Cultural

ALEX MIRANDA
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Carteira de Trabalho em papel 
vai dar lugar à CTPS Digital

A Carteira de Trabalho e Previ-
dência Social (CTPS) em papel não 
será mais confeccionada e a Agên-
cia do Trabalhador de Umuarama 
já está em fase de implantação do 
sistema que fornecerá a Carteira 
de Trabalho Digital. “A nova car-
teira de trabalho veio no embalo 
da modernidade e será necessá-
ria para as novas contratações 
dos trabalhadores, de forma efi-
ciente. Por isso, é importante bai-
xar o ‘App’ da nova CTPS e come-
çar a se familiarizar”, orienta a 
gerente da Agência do Trabalha-
dor, Camila Orlandini.

O governo federal está moderni-
zando a forma para o trabalhador 
ter o seu registro de trabalho, o 
que também vai agilizar o processo 
para o lado do contratante. Para 

facilitar a transição, a agência está 
divulgando o “passo a passo” para 
baixar o aplicativo e ‘instalar’ a 
CTPS Digital em seu smartphone.

Após instalar o ‘App’, siga o pro-
cedimento para obter a Carteira de 
Trabalho Digital clicando em “solici-
tar” e depois em “quero me cdas-
trar”. “Ali você preencherá os seus 
dados pessoais e responderá um 
questionário sobre sua vida, seu 
trabalho e aposentadoria. Você 
pode fazer o cadastro normalmente 
no celular ou também pelo Inter-
net Banking ou Certificado Digital”, 
orienta a gerente.

Camila explica ainda que há o 
“Termo de uso e política de pri-
vacidade pessoa física”, que pre-
tende estabelecer uma relação 
de confiança entre o usuário e 

a plataforma, serviços públicos 
e coleta de dados. Para saber 
mais sobre o cadastro e como 
baixar o aplicativo o trabalhador 
deve começar o cadastro/soli-
citar no endereço www.gov.br/
pt-br/servicos/obter-a-car teira-
-de-trabalho-e-previdencia-social. 
Para o “passo a passo”, pergun-
tas frequentes e baixar o App, 
acesse www.gov.br/pt-br/temas/
carteira-de-trabalho-digital.

A Agência do Trabalhador tam-
bém está disponível para mais 
orientações e esclarecimentos. O 
endereço é Av. Rio Branco, 4211, 
Zona I (centro) e o horário de 
atendimento é de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h. Telefone: 
(44) 3621-1100. E-mail: agumua-
rama@trabalho.pr.gov.br.

A modernização do registro de trabalho vai agilizar o processo para o lado do contratante

ASSESSORIA-PMU
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Seguia até o final da 
tarde de ontem (segun-
da-feira, 24), sem iden-
tificação, o corpo de um 
homem que foi resga-
tado do Lago Aratimbó 
ao final da manhã do 
domingo (23). As bus-
cas foram inic iadas 
na noite do sábado de 
carnaval e tiveram que 
ser encerradas pouco 
antes das 2 horas da 
madrugada do domingo.

Retomadas durante a 
manhã os trabalhos foram 
encerrados por volta das 
11h quando o corpo foi 
encontrado. Peritos do 
Instituto Médico Legal 
(IML) de Umuarama foram 
acionados e, depois do 
resgate, recolheram o 
corpo ao instituto para os 
exames de necropsia.

Havia a informação 
de que o homem que 
caiu nas águas do Lago 
Aratimbó estaria fugindo 
de agressores que che-
garam a esfaqueá-lo. 
Para não receber novos 
golpes, ele teria pulado 
no lago, onde se afogou.

Assim que os bom-
beiros foram acionados, 
mesmo com a escuridão 
e com a as águas tur-
vas, entrou no lago para 
iniciar as buscas. Logo 
em seguida outra equipe 
seguiu com um barco e 
uma área foi demarcada, 
sugerindo onde prova-
velmente o homem teria 
se afogado. As buscas 
seguiram até às 2 horas, 
e retomadas às 7h do 
domingo até que corpo 
fosse localizado.

Segundo informa-
ções repassadas pelo 
IML por telefone, não 
foram encontradas per-
furações causadas por 
supostas facadas e o 
caso estará sendo tra-
tado como afogamento.

Existe a probabilidade 
de que o corpo passe por 
um processo de identifi-
cação através da coleta 
de digitais. Com o exame 
papiloscópico poderá ser 
feito o cruzamento de 
dados com os registros 
da Secretaria de Segu-
rança Pública do Paraná.

Corpo de afogado 
sem identificação

BUSCAS foram encerradas na madrugada e retomadas durante a manhã do 
domingo

ALEX MIRANDA

Bloco da PM
A Polícia Militar acompanha 
com cautela a folia nas 
ruas de Minas Gerais. O 
departamento de Direitos 
Humanos da Defensoria 
Pública do Governo do 
Estado enviou recomendação 
aos comandantes da PM 
e dos Bombeiros para 
que “cumpram seu dever 
constitucional e legal”, mas 
“zelando pela liberdade de 
pensamento, de reunião, de 
manifestação, incluídas as 
de cunho político”, segundo 
documento ao qual a Coluna 
teve acesso. Também 
recomendou que a PM se 
abstenha de “deter qualquer 
indivíduo e direcioná-lo 
sobre o conteúdo de suas 
falas (..) quando políticas, 
sob pena de praticar censura 
institucional”. Não havia, 
até ontem, ocorrência de 
episódio de violência grave.

Ringue da Tributária 
 Antes a briga era entre 
governadores (ICMS, 
isenção por empresas etc). 
Agora é entre setores: 
comércio x indústria. E 
quem empurra para o outro 
o ônus da maior carga.
 
Vale quanto?
Após enlamear, matar e 
devastar toda a terra da região 
de Brumadinho, a mineradora 
Vale oferece R$ 59 mil por 
hectare a fazendeiros, por 
pressão de acordo com a 
Justiça. Mas antes do crime 
ambiental, o valor do mesmo 
hectare era de R$ 200 mil. 
Fazendeiros que perderam 
tudo estão revoltados com 
valores irrisórios. O pior, a 
mineradora oferece o valor 
para pagar terra e benfeitorias. 
Que valem muito mais. 

Desdém
Há um caso de um 
ex-funcionário da 
pousada soterrada que 
perdeu a filha, e a mulher 
sobrevive com problema 
dermatológico sério. Não 

há acompanhamento nem 
indenização por ora.

Na fila
O diretor Marcelo Vinaud 
segue interino como chefão 
da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres 
(ANTT), mas os servidores 
torcem para a condução 
de Davi Barreto a diretor-
geral. Aliás, quem manda 
muito na agência hoje é 
Rodrigo Maia, presidente 
da Câmara, com bons 
apadrinhados lá dentro.

Folia da catraca 
A ANTT autorizou o reajuste 
do valor das passagens 
de ônibus para o Entorno 
do Distrito Federal no 
Carnaval. 
 
Sinais do mercado 
Os pequenos negócios 
registraram, no primeiro 
semestre de 2019, uma 
melhora nas condições de 
acesso a crédito no Brasil, 
segundo dados do Sistema 
Financeiro Nacional, 
analisados pelo Sebrae. 
As micro e pequenas 
empresas, Empresas de 
Pequeno Porte (EPP) e 
Microempreendedores 
Individuais (MEI) realizaram, 
de janeiro a julho do ano 
passado, um total de 62,3 
milhões de operações de 
crédito, crescimento de 
1,48% em relação ao mesmo 
período de 2018. 

Duas rodas
Um grupo no whatsapp 
com centenas de 
participante, chamado 
Bikers for Bolsonaro, 
promete mobilização 
nacional dia 15 de março 
em Brasília em apoio ao 
presidente. 
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Motociclista assassinado na 
noite de sábado de Carnaval

A Polícia Civil de Umuarama ini-
ciou no sábado (22) às investigações 
em busca de identificar os autores de 
um assassinato registrado durante 
aquela noite. Um homem que ocu-
pava uma motocicleta foi executado 
à tiros e morreu enquanto recebia 
atendimento médico ainda dentro de 
uma ambulância.

O crime foi registrado pela Polícia 
Militar por volta das 20h55, quando foi 
feita a solicitação à Central de Opera-
ções, via telefone 190, dando conta 
do assassinato, que aconteceu na 
avenida Rio Grande do Norte, entre o 
Detran e Praça Anchieta.

Welington da Silva Figueira, de 
24 anos estava em sua motocicleta 
Honda 150 quando foi abordado por 
dois desconhecidos que ocupavam 
outra moto. Um deles sacou de uma 
arma de fogo e deflagrou ao menos 

Execução
Por volta da 1h40 do sábado (22) PMs foram 
informados que na rua Joaquim Manoel de 
Macedo, no Conjunto Sonho Meu II, um 
morador teria ouvido o som de um disparo 
de arma de fogo, e que havia uma pessoa 
caída no chão. No local foi localizado um 
homem caído na sarjeta, com um corte 
profundo em sua nuca e sem sinais vitais. 
Uma equipe do Samu foi acionada e a 
morte foi constatada. Após a constatação 
o local foi isolado até a chegada dos 
peritos do Instituto de Criminalística que 
fizeram um levantamento dos fatos. A 
Polícia Civil investiga o caso.
 

À mão armada
A Polícia Militar encontrou no bairro sonho 
Meu, um Gol, que havia sido tomado de 
assalto na noite de sábado em Umuarama. 
o crime ocorreu no Jardim Paraiso, ode uma 
casa foi invadida e um homem de 80 anos 
foi amarrado. Ele foi abordado por dois 
assaltantes encapuzados e armados que 
também o amordaçaram e pilharam 
diversos objetos, entre eles, eletrônicos 
e joias, além do VW Gol, ano 1997, 
placas AGX-7798. O carro foi encontrado 
por volta das 20h20 do domingo (23) 
e levado ao pátio da 7ª Subdivisão 
Policial (SDP), que posteriormente será 
devolvido ao proprietário.

dois disparos, um deles nas costas 
e outro na cabeça.

Rapidamente o socorro foi acio-
nado. Ambulâncias do Corpo de 
Bombeiros e do Samu foram ao 
local onde foram prestados os pri-
meiros atendimentos à vítima, que 

não resistiu e morreu dentro de 
uma das ambulâncias.

Os autores do crime conseguiram 
fugir e não foram identificados até o final 
da tarde de ontem. A Polícia Civil está 
em busca d informações que possam 
levar à identificação dos assassinos.

Isaías Marques de Souza, motociclista que sofreu um grave acidente na rodovia PR-323, 
em Umuarama no início da noite do sábado (22) morreu no hospital Nossa Senhora 
Aparecida na noite de domingo (23). A Honda Biz pilotada por Isaías colidiu contra 
um Ford Ka nas imediações do aeroporto de Umuarama. A vítima foi socorrida pelo 
Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital, onde foi levado direto para a Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) em coma. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal 
(IML) de Umuarama, onde foi examinado e liberado para os atos fúnebres que acontece-
ram ontem (segunda-feira, 24).
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SANGUE no asfalto e o capacete usado pela vítima. Logo à frente, sua moto, que foi recolhida pela Polícia Militar
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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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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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
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Guga interroga Leila 
sobre Rui e Rita
Nesta terça-feira em Malhação, Lígia afirma 
que a polícia vigiará os passos de Rui. 
Regina diz que guarda ressentimentos de 
Max. Guga interroga Leila sobre Rui e Rita. 
Carla pede ajuda a Marco para acionar seus 
contatos na polícia. 

MALHAÇÃO 
Terça-feira, 25 de fevereiro
Joaquim não apoia Lígia nas questões 
sobre a guarda de Nina. Rui diz a Filipe 
que descobrirá o que aconteceu com 
Rita. Fafi confessa seu amor por Hen-
rique. Thiago e Jaqueline encontram 
um homem que diz ter visto Rita. Leila 
procura Filipe.
Quarta-feira, 26 de fevereiro 
Guga se preocupa com o envolvimento 
de Serginho nos negócios de Max. 
Regina pede que Max deixe sua casa. 
Lígia se preocupa com a saúde de Filipe. 
Max pede abrigo a Serginho. Rugieri diz 
a Marco que tem notícias de Rita.

ÉRAMOS SEIS 
Terça-feira, 25 de fevereiro 
Karine tranquiliza Julinho e diz que apoia 
seu namoro com Soraia. Lili desconfia 
quando Soraia anuncia que ela receberá 
uma carta de Julinho. Alfredo foge do 
acampamento, e Osório registra. Assad 
surpreende a todos e diz que Elias deseja 
cortejar Soraia. Alfredo procura Inês.
Quarta-feira, 26 de fevereiro 
Felício propõe passar a noite com Isa-
bel. Alfredo e Inês ficam juntos nova-
mente. Clotilde encontra Afonso e o 
leva até Lola. Afonso garante a Lola 
que Shirley está tramando contra os 
dois. Soraia afirma a Lili que está com 
Julinho. Afonso e Lola se beijam.

AMOR DE MÃE 
Terça-feira, 25 de fevereiro
Álvaro anuncia, durante uma 

reportagem, que se dedicará a uma 
fundação em seu nome. Sandro afirma 
a Raul que Álvaro está tramando um 
plano. Raul se magoa com Vitória. Lur-
des chega em Malaquitas, e os irmãos 
de Jandir a observam.
Quarta-feira, 26 de fevereiro
Danilo desconfia ao ler anotações anti-
gas de Thelma sobre seu passado. 
Miranda aceita se casar com Matias 
novamente. Davi descobre que Vitória 
pegou dinheiro emprestado com Penha. 
Lurdes enfrenta os irmãos de Jandir.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Terça-feira, 25 de fevereiro
Luisa conta para Cláudia e Joana 
sobre o beijo com OTTO. Raquel encon-
tra Jerry e Carla conversando na rua e 
estranha a aproximação entre os dois. 
João e Bento levam o trabalho para o 
pessoal e acabam discutindo na aula.
Quarta-feira, 26 de fevereiro
Lindomar recebe as contas de casa 
e teme que não consiga pagar. Vini 
informa Durval sobre uma diferença no 
caixa da padaria, e eles suspeitam de 
Mosquito. Mirela encontra uma capa 
preta no quarto de Luca.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Terça-feira, 25 de fevereiro
Meire se arruma para conhecer um novo 
pretendente que Dinho conseguiu, mas 
se trata de um homem muito idoso, que 
fica falando de sua falecida esposa, o 
que irrita Meire. Clara vê Luiz sair à noite 
e se pergunta aonde foi o esposo. 
Quarta-feira, 26 de fevereiro
Rebeca aconselha Clara a falar com 

Luiz. Fiorina percebe que cometeu 
um erro com Giuseppe e vai conver-
sar com o marido. Os dois fazem as 
pazes. Investigadores da polícia vão 
até o vilarejo atrás de Joel.

AMOR SEM IGUAL 
Terça-feira, 25 de fevereiro
Miguel janta uma torta de legumes. 
Maria Antônia fala da visita do Lean-
dro. Miguel estranha. Olympia liga para 
Ramiro e pergunta se ele irá para a rei-
nauguração do Mademoiselle e Ramiro 
diz que não sabia do evento. Ramiro 
encara Tobias com raiva.
Quarta-feira, 26 de fevereiro
Pedro cumprimenta Fernanda e lhe dá 
um beijo. Fernanda mostra a joia que 
ganhou do pai. Poderosa pede que 
Furacão torça por ela. Furacão pede 
que Poderosa deixe seu noivo fora das 
suas armações.

O RICO E LÁZARO 
Terça-feira, 25 de fevereiro
Rabe-Sáris dá voz de prisão a 
Zabaia. Daniel fala sobre Deus 
com Evil-Merodaque. Sammu-Ramat 
pede ajuda aos deuses para calar 
Zabaia. Hurzabum diz que receberá 
a visita de Shag-Shag.
Quarta-feira, 26 de fevereiro
Aspenaz tenta confortar Darice. Zac 
fala com os irmãos sobre o envolvi-
mento de Rabe-Sáris com o comér-
cio clandestino de cerveja. Dana se 
lembra do pedido de casamento feito 
por Absalom. Ebede-Meleque avisa 
que Rabe-Sáris está procurando por 
Sammu-Ramat.
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Desconfie de esquemas arriscados e duvidosos. 
Não se deixe distrair com bobagens, você precisa 
de espaço para refletir. Sua vitalidade está em alta, 
durma mais para mantê-la assim.

Seu senso de humor o torna mais popular do que 
nunca e será muito bom para os relacionamentos. 
Respire fundo e isso vai ajudá-lo a encontrar a calma 
que você precisa para as reorganizações que está 
fazendo

Seu comportamento impulsivo pode levá-lo a 
disputas. Meça suas palavras para evitar essas 
tendências. Você está saudável, vai ter reflexos 
melhores e vai se sentir mais leve.

Você terá a oportunidade de mudança e de man-
ter a sua distância. Escape sem se sentir culpado. 
Você precisa ficar sozinho na calma completa para 
recarregar suas baterias. Seus processos mentais 
exigem descanso.

Sua capacidade de se adaptar às mudanças será 
destacada. Seria bom permanecer aberto às dife-
rentes opções que se apresentam para você. Suas 
emoções reprimidas irão afetar a sua digestão - cer-
tifique-se de evitar alimentos picantes.

Você está decidido a se reconciliar com todo mundo. 
Estar em agradável companhia irá permitir que você 
floresça. Tome precauções antes de mergulhar de 
cabeça em qualquer atividade física ou você vai se 
machucar antes mesmo de começar.

Você poderia fazer algo que vem adiando há muito 
tempo e você pode ser bem sucedido. Sua capa-
cidade de descansar deixa muito a desejar e sua 
tensão não deixa você relaxar.

O ambiente estará alegre e harmonioso. Você não 
ficará decepcionado com aqueles que o rodeiam e 
festividades estão próximas. Você está cada vez mais 
em forma e ficará satisfeito com seus esforços. Reduza 
o consumo de doces, eles não são a recompensa ideal.

Esta é uma boa hora para trabalhar em equipe. 
Colabore sem reservas ou preocupação. Você não 
será capaz de trabalhar em seu próprio ritmo e vai 
precisar compensar isso descansando um pouco. 

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

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.

Você será livre para agir como quiser hoje. Ativida-
des financeiras são muito favoráveis. Sua mente 
está borbulhando e você vai encontrar todos os tipos 
de coisas para fazer. Seja sensato.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Classe no
topo da

pirâmide
social

Tecido de
mesas de
bilhar e
sinuca

Brinquedo
como Ted

(Cin.)

Formato 
tradicional
de velas

Fase de 
desenvol-
vimento 

de insetos

Pablo
Neruda,
poeta

chileno

Nico (?),
campeão
da F1 em

2016

Grito de
lutadores 
de artes
marciais

A vitamina
dos frutos

cítricos

É adqui-
rida com 
o tempo 
de vida

Dia (?):
marco da
Segunda
Guerra

(?)
Tchekhov,
escritor
russo

Revista
(?): "Veja",
"IstoÉ" ou
"Época"

Domenico
Scarlatti, 

compositor
italiano

Sensação
que é

sintoma 
da dengue

Hera, em
relação 
a Ares

(Mit. gr.)

Forma de
protesto
adotada

por Gandhi

"Louco 
por (?)",
série da 
TV Globo

Objeto de
busca nas
agências
do MTE

(?) Open,
torneio 
de tênis
dos EUA

Adoles-
cente, 

em inglês

Antílope
africano 

semelhante
ao búfalo

Amor, 
em

inglês

Principal
foco da
cirurgia
estética

Avenida
(?), exten-
são da BR-
101 no Rio

Assunto 
de aulas
de Direito

Bolsa, em
francês

Estado de
Vanessa
da Mata
(sigla)

Leila 
Diniz,
atriz e

feminista
Que não se
casou por
vontade
própria

(?) Gore,
político

Alternativa
à pílula

Rei da 
Macedônia,

morreu
sem ter
perdido

uma
batalha

A 5a letra

Símbolo do
desafio, na
alquimia

(pl.)

Instalação de segu-
rança em edifícios

que pode ser externa
Avaro; mesquinho

Cinza, 
em inglês
(?)-moço:
honesto

Rígidos
"(?) gene-
ris": pecu-
liar (lat.)

Copiei

"Bureau",
em FBI

Parte
inicial da
viagem
turística

(?) Gorda,
município
gaúcho

(?) Ryan,
atriz de
famosa
cena em 

restaurante

3/ash — meg — sac — sui. 4/love — teen. 5/anton. 7/rosberg.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni Yakissoba  
A ACEU realiza no domingo, dia 8 de março, seu tradi-
cional Yakissoba  -, uma excelente opção para o almoço 
em família. Convites pelo fone 3639-7033, na secretaria 
da Aceu.  Lembrete: pode ser retirado das  11h às 13h.  

Vale prestigiar e experimentar. 

“As coisas nos 
parecem absurdas 
ou más porque 
delas temos um  
conhecimento 

parcial, e somos 
completamen-
te ignorantes 

quanto à ordem 
e à coerência da 
natureza como 

um todo.” 
(Spinoza)

Happy Day
A coluna destaca leitores do jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 
aniversário hoje (26) -, Leonardo 
Revesso, Thais Romero, Rosemeres 
Delaporte, Maria Aparecida da Silva  
e Renê de Almeida Russi. E amanhã 
(27) André Ribeiro e Francielle Bi-
tencourt   Da coluna: felicidades! 

ZOOM
 ISABELA SODRE , 19 anos,  é uma das candidatas ao título de  Rainha da Expo 

Umuarama 2020 -,  e ganha destaque na coluna de hoje. 
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EXPO, vem aí!
Márcio Nunes, deputado estadual,  e Celso Pozzobom prefeito de Umuarama ganham des-

taque na coluna de hoje, no recente lançamento da Expo Umuarama. A festa já ganha 
contagem regressiva e  se prepara para vários dias de vaivém nos domínios do Parque de 

Exposições Dario Pimenta da Nóbrega. 

Reunidas!
Também em alusão ao Dia Inter-

nacional 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. Agende 

sua participação. .

Palestra  
O presidente do Instituto de De-
senvolvimento Industrial (Idebra-
sil), 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 ren-
dimentos e sabe que é fundamen-
tal sair da zona de conforto para 

atingir tais objetivos.
Beleza na Expo Umuarama!

A Expo Umuarama 2020 realiza na quinta-feira (4) o concurso 
para eleger a Rainha Expo deste ano. Há anos esta concorrida 
festa de beleza tem a presença de belas jovens da Capital da 
Amizade. O evento é um sucesso e divulga muito a exposição 
antecedendo o evento. Cristina Ranzani, que comanda o Miss 
Umuarama também assina o evento com seu profissionalismo 

e organização.  A Rainha Expo 2020 participa dos vários even-
tos no decorrer da feira e com sua beleta e carisma atua na 

recepção de convidados especiais. O  concurso será disputado 
na semana que vem e promete um bom público para torcer por 
sua candidata favorita. A coluna mostra as candidatas no ZOOM 
diário.  O evento leva assinatura da Sociedade Rural e Jovens 

Ruralista e a parceria PróArte Eventos.

PORTALCIDADE
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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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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

Manter-se competitivo, aprimorando habilidades 
e competências por meio de um curso de 

especialização, é a nova ordem assimilada por 
profissionais que buscam sucesso na carreira. Para 

estes, a Universidade Paranaense – Unipar está 
oferecendo várias opções.

Uma delas é dirigida a cirurgiões-dentistas: a 
especialização em Endodontia, que se destaca 

pela excelente qualidade científica e tecnológica. 
Trata-se também de um curso consolidado, que já 

diplomou muitos profissionais.
O objetivo é capacitar o cirurgião-dentista para 

tratamentos endodônticos, utilizando recursos 
tecnológicos de última geração, que geram 

segurança, previsibilidade e aumento do índice de 
eficácia nos procedimentos.

A matriz curricular do curso foi pensada para 
abordar as inovações da endodontia, obedecendo 

as exigências do Ministério da Educação. No rol 
das disciplinas estão Anatomia e anestesiologia, 

Cirurgia parendodôntica, Endodontia automatizada, 
Endodontia clínica e Endodontia pré-clínica.

Com corpo docente de alto nível, a 
especialização é dirigida a cirurgiões-dentistas 

regularmente inscritos no CRO (Conselho Regional 
de Odontologia). 

O início das aulas está previsto para março, que 
serão oferecidas em regime mensal: às quintas, 

sextas e sábados, nos períodos matutino e 
vespertino. A carga horária é de 855 horas.

Saiba mais no site www.unipar.br 

Curso conta com professores 
competentes e experientes e segue grade 
curricular focada nas inovações da área  

Especialização em Endodontia 
PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Amistoso de Rugby
Os treinos 

do Umuarama 
Rugby estão 
acon tecendo 
semanalmente 
n o  e s t á d i o 
municipal Lucio 
P i p i n o .  D e 
acordo com a 
organização os 
treinos são de 
rendimento para 
os veteranos 
e também ser-
vem de introdu-
ção do esporte. 
Pessoas de todas as idades podem 
participar, mas é preciso ter boa saúde 
física e mental, já que o rugby tem 
muito contato físico. Para 2020 o pla-
nejamento tem a previsão de partici-
pação nos Jogos Abertos do Paraná 
e Campeonato Paranaense de Rugby. 
No próximo dia 23, em Maringá, o time 
de Umuarama joga amistoso contra 
a equipe da casa no Parque Alfredo 
Werner, às 15h. A modalidade do time 
de Umuarama é o Rugby Seven (com 
7 atletas em cada equipe), a mesma 
disputada nas Olimpíadas.

DIVULGAÇÃO

VENDE – SE 

Lote de 217,5 m no Jar-
dim Colibri 7,25 m de 

largura e 30 m de cumpri-
mento. Localizado fun-

dos do Big Smart. VALOR 
R$ 77.000,00. Contato 
(44) 98406-5842 (44) 

3622-2197
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COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00
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Gustavo Faquini consegue 
vaga para lutar em Abu Dhabi

O lutador umuaramense Gustavo 
Prado Faquini, de 26 anos, faixa roxa 
em Jiu-Jitsu e campeão em várias com-
petições nacionais, foi o mais votado 
e será um dos cinco representantes 
brasileiros no Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro-
fessional, maior competição do calen-
dário da AJP Tour. 

“Conseguimos. Estou muito feliz. 
Muito obrigado a todas as pessoas que 
me ajudaram e que tiraram seu tempo 
para me ajudar, que correram atrás, que 
votaram, que compartilharam, muita 
gente foi envolvida, estou sentindo muita 
gratidão a todos. Agora chegou a hora 
de focar nos treinos e me preparar para 
o Word Pro e representar nosso país. 
Obrigado ao movimento @everydaypor-
rada por dar essa oportunidade para os 
atletas brasileiros, vocês são sinistros e 
merecem o melhor do mundo”, publicou 
Faquini nas redes sociais.

A votação expressiva, que valeu a 
viagem com despesas pagas, ocorreu 
pelo stories do Instagram do movi-
mento. Os atletas selecionados tam-
bém participarão de duas semanas de 
treinos na África do Sul. 

Em 2020, o campeonato vai acon-
tecer entre os dias 11 e 17 de abril, na 
Mubadala Arena, em Abu Dhabi (EAU). 
Como já é tradicional, no dia 18 será rea-
lizada a premiação de gala dos melho-
res da temporada do circuito mundial da 
federação. No último ano, os brasileiros 
foram destaques na cerimônia sediada 
no luxuoso hotel Emirates Palace.

Em partes, podemos dizer que a 
explosão do #everydayporrada surgiu 
em 5 de maio de 2018, na cidade de 
Long Beach, Califórnia.

Para ser mais preciso ainda, após 
a superluta de Romulo Barral vs. AJ 
Souza, que terminou com um clássico 
estrangulamento na montada pelo 
veterano. E foi durante a entrevista pós 
luta do ACB JJ que Rominho utilizou a 
palavra pela primeira vez.

Rapidamente o #everydayporrada 
viralizou, pela internet e a hashtag pas-
sou a ser utilizada em vídeos e fotos 
de treinos ao redor do mundo inteiro. 
Nomes como Fabrício Werdum, Rubens 
Cobrinha, Fabio Gurgel e muitos outros 
compartilhavam a hashtag, vestiam as 
camisetas e davam força ao movimento.

Gustavo conseguiu ser um dos cinco atletas selecio-
nados através de votação pela internet

A vez de Fernanda
A partir desta segunda-feira (24), é 
chegada a hora dos umuaramenses 
se movimentarem novamente, desta 
vez, para levar a lutadora de Umua-
rama Fernanda Freitas, de 27 anos 
à competição. Ela está entre as 10 
brasileiras escolhidas pelo movimento 
#everydayporrada para participar da 
votação que levará somente duas 
atletas ao evento nos Emirados Árabes, 
com a viagem paga e direito a duas 
semanas de treinos na África do Sul. 
Fernanda é indiscutivelmente uma campeã que tem grandes chances de conquistar 
pódio nos Emirados Árabes. Neste ano ela já foi campeã sul-brasileira NO GI 2020, 
vice no sul-brasileiro de Jiu-jitsu 2020 e campeã do Curitiba Summer NO GI 2020.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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