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Paraná promove 
Consulta Pública sobre 
duplicação da rodovia 
PR-323
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Uopeccan de Umuarama tem 
déficit mensal de R$ 1 milhão
Uma das referências do tratamento do câncer no Paraná, a Uopeccan de Umuarama sofre 

com a falta de dinheiro. Por mês, o hospital acumula déficit de R$ 1 milhão. Com aten-
dimento público, a unidade recebe do SUS apenas R$ 10 por consulta que custa R$ 40, 

sendo obrigada a arcar com a diferença.

Associação Comercial 
lança campanha 
‘Não Estacione suas 
Vendas’ 

Com ajuda de 
internautas, lutadores 
garantem vagas em 
Abu Dhabi 

Tráfico
Policiais militares de Umuarama apreenderam ontem à tarde 

mais de 50 comprimidos de ecstasy, além de maconha e 
dinheiro em uma casa no Bairro San Marino. Uma denúncia 

anônima levou os policiais até a boca de fumo gerenciada por 
uma garota de 18 anos de idade. Ela foi presa longe de casa, 

quando visitava um detento na cadeia de Umuarama.
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Desafetação
Vereadores de Umuarama analisam no ‘pós Carnaval’ três Projetos de 
Lei Ordinária que foram enviados pelo Poder Executivo, à Câmara, que 
envolvem desafetação de imóveis do domínio público do Município. 
Um deles é avaliado em mais de R$ 2 milhões e fica situado na região 
do Sonho Meu. A lei também autoriza o Executivo a conceder 
direito real de uso a título gratuito com doação futura do 
imóvel desafetado. Outro terreno avaliado em R$ 700 mil fica 
situado no Núcleo Cruzeiro, região da Estrada Jaborandi e o 
terceiro terreno que será desafetado do domínio público fica 
situado no Jardim Panorama e receberá assim a legalidade para 
regularização e registro oficial em Cartório de Imóveis.

Extra
O projeto que prevê a 
desafetação de terrenos do 
domínio público é um dos sete 
que estão inseridos na pauta 
de uma sessão extraordinária 
que acontecerá amanhã 
(sexta-feira, 27) a pedido 
do Poder Executivo. Todas 
as proposições que serão 
discutidas foram enviadas 
pela Administração Municipal. 
Além da desafetação, também 
será analisada proposta que 
autoriza a contratação de 
cinco novos advogados para 
fazerem parte do quadro de 
funcionários da Procuradoria 
Jurídica do Município.

Quadro
A Secretaria da Procuradoria-Geral Carolina Cicote Moreira 
gerencia por volta de 10 mil processos judiciais ativos, analisando 
cerca de 80 por mês e minuta projetos de lei ao Chefe do 
Executivo, além de atos normativos. Ficando evidente que 
apenas exonerar os servidores comissionados traria prejuízo 
irremediável ao Município, pois os dois advogados concursados 
cumprem jornada de 20 horas pela configuração legal de seu 
cargo. Assim que Carolina informou sobre a irregularidade 
do órgão jurídico, o executivo empreendeu esforços para 
promover concurso público e, por consequência, poder contar 
com servidores efetivos na estrutura da Procuradoria. Com 
jornada de 40 horas semanais, cada servidor será remunerado 
mensalmente com salário de R$10.731,19.

Representação ao MP
No mesmo texto enviado o Poder Legislativo, o prefeito lembra que os 
vereadores os vereadores Jones Vivi, Ana Novais, Deybson Bitencourt 
e Mateus Barreto (que integram a bancada de oposição à atual 
Administração do Município) ofereceram representação ao Ministério 
Público contra a Lei Complementar nº 461/2019 (que dispõe sobre 
a Estrutura Administrativa do Poder Executivo do Município de 
Umuarama, referente à estrutura organizacional básica do Poder 
Executivo), por não se conformarem com a mantença de cargos 
comissionados no exercício de atividades técnicas.

Justificativa
Em justificativa, o prefeito 
Celso Pozzobom explica 
que em 2019 num Processo 
Administrativo, a pessoa 
interessada requereu 
informações sobre 
servidores comissionados da 
Procuradoria com a finalidade 
de representar no MP ou no 
Tribunal de Contas. “Ainda 
que a solução (manutenção 
de servidores comissionados) 
não seja a mais afinada com a 
Constituição Federal, mesmo 
depois da criação do cargo 
de advogado, para remediar 
carência de servidores efetivos 
no órgão administrativo”.
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PR promove Consulta Pública 
sobre duplicação da PR-323

O Governo do Paraná promove 
na quarta-feira da semana que vem 
(4 de março) a Consulta Pública 
presencial no município de Doutor 
Camargo, no Noroeste do Estado, 
para apresentar e discutir com a 
população o projeto de ampliação 
da capacidade da rodovia PR-323. O 
encontro é realizado pela Secretaria 
de Estado de Infraestrutura e Logís-
tica e o Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER/PR) e acontece 
no auditório da Câmara de Vereado-
res, a partir das 14 horas.

Estão previstas obras de duplica-
ção e melhorias no trecho de 6,3 
quilômetros da PR-323, que vai do 
município de Doutor Camargo até 
aproximadamente 1 quilômetro 
antes da margem do rio Ivaí. Esse 
projeto faz parte do Programa Estra-
tégico de Infraestrutura e Logística 
de Transportes do Paraná e conta 
com financiamento do Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID).

Na Prática
Agendada para as 14 horas, a Consulta Pública iniciará com uma explicação a 

respeito do Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes e do 
funcionamento das políticas operacionais do BID. Em seguida, os técnicos do DER/
PR apresentarão o projeto de duplicação da PR-323, expondo os trechos que serão 
afetados, o planejamento das obras e as principais intervenções a serem realizadas. 

Por fim, haverá um momento para que os participantes possam fazer questionamen-
tos e tirar dúvidas sobre o projeto. Durante a Consulta, serão distribuídos formulários 

de perguntas para que os interessados em realizar questionamentos se inscrevam com 
antecedência. A previsão é que a Consulta termine por volta das 15h30.

“Além da duplicação da pista 
existente, o projeto inclui implan-
tação de intersecção em desnível, 
de vias marginais, acostamentos e 
passeios. Por isso é importante que 
o Governo e os técnicos do DER/PR 
apresentem o planejamento e colham 
informações com a população”, expli-
cou o secretário de Infraestrutura e 
Logística, Sandro Alex.

TRANSPARÊNCIA
A realização da Consulta atende 

às políticas operacionais do BID 
e serve para que moradores da 

região, autoridades locais e demais 
representantes da comunidade 
possam conhecer detalhes dos 
projetos e obras a serem executa-
das. De acordo com Sandro Alex, 
as Consultas Públicas estabele-
cem um diálogo efetivo com as 
partes, o que minimiza eventuais 
impactos negativos das obras. “É 
um momento importante para eli-
minarmos dúvidas da população e 
dar transparência a todo processo 
que envolve as obras de melhorias 
na PR-323”, pontuou.

ESTÃO previstas obras de duplicação em 6,3 km entre Doutor Camargo até aproximadamente 1 quilômetro antes da margem do rio Ivaí

ALEX MIRANDA
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Volta aos trabalhos
Depois do recesso do Carnaval, 
a Assembleia Legislativa 
voltou os trabalhos ontem. 
Na próxima segunda-feira (2) 
serão retomadas as sessões 
legislativas.

Você apoia?
O Carnaval acabou e o senador 
Alvaro Dias (Pode) segue na 
defesa da aprovação da PEC 
que reduz de 513 para 342 
o número de deputados e 
de 81 para 54 de senadores. 
“Você apoia essa proposta?”, 
pergunta o senador em 
enquete nas redes sociais.

Linha Verde
O prefeito Rafael Greca (DEM) 
enviou a Câmara de Vereadores 
projeto que prevê a assinatura 
de um convênio de R$ 80 
milhões para terminar obras da 
Linha Verde Norte. Conforme 
a proposta, os recursos viriam 
do Dnit. O projeto tramita em 
regime urgência. Assim, deve 
ser levado ao plenário dentro de 
30 dias.

E agora, Aliança?
Orientação da corregedoria do 
TRE-SC atrapalhou dirigentes 
da Aliança pelo Brasil. A corte 
orientou os cartórios eleitorais 
a manterem o modelo atual 
de verificação das assinaturas 
necessárias para a criação de 
legendas, mesmo que elas 
tenham sido reconhecidas 
em cartórios de notas. A 
orientação agora é que 
apoiadores reconheçam firma 
para que as assinaturas sejam 
aceitas rapidamente.

Com quem eu vou?
Sem a certeza de que o Aliança 
pelo Brasil poderá participar 
das eleições municipais, 
candidatos bolsonaristas têm 
hoje duas siglas dispostas 
a recebê-los: o PRTB, do 
vice Hamilton Mourão, e o 
Republicanos, ligado à Igreja 
Universal. Outras legendas com 
afinidades ideológicas com o 
presidente Jair Bolsonaro já 

sinalizaram falta de disposição 
a servir de “barriga de aluguel” 
para candidatos próximos ao 
presidente.

Três paranaenses
A deputada Aline Sleutjes e o 
deputado Filipe Barros serão 
suspensos pelo PSL em mais 
um movimento para que 
saiam do partido. Alinhado ao 
presidente do PSL, deputado 
Luciano Bivar (PE), Felipe 
Francischini intenta continuar 
no comando da CCJ.

Regina apoia
A atriz Regina Duarte, que tomará 
posse na Secretaria de Cultura nos 
próximos dias, não perdeu tempo 
postou em suas redes sociais 
um texto de apoio ao protesto 
bolsonarista: Dia 15 de março/ 
gen.Heleno/cap. Bolsonaro/O 
Brasil é nosso, não dos políticos de 
sempre/Nas Ruas.

Bolsonaro também
O presidente Jair Bolsonaro 
também usou o WhatsApp para 
ajudar no apoio à convocação do 
dia 15 de março.

Manifestação
A manifestação respalda a fala 
do ministro-chefe do Gabinete 
de Segurança Institucional, 
general Augusto Heleno, 
que chamou o Congresso de 
“chantagista”. Pelas redes 
sociais, principalmente pelo 
WhatsApp, apoiadores do 
presidente postam imagens de 
ataque ao Congresso, retirada 
dos comandantes da Câmara 
e do Senado e de alusão ao 
uso das Forças Armadas no 
movimento.

Sou a favor
O ministro Sergio Moro (Justiça 
e Segurança) afirmou ser 
favorável também à execução 
de penas em segunda instância 
para os processos cíveis. 
A única ressalva é de que 
esse ponto não deveria ser 
invocado como empecilho para 
aprovar a PEC em trâmite no 
Congresso Nacional.

Combate ao câncer
O Brasil terá 625 mil novos 

casos de câncer a cada ano 
do triênio 2020-2022, segundo 
dados divulgados pelo Insti-
tuto Nacional de Câncer (Inca) 
que trazem entre os princi-
pais alertas a importância do 
financiamento de pesquisas 
que contribuam para o avanço 
da detecção precoce e o trata-
mento da doença.

No Paraná, a Fundação 
Araucária tem feito investi-
mentos significativos neste 
tipo de pesquisa.

Inúmeras campanhas 
destacam a importância de 
descobrir a doença no início, 
quando são grandes as chan-
ces de cura, e muitos estudos 
estão sendo realizados com 
o objetivo de buscar mecanis-
mos que facilitem a detecção 
do câncer. A pesquisa “Biosen-
sores Baseados em Ressonân-
cia de Plasmons de Superfície 
para Detecção Precoce de Cân-
cer de Ovário e de Próstata”, 
financiada pela Fundação 
Araucária, obteve importantes 
resultados neste aspecto.

O coordenador do projeto, 
professor do Laboratório de 
Química de Materiais e Sen-
sores da Universidade Esta-
dual de Maringá (UEM), Emer-
son Marcelo Girotto, explica 
que nos estágios iniciais do 

câncer o corpo produz quan-
tidades muito pequenas dos 
chamados marcadores da 
doença (biomoléculas usadas 
para detectar o câncer) o que 
dificulta que os equipamen-
tos comuns de análise enxer-
guem essas substâncias.

“É nesse sentido que tra-
balhamos no desenvolvimento 
de sistemas sensoriais produzi-
dos com ouro e outros materiais 
nanoestruturados que exibem 
algumas características diferen-
ciadas, chamados de plasmons 
de superfície, que são úteis 
para detectar pequenas con-
centrações dessas substâncias 
relacionadas ao câncer”.

Ele explica que estudo 
é realizado a longo prazo e 
deve resultar na invenção de 
um equipamento que possa 
detectar um câncer em seu 
estágio inicial.

“A UEM recebeu há cerca 
um ano esse mesmo equi-
pamento, por meio de um 
financiamento do Governo 
Federal, e nessa etapa de 
nossas investigações esta-
mos tentando fabricar as 
mesmas nanoestruturas 
que recebemos do Canadá. 
O que representa um grande 
avanço, pois nos torna mais 
independentes para a fabrica-
ção desse tipo de biosensor”.
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Aciu lança hoje campanha 
‘Não Estacione suas Vendas’

A Associação comercial, Indus-
trial e Agrícola de Umuarama (Aciu), 
junto com a Prefeitura Municipal, 
lança hoje (quinta-feira 27), a cam-
panha ‘Não Estacione suas Ven-
das’. A ideia surgiu do clamor dos 
empresários e fez com que prefei-
tura a associação se empenhas-
sem na formatação da campanha 
objetiva e focada, de fato, na cons-
cientização dos colaboradores.

Entre as intenções, está a rever-
são da situação que vem gerando 
preocupação geral e que acaba 
prejudicando, no final das contas, 
o próprio comerciário. É notória a 
ocupação, por longas horas, das 
vagas de estacionamento por veí-
culos dos trabalhadores, principal-
mente na avenida Paraná, além 
das vias adjacentes.

As queixas remetem a um 
impacto negativo nas vendas, tanto 
que os empresários se deparam, 
à véspera do Dias da Mães, com 
a notícia de que, apesar de todos 
os esforços, não será possível con-
tar com o estacionamento rotativo 
antes do segundo semestre.

Para dirimir o problema, é 

Rodízio
O presidente da Aciu lembra tam-
bém que em grandes cidades, há 
algumas décadas, já foi adotado 
o rodízio no embate ao trânsito 
‘super engarrafado’ e fez a suges-
tão com a ênfase de que os funcio-
nários procurem estacionar seus 
veículos em uma rua lateral. 
“A ideia central é ‘convocar’ o 
trabalhador para que altere, de 
forma verdadeiramente cidadã, seu 
comportamento. E mais, que seja um 
agente multiplicador do conceito que 
estamos difundindo. Comprar deve 
ser um prazer e não uma tortura para 
o consumidor”, encerra

consensual que as autoridades 
devem agir, foi quando surgiu a 
ideia da campanha.

O questionamento é de como 
fazer para que o consumidor de 
Umuarama e da região não se 
sinta desestimulado, a par tir do 
momento em que circula por um 
longo tempo e não encontra uma 
vaga sequer.

Partindo deste questionamento, 
foi proposta uma maneira de sen-
sibilizar e levar o comerciário para 
uma reflexão. “Então temos as 
sugestões centradas em recados 
muito claros e talvez o principal 
deles seja io nome da campa-
nha, complementado por mensa-
gens como ‘Há Vagas para o Bom 
Senso’ e ‘Se o cliente não encon-
tra uma vaga quem paga o preço é 
você’”, conta Orlando Luiz Santos, 
presidente da Aciu.

Ele ressalta que o esforço tem 
que ser do empresariado com a 
finalidade de reverter a situação 
fazendo a diferença na arrecada-
ção do comércio. “Precisamos dos 
empresários para que eles dissemi-
nem as mensagens que vão com-
por a campanha com todas mídias. 

É uma estratégia de difusão que 
acreditamos ser muito eficaz, prin-
cipalmente com o compar tilha-
mento nas redes sociais. Sugeri-
mos grupos de WhatsApp também, 
onde, por exemplo, empresários 
e colaboradores de determinada 
quadra para estacionamento e 
a par ticipação na interação dos 
funcionários com a temática abor-
dada”, cita o presidente.

A apresentação da campanha 
acontece hoje no auditório da 
Aciu, às 8h.

PRESIDENTE da Associação apresenta detalhes da 
campanha hoje aos empresários

ASSESSORIA
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DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes torna público que irá 
requerer ao IAP, a Licença de Operação da rodovia BR-487/PR entre os Municípios: 
Campo Mourão, Tuneiras do Oeste e Cruzeiro do Oeste, referente a Licença de 
Instalação Nº 7162.

Curitiba-PR, 20 de fevereiro de 2020
José da Silva Tiago

Superintendente Regional SR-DNIT/PR

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ

FEDERAÇÃO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO DO PARANÁ

CONVOCA PARA AGE 
NEGOCIAÇÃO DA CCT 2020-2021 

FEHOSPAR x SEESSU DE UMUARAMA E REGIÃO 

O Presidente do FEHOSPAR, no uso de suas atribuições 
Estatutárias, CONVOCA os associados, representantes legais 
dos Hospitais, Clínicas e demais Estabelecimentos de Serviços 
de Saúde, da base territorial de FEHOSPAR/ Umuarama e 
Região, ALTO PARAÍSO, ALTO PIQUIRI, ALTÔNIA, 
BRASILÂNDIA DO SUL, CAFEZAL DO SUL, CRUZEIRO DO 
OESTE, DOURADINA, ESPERANÇA NOVA, FRANCISCO 
ALVES, ICARAÍMA, IPORÃ, IVATÉ, MARIA HELENA, 
MARILUZ, NOVA OLÍMPIA, PEROBAL, PÉROLA, SÃO 
JORGE DO PATROCÍNIO, TAPIRA, XAMBRÊ, para a 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 
10h30min em 1ª convocação e às 11h00 em 2ª convocação, no 
dia 05/03/2020, quinta-feira, nas instalações da Clinica Santa 
Cruz, localizada na Rua Perobal, 3815, CEP 87501-300, Zona 
I, Umuarama/PR, quando serão tratados os seguintes 
assuntos: 

1)  Aprovação de critérios de Negociação coletiva para os 
empregados de categoria preponderante, de categorias 
superiores e para os empregados de nível técnico e/ou 
categorias diferenciadas, no exercício 2020-2021 em 
Hospitais, Clínicas e demais Estabelecimentos de Serviços de 
Saúde dos municípios que compõe a base territorial da
Umuarama e Região. 

2) Autorização para instauração de Dissídio Coletivo.  

3) Assuntos Gerais. 

É FUNDAMENTAL A COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 
ASSOCIADO E PROPRIETÁRIO/COTISTA DE 
ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE OU O 
PORTE DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA DO DETENTOR 
DESTA CONDIÇÃO, SOB PENA DE NEGATIVA DE ACESSO 
À ASSEMBLEIA. 

Curitiba, 26 de fevereiro de 2020. 

Rangel da Silva 
Diretor Presidente da FEHOSPAR 

Umuarama com 
668 casos de 

dengue confirmados
A Secretaria da 

Saúde implantou um 
centro para atendi-
mento a agravos para 
concentrar a atenção 
aos pacientes com 
suspeita de den-
gue em Umuarama. 
A estrutura come-
çou a funcionar na 
segunda (24), onde 
já forma feitos cerca 
de 500 exames e 
muitos pacientes 
foram encaminhados 
para tratamento.

As confirmações 
de novos casos, 
porém, só podem ser 
feitas pela Vigilância 
em Saúde Ambiental. 
Ontem (26), o saldo 
era de 668 confirma-
dos, 540 suspeitas 
descar tadas e 476 
pacientes em investi-
gação, com o total de 
1.684 notificações. A 
secretária da Saúde, 
Cecília Cividini, infor-
mou que o ambulató-
rio atenderá todos os 
dias da semana, das 
7h às 21h – incluindo 
nos feriados.

Segundo Elizeu 
Ampessam, coorde-
nador da Atenção Pri-
mária em Saúde, na 
segunda (24) foram 
feitas 86 consultas e 
na terça foram 118. 
“Os pacientes com 

sintomas realizam a 
primeira consulta e, se 
necessário, já coletam 
sangue para os exames 
no local, depois voltam 
ao acompanhamento”. 
Com o resultado do 
exame, o paciente 
recebe medicação, 
soro e atenção no local. 
Casos mais sérios vão 
para o PA 24h e de lá, 
se necessário, para o 
hospital. “Nos primei-
ros 3 dias de funciona-
mento, o ambulatório 
já registrou mais de 
150 casos suspeitos”.

A secretária reforça 
que Umuarama vive 
uma epidemia e os 
pacientes estão ele-
vando o fluxo nas 
UBSs e no PA 24h. 
“O ambulatório é uma 
estratégia do municí-
pio para conter a dis-
seminação, concen-
trando a demanda em 
uma única unidade”, 
explica. O atendimento 
segue a classificação 
de risco e manejo do 
paciente recomen-
dada pelo Ministério 
da Saúde. O ambula-
tório funciona ao lado 
do Centro Cultural. 
“Pacientes com sin-
tomas de dengue 
deverão se deslocar 
diretamente ao ambu-
latório”, concluiu.

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

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
26/1 a 26/2 0,5000 0,2588 0,0000
27/1 a 27/2 0,5000 0,2588 0,0000
28/1 a 28/2 0,5000 0,2588 0,0000
1/2 a 1/3 0,5000 0,2588 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -10,1% 26,21 
Vale ON -9,5% 45,35 
ItauUnibanco PN -5,0% 31,05 
Viavarejo ON -9,9% 15,00 
Gol PN -14,3% 28,98 
Azul PN -13,3% 48,25

IBOVESPA: -7,00% 105.713 pontos

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

Iene 111,71
Libra est. 0,77
Euro 0,92
Peso arg. 61,87

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+1,2% 4,4430 4,4440 +3,7%
PTAX  (BC) +5,6% 4,6375 4,6383 +8,6%
PARALELO +1,3% 4,3100 4,6800 +3,8%
TURISMO +1,3% 4,3100 4,6600 +3,8%
EURO +1,5% 4,8360 4,8377 +2,2%

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

DÓLAR 26/02

Iene R$ 0,0393
Libra est. R$ 5,69
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1487,21guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 26/02

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

INDICADORES  ECONÔMICOS

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

Em 26/02 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 83,00 2,5% 1,2%
SOJA Paranaguá 90,50 1,7% 2,8%
MILHO Cascavel 45,00 0,0% -1,1%

SOJA 881,00 2,00 -1,8%
FARELO 291,30 4,80 -2,2%
MILHO 370,50 -2,00 -2,6%
TRIGO 540,25 1,25 -5,6%

SOJA 79,61 0,0% 0,4%
MILHO 40,97 0,1% 0,3%
TRIGO 50,66 0,1% 4,6%
BOI GORDO 186,57 0,0% 1,3%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 21/02 PR DIA 30d.

Em 26/02 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

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

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

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

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Obras no Bosque

A empresa contra-
tada pelo município para 
implantação de um canal 
aberto de drenagem plu-
vial no interior do Bosque 
dos Xetá, entre o cruza-
mento das avenidas Pre-
sidente Castelo Branco e 
Parigot de Souza, iniciou 
os serviços preliminares 
nesta semana. Com uma 
escavadeira hidráulica, a 
equipe trabalha na estabili-
zação do solo e na abertura 
do espaço onde será execu-
tada a construção civil.

Com a obra, que terá 
o investimento de R$ 
1.144.818,24 com recur-
sos do Contrato de Finan-
ciamento à Infraestrutura 
e ao Saneamento (Finisa), 
o bosque terá um canal de 
drenagem em formato tra-
pezoidal, edificado em con-
creto armado com exten-
são de 115,00 metros, 
largura variável (6,00 m na 
base e 8,88 m no topo) e 
altura de 2,50 m.

O contrato prevê ainda 
a execução de rede de 
galeria de águas pluviais 

com extensão de 84 m e 
tubo de 1,20 m de diâme-
tro para captação de águas 
pluviais na Av. Presidente 
Castelo Branco, próximo a 
Sala Até, e ligação desta 
rede ao canal de drena-
gem. “É um investimento 
significativo, mas muito 
necessário. Com esta 
obra, vamos recuperar 
uma grande extensão do 
bosque que estava sendo 
tomada por erosão, após 
o rompimento da antiga 
galeria em tubos ármicos, 
que se deteriorou com o 
tempo”, explicou o prefeito 
Celso Pozzobom.

A implantação do 
canal aberto permitirá a 
recomposição do solo e a 
recuperação ambiental do 
trecho afetado, primeiro 
passo para a revitalização 
do Bosque, que receberá 
uma nova pista de cami-
nhada, gradil mais interno 
– isolando o acesso à 
mata –, iluminação e 
outros atrativos. A Sala Aré 
também será reconstruída 
com algumas melhorias.

O canal aberto permitirá a recomposição do solo e recuperação do trecho afetado

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Cadê a hora extra?
A falta de dinheiro na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
para pagamento de horas 
extras aos servidores para 
que cumpram plantão no 
desembarque de portos e 
aeroportos é um dos motivos 
para as portas escancaradas do 
Brasil com risco de entrada de 
contaminados pelo coronavírus. 
Deputados da Comissão 
Externa do Enfrentamento 
ao Coronavírus vão cobrar 
novamente do Ministério 
da Saúde a suplementação 
orçamentária para financiar 
as ações emergenciais 
contra o eventual surto. No 
pedido, feito dias atrás ao 
secretário-executivo a pasta, 
João Gabbardo dos Reis, os 
parlamentares apontam como 
urgentes, além do pagamento 
das horas extras, outras 
duas medidas: compra de 
equipamentos de diagnóstico 
para os 26 laboratórios centrais 
em todo o País e modernização 
dos laboratórios nos estados.

Portas...
Dois passageiros leitores da 
coluna que chegaram nos 
últimos dois dias de Roma 
e Milão relataram que não 
houve, nem durante o voo 
tampouco no desembarque 
de seus aeroportos (Confins e 
Galeão), orientações e triagem 
sobre o coronavírus.

...escancaradas
Até ontem, não havia por 
parte do Governo nem pelas 
associações de hotéis medidas 
preventivas contra o contágio 
de coronavírus. O manuseio 
de controle remoto é um 
dos itens citados por quem 
entende de hotelaria. 

Vídeo polêmico
O vídeo que o presidente 
Jair Bolsonaro 
compartilhou conclamando 
protestos em Brasília já 
circula há mais de uma 
semana em grupos de 
whatsapp. A Coluna citou 
que um grupo grande de 
motociclistas chamado 
Bikers for Bolsonaro, de 
pilotos de todo o Brasil, 

já agendou viagem e 
encontro na Esplanada. 

Chamada geral
Há uma chamada pelo 
patriotismo em defesa do 
Governo. Não fica explícita a 
crítica ao Congresso Nacional. 
Mas, para bom entendedor, 
o recado foi dado. E os 
congressistas reagiram. 

Blindagem 
Líderes e parlamentares 
aliados no Senado foram 
acionados, em pleno 
Carnaval, por interlocutores 
do Planalto, que pediram 
reforço na articulação para 
tentar barrar, nos próximos 
dias, a convocação do ministro 
do Gabinete de Segurança 
Institucional, general Augusto 
Heleno. Para ser aprovado, o 
requerimento apresentado 
pela oposição precisa de 
maioria simples, ou seja, 41 
votos dos 81 senadores. O 
general insinuou, em áudio 
captado pela imprensa, que 
há chantagem de parte do 
Congresso contra o Palácio.

Reação 
Chegou à Comissão de Ética 
da Previdência recomendação 
da Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão para 
que os órgãos de toda a 
administração federal sejam 
orientados quanto à garantia 
do direito à liberdade de 
expressão de servidores. 

Memória
O documento é uma reação 
ao episódio envolvendo a 
geógrafa Ivone Rigo, servidora 
do Incra, e o secretário especial 
de Regularização Fundiária do 
Ministério da Agricultura, Luiz 
Nabhan Garcia. Em audiência 
pública, Nabhan dirigiu-se 
à servidora afirmando: “A 
senhora deveria se colocar 
no seu devido lugar e não vir 
pressionar o Governo”. 
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Uopeccan sofre com déficit mensal de R$ 1 milhão

O Hospital Uopeccan Umuarama 
trabalha mensalmente com um déficit 
de cerca de R$ 1 milhão. A informa-
ção foi repassada à reportagem do 
Jornal Tribuna Hoje News pelo diretor 
geral da unidade, Wanderley Rosa. 

O diretor explica que o governo 
federal faz os repasses para a manu-
tenção do hospital ao Fundo Estadual 
de Saúde que por sua vez reenvia à 
Uopeccan os valores para o paga-
mento das despesas.

“O SUS repassa em média por 
consulta, o valor de R$ 10. O com-
plemento é arcado pelo hospital, 
que gira em torno de R$ 30 ou R$ 
40, dependendo da especialidade 
médica”, explica Wanderley.

Como exemplo ele cita um valor 
de faturamento de cerca de R$ 3.5 
milhões por mês e que o Sistema 
Único de Saúde (SUS) reembolsa 
R$ 2.5, pagando o serviço prestado 
dentro de sua tabela. “Uma cirurgia 
de apendicite, por exemplo, custa em 
média R$ 850. O SUS paga R$ 250. 

Pronon atrasouAtendimento 
regional
O Hospital Regional continuará 
atendendo aos pacientes vindos 
dos 21 municípios que fazem 
parte da 12ª Regional de Saúde 
do Estado (com sede em Umua-
rama), inclusive há novas espe-
cialidades que estão fazendo 
par te da gama de atendimen-
tos oferecidos pela unidade de 
Umuarama. De acordo com a 
assessoria, a cirurgia bariátrica 
é uma delas. Outra novidade é a 
litotripcia extracorpórea, que tem 
a finalidade de fragmentar os cál-
culos em pedaços menores com 
um aparelho que emite uma onda 
de choque sem a necessidade 
de cirurgias. O Hospital Regio-
nal também já está passando 
pela fase de credenciamento de 
outras especializadas para aten-
dimento à comunidade, como a 
de ortopedia de alta complexi-
dade (próteses).

Os recursos do Pronon (Programa 
Nacional de Apoio à Atenção Oncoló-
gica) do Ministério da Saúde, que eram 
aguardados pelas duas Unidades do 
Hospital do Câncer Uopeccan, de Cas-
cavel e Umuarama, estavam sem data 
para serem repassados ao final do ano 
passado. A solidariedade da comuni-
dade é que ajudava a instituição a con-
tinuar funcionando. “Nós só consegui-
mos equilibrar as contas do hospital 
com todo o apoio e o suporte que a 
comunidade nos dá, participando dos 
eventos e fazendo as doações. Se não 
fosse esse auxílio, certamente passa-
ríamos por dificuldades financeiras 
para o custeio das unidades”, relatou 
o administrador do hospital em Cas-
cavel, Luciano Maldonado Felipe. Os 
projetos apresentados pelo hospital ao 
Pronon são relacionados a compras de 
equipamentos para melhorias nos aten-
dimentos, mas parte do recurso seria 
destinada ao custeio da Uopeccan, que 

presta 1,4 mil atendimentos por dia. 
“Sem a liberação dos recursos, alguns 
investimentos que estavam previstos 
ficam comprometidos, assim como o 
custeio de algumas atividades. Caso 
os recursos já tivessem sido liberados, 
isso nos daria um fôlego para pudésse-
mos repensar onde fazer a locação do 
capital de giro do hospital. Como não 
há o recurso, tampouco uma previsão, 
teremos que repensar o futuro de alguns 
projetos”, apontou o administrador. São 
vários projetos pendentes, alguns inclu-
sive com valores já defasados, por isso 
não há montante atualizado.

O repasse de cerca de R$ 200 
mil para cada uma das unidades, em 
parcela única, anunciado pelo Minis-
tério da Saúde, garantiu um fôlego ao 
hospital. A verba é direcionada para 
custeio de ações e serviços públicos 
de saúde relacionados ao grupo de 
atenção de média e alta complexi-
dade ambulatorial e hospitalar.

Estrutura
Conforme a assessoria de 

imprensa, desde a inauguração, em 
março de 2016, o hospital teve como 
função, ser referência no tratamento 
oncológico, além de atender aos 
pacientes pela unidade regional em 
algumas especialidades.Em setembro 
de 2017, entrou no rodizio de plantões 
dos hospitais de Umuarama, apesar de 
não ter sido criado e nem estruturado 
com tal intuito. “O Pronto Atendimento 
da Uopeccan é pequeno, com espaço 
para atendimento apenas dos pacien-
tes com câncer e não estava adequado 
para atendimento geral”. 

Em janeiro desde ano, com a 
inauguração do Pronto Atendimento 
24 horas do Município, acabou o 
rodízio de plantões, ocasião em 

que o Hospital do Câncer passou 
a caminhar para voltar a ser o que 
era desde sua inauguração, com o 

atendimento 24 horas aos pacien-
tes oncológicos e pacientes referen-
ciados pelo Samu em ortopedia.

ALGUNS dos equipamentos de última geração instalados em Umuarama forma adquiridos através de emendas parlamentares

ASSESSORIA

O que é repassado, está tabelado. Os 
demais procedimentos executados 
pelo hospital são pagos com a ajuda 
da comunidade, através de eventos, 
doações e parcerias”, completa.

O diretor do hospital também 
citou que recursos adquiridos atra-
vés de emendas por deputados 
estaduais e federais são usados 
normalmente para a aquisição de 
equipamentos. “Por isso é que a 

Uopeccan é tão bem equipada, con-
tamos com o apoio dos deputados 
para tanto”, ressalta. 

Wanderley aponta que o grande 
problema o Hospital Uopeccan se 
chama ‘custeio’. “Precisamos de 
dinheiro, de recursos financeiros 
para o pagamento de contas de 
agua, luz, telefone, funcionários, 
material de expediente, insumos 
de um modo geral”.

HOSPITAL do Câncer de Umuarama conta com a ajuda da comunidade para sobreviver
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Filipe é chamado para 
reconhecer corpo no necrotério
Em “Malhação”, Rugieri revela a Marco que Rita está 
morta. Carla se desespera ao receber a notícia de 
Marco sobre Rita. Max tenta convencer Serginho de 
montar seu negócio de quentinhas. Todos se chocam 
com a notícia de que Rita pode estar morta. Max pede 
para reatar com Regina, que expulsa o ex-marido de 
sua casa. Filipe faz o reconhecimento do corpo e afirma 
que a menina morta não é Rita. Lígia desabafa com 
César sua preocupação com Filipe. Filipe questiona 
Thiago sobre as ligações de Rita para Tadeu.

Éramos seis 
Afonso sofre um acidente na estrada. 
Adelaide alerta Inês sobre Alfredo. Juli-
nho conversa com Assad e pede uma 
chance para fazer Soraia feliz. Lili agra-
dece o apoio de Marcelo. Zeca resgata 
Juvenal, que consegue fugir. Assad per-
mite que Julinho corteje Soraia. Lola 
conta sobre Afonso, e Durvalina provoca 
Shirley. Alfredo e Nero descobrem que 
Osório é um traidor. Lúcio é atingido por 
um tiro, e Alfredo se desespera.

Salve-se quem puder 
Alexia/Josimara sente ciúmes de Zezi-
nho. Renzo insiste para Rafael acei-
tá-lo como sócio. Dominique ameaça 
Lúcia. Zezinho se arrepende de ter bei-
jado Bel. Ermelinda aconselha Luna/
Fiona a não voltar à casa de Helena 
e Téo. Micaela aceita entrevistar os 
primos de Verônica para trabalhar no 
restaurante, sem saber que a falsa 
amiga tem planos de vingança. Renzo 
e Rafael celebram a nova sociedade. 
Petra diz a Queen e Mosquito que Alan 
está interessado em Kyra/Cleyde. Ale-
xia diz a Kyra que Petra deve ter intri-
gado os filhos de Alan contra a amiga. 
Rafael fica surpreso quando Alexia/
Josimara afirma que ele conseguirá 
falar com Kyra.

Amor de mãe
Durval afirma a Danilo que não reve-
lará outro segredo de Thelma. Camila 
passeia com Maria e Lurdes, sem 

perceber que Rita a observa. Davi e 
Raul combinam uma forma de ajudar 
Vitória. Vitória quita sua dívida com 
Penha, que desconfia da mulher. 
Penha exige que Leila siga Vitória. 
Durval alerta Thelma sobre a descon-
fiança de Danilo. Rita revela que é a mãe 
biológica de Camila, que é hostil com a 
mulher. Lurdes e Camila voltam para o 
Rio de Janeiro. Danilo divide com Camila 
suas desconfianças sobre Thelma.

As aventuras de Poliana 
Bento rasga a almofada de Ruth por aci-
dente e culpa Feijão. Vini diz a Durval 
que viu Mosquito esconder um bolo de 
dinheiro no bolso. Violeta descobre que 
o pai está namorando e não fica feliz 
com a notícia. Iure pede que Sophie dê 
uma segunda chance a seu pai. Roger 
demite Sérgio da O11O. Eric vai até a 
casa de Poliana para fazer um trabalho 
escolar. Luisa e Marcelo discutem. Mos-
quito se sente ofendido com a descon-
fiança dos funcionários da padaria. Jeff 
tenta fazer as pazes com Brenda.

Cúmplices de um resgate 
Clara decide seguir o marido. Safira dá 
10 mil reais para Tomas, mas ele diz 
que essa quantia não é o suficiente, 
caso ela queira preservar a carreira 
dela. Isabela e Téo chegam na grava-
dora disfarçados e com sotaque cai-
pira. Clara vê Luiz com Flora no celeiro 
e acha que realmente o marido está 
lhe traindo. Otávio promove um encon-
tro criativo para impressionar Rebeca. 

Omar diz para o pai que investigadores 
estão no vilarejo atrás dele.

Amor sem igual 
Leandro beija Maria Antônia na festa e 
ela se entrega, mas confessa que ama 
Miguel. Leandro agarra Maria Antônia a 
força. Ramiro conversa com o suposto 
policial e pergunta se o que está acon-
tecendo não é uma armação do Tobias. 
Maria Antônia chora, trêmula e ajeita 
a sua roupa. O policial tira Ramiro do 
carro e o manda ficar de joelhos. Ramiro 
implora para que não o mate. As luzes 
se apagam e tecidos aéreos iluminam o 
salão do Mademoiselle. Poderosa com 
uma máscara sai de trás do tecido e 
começa a dançar. Todos ficam admira-
dos. Poderosa dança, olhando fixamente 
para Bernardo.

O rico e Lázaro 
Asher conversa com Daniel e Abed-
nego. Evil-Merodaque diz que Joaquim 
pode ir para onde desejar. Beroso 
descobre que Evil-Merodaque mandou 
retirar todas as estatuetas do quarto. 
Amitis fica preocupada ao saber que 
o filho desfez das imagens pagãs. 
Beroso avisa à Sammu-Ramat sobre 
a atitude de Evil-Merodaque. Joana fala 
da aproximação de Zac e acaba discu-
tindo com Asher. Shag-Shag se desculpa 
com Hurzabum. Amitis pede conselho 
a Arioque. Lior diz que Asher é muito 
teimoso. Amitis pede para Arioque ficar 
atento a todos no palácio. Elga ques-
tiona o amor de Zac por Joana.
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Você será o centro das atenções e não terá difi-
culdade em convencer os outros a trabalhar com 
você. Evite discussões acaloradas, que gastam sua 
energia. Você vai ganhar, não tenha medo.

Você terá grande prazer em se sentir útil e em fazer 
com que sua influência pareça útil. Você vai sentir 
que as coisas estão funcionando. Seus recursos 
estão se esgotando e isso estressa você. Vá mais 
devagar.

Você terá a oportunidade de provar seus talentos 
como mediador em um conflito entre pessoas que 
o rodeiam. Você está em boa forma e tem muita 
energia mental, dê tempo para a sua vida privada.

O superaquecimento mental girando ao seu redor 
está fazendo você perder a paciência. Tente ficar 
algum tempo sozinho. Você está se beneficiando de 
influências planetárias que vão ser boas para sua 
saúde. A única armadilha é o excesso no sentido 
mais amplo da palavra.

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

Você está bem psicologicamente. Aproveite isto 
pedindo o que você merece, faça valer os seus 
direitos. Você precisa se mexer e tudo vai dar certo. 
A lentidão que você está sentindo é devido à falta 
de exercício.

Seria bom simplesmente desfrutar dos prazeres 
oferecidos hoje sem se sentir culpado. Você tem 
uma maior sensação de força interior e está cada 
vez mais em forma, o que é ideal para seguir em 
frente com tarefas práticas ou domésticas.

Você sente que está chegando perto da verdade. 
Declare sua posição sem hesitação, mas sem ser 
agressivo. Você está definitivamente em boa forma 
e seus níveis de energia são estáveis.

Você estará mais à vontade na empresa e é hora 
de cuidar corretamente do seu relacionamento. 
Você precisa cuidar de si mesmo e compensar o 
período de negligência. Cuide da sua dieta para 
fazer alguns ajustes.

Uma preocupação com uma questão legal do pas-
sado vai voltar. Você precisa agir rapidamente. Você 
vai se sentir completamente perseguido até o final 
do dia, seria bom dar um tempo e respirar.

Hoje, você vai ter que fazer algumas reavalia-
ções importantes. Mantenha a calma e retroceda. 
Você vai sentir uma queda de energia. Você está 
pensando muito, mas o que precisa é de total 
relaxamento.

Você se sente à vontade consigo mesmo e uma 
onda de otimismo permitirá que você veja tudo 
de maneira mais positiva! Se tentar moderar sua 
impaciência, você será um vencedor. Seu otimismo 
crescente fortalece seus níveis de energia.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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3/car — end. 4/ioga. 6/crespa. 9/fraquejar.
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2/or. 4/alan — arno — drag. 5/alemã — curse — trela. 6/hóstia — irerês.



12 SOCIAL TRIBUNA HOJE NEWS, 27 DE FEVEREIRO DE 2020

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

ZOOM
LARISSA SANTOS, 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 

Se suas ações 
inspirarem os 

outros a sonhar 
mais, aprender 
mais, fazer mais 
e se tornar mais 
do que são, você 

é um líder.
( Quincy Adams)

Happy Day
A coluna destaca leitores do jornal Tri-

buna Hoje News que comemoram aniver-
sário hoje -, André Ribeiro,    Da coluna: 

felicidades!

Yakissoba  
A ACEU realiza no domingo, dia 8 de março, 
seu tradicional 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 e 
comemorar o Dia da Mulher. 

ARQUIVO PESSOAL
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Xô Dengue!
O Programa Bairro Saudável segue batendo recordes de coleta 
neste ano, auxiliando a população no combate ao mosquito da 
dengue com o recolhimento de lixo, móveis velhos e materiais 
inservíveis em imóveis de toda a cidade. Um balanço parcial re-
vela que já foram coletadas mais de 800 toneladas de resíduos 
em 10 regiões, até a última quinta-feira, 20 – para o programa, 

a cidade está dividida em 21 regiões, conforme a localização 
das unidades básicas de saúde.  O Bairro Saudável foi criado 
por uma lei de autoria do vereador Júnior Ceranto, em 2017, 

para intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue. 
A participação da comunidade demonstra interesse em manter 
os quintais livres de focos do mosquito e o total combate à 

dengue conta ainda com orientações e distribuição de material 
informativo pelos agentes de saúde e de combate a endemias, 
teatro da dengue para crianças e adultos, educação em saúde 
nas escolas, bloqueio e pulverização com bomba costal nos 
locais de maior incidência, inspeções com drone, cultivo de 

orquídeas em ocos de árvores e até responsabilização criminal 
de moradores que reincidentes em notificações por focos do 

mosquito, com ações propostas pelo Ministério Público.

Alerta
Os moradores precisam ficar atentos aos 

materiais que os caminhões do Bairro Sau-
dável não coletam, como pneus – devem ser 
entregues no aterro sanitário municipal – e 
garrafas de vidro, que podem ser deixadas 
nas calçadas, nos dias da coleta seletiva 
(semanal). O lixo eletrônico (televisores, 

rádios, micro-ondas, ventiladores, notebook, 
celulares e computadores) deve ser levado 
pelos moradores até a escola municipal do 
seu bairro nos dias da coleta do programa.  

Denuncie
O telefone (44) 9 8457-1249 está à disposição 
da população para denunciar terrenos sujos, 

abandonados ou com mato alto e acúmulo de 
lixo. A Prefeitura de Umuarama recebe denún-
cias por WhatsApp no mesmo número.  E não 
é só nos bairros mais afastados que jogam lixo 
nos terrenos baldios. Na Rua Paulo Pedrosa de 
Alencar tem gente jogando lixo  e saindo de 

fininho. Estamos de olho.....

Sempre Presente!
Carla Moreira Frasquette, presidente do Conselho da Mulher da ACIU,  esteve presente no 
lançamento da Expo Umuarama nos domínios da Sociedade Rural acompanhada da filha 
Ana Clara Frasquette (foto). O evento foi prestigiado por diversas autoridades e marcou 

o start para a temporada country que começa em 12 de março.

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

Altos investimentos em pós-graduação têm 
destacado a Universidade Paranaense, que cumpre 

sua missão de formar e capacitar profissionais 
para atender as demandas da sociedade. Na 
modalidade especialização, a Instituição está 
oferecendo mais de cem cursos, nas suas sete 
unidades. Todos estão com inscrições abertas.

Em Umuarama, Sistemas Térmicos é um deles. 
Dirigido a engenheiros e a tecnólogos desta área, 

o curso tem por objetivo qualificar os profissionais 
para atuarem no desenvolvimento e análise 

energética de ciclos de potência e refrigeração, 
como também na perícia de equipamentos 

térmicos, conforme recomendam as Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
O curso conta com corpo docente conceituado 

e projeto pedagógico que prioriza conhecimentos 
sobre ciclos termodinâmicos e de refrigeração e 

sobre os equipamentos que compõem estes ciclos. 
A matriz curricular, em sintonia com as 

demandas e expectativas do mercado de trabalho, 
atende todas as exigências do Ministério da 
Educação para capacitar os pós-graduandos 
na realização de análises de aproveitamento 

de energia, visando a obter a melhor eficiência 
possível.

Entre as disciplinas estão Análise de viabilidade 
energética em sistemas térmicos, Avaliação 
e perícia em sistemas térmicos, Climatização 

e refrigeração de ambientes, Sistemas de 
refrigeração e Mecânica dos fluidos.

Em regime quinzenal, as aulas serão às sextas e 
aos sábados. 

Saiba mais no site www.unipar.br 

Especialização em Sistemas Térmicos 
PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

EXTRAVIO DE ALVARÁ
LOPES & PRADO LTDA, inscrita 
sob nº CNPJ 01.406.324/0001-
97, estabelecido na Rua São João, 
2081 Jardim São Cristóvão, CEP 
87507-230, cidade de Umuarama 
Estado do Paraná, comunica para 
os devidos fins o extravio de 
seu Alvará de Licença Munici-
pal nº 200.81. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.      

Investigação I
A Polícia Civil de Umuarama aguarda 
o laudo do IML sobre os exames no 
corpo resgatado de um homem das 
águas do Lago Aratimbó, na manhã 
do domingo (23), a informação é de 
que ele teria se afogado na noite do 
sábado (22). Sem identificação ainda, 
a polícia aguarda o documento para 
esclarecer a dúvida criada ainda 
durante as buscas, de que o homem 
teria sido esfaqueado e depois se 
jogado no lago para fugir de agresso-
res, vindo a morrer em seguida.

Investigação II
O assassinato de um motociclista na 
noite do sábado (22) continua a ser 
investigada pela polícia. Welington da 
Silva Figueira, de 24 anos, foi executado 
a tiros por dois desconhecidos que 
ocupavam uma motocicleta. A dupla 
fugiu e não foi identificada. A Polícia 
Civil instaurou inquérito para apurar 
detalhes a respeito do crime. A vítima 
era conhecida pela alcunha de ‘Totó’ 
e residia no Conjunto 1º de Maio. Até 
o final da tarde de ontem, os investi-
gadores ainda não tinham suspeita de 
quem teria praticado o assassinato e 
nem mesmo a motivação.

Vagas abertas
O Sesc (Serviço Social do Comércio) 
de Umuarama avisa a comunidade 
sobre a abertura de vagas gratui-
tas para bolsistas na turma III do 
período vespertino para crianças 
com 5 anos de idade completos. De 
acordo com Ana Paula de Oliveira, 
técnica de Atividades em Educação 
Infantil e coordenadora do Sesc 
Umuarama, as inscrições seguem 
somente até o dia 31 de março. O 
edital encontra-se no site do Sesc.
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Dupla garante vagas para
o torneio em Abu Dhabi
Primeiro foi Gustavo Prado 

Faquini e agora Fernanda Freitas, 
também garantiu vaga no torneio 
World Pro, que acontece em Abu 
Dhabi, nos Emirados Árabes. Os 
lutadores de jiu-jítsu estavam pré-
-selecionados e participaram de 
uma seletiva que aconteceu atra-
vés de votação online.

Os lutadores de Umuarama 
contaram com o apoio de inter-
nautas, amigos e familiares, que 
votarma a favor da par ticipação 
deles no campeonato profissional 
de Jiu Jitsu, assegurando suas 
vagas através da página no Ins-
tagram #Everydayporrada.

Gustado, tem 26 anos e foi o 
primeiro a garantir a participação. 
A votação aconteceu no último dia 
20. A votação da Fernanda, de 27 
anos, foi realizada no dia 24.

Tanto Fernanda, quanto Gus-
tavo, embarcam para a África do 
Sul no dia 19 de março., Naquele 
país eles permanecerão durante 
duas semanas em preparação 

para o torneio. Depois é que 
seguem para Abu Dhabi, onde 
par ticipam do campeonato inter-
nacional que acontecerá entre 

os dias 11 e 16 de abril. Os 
dois atletas agradeceram aos 
colegas em um vídeo divulgado 
via redes sociais.

O surto de coronavírus também está afetando o 
mundo do futebol. Na Itália, um dos países mais 
atingidos pela doença, medidas preventivas estão 
sendo adotadas para evitar a propagação e até 
os jogos da Liga dos campeões estão na lista de 
alerta. No país, já foram 12 mortes e mais de 
370 infectados foram confirmados. Alguns jogos 
da série A foram adiados e os que foram confirma-
dos, para evitar aglomerações, vão acontecer de 
portões fechados. Depois do jogo do Barcelona 
contra o Napoli – quando os jogadores do clube 
catalão passaram por exames –, a preocupação é 
quanto aos torcedores da Juventus que viajaram 
para a França para acompanhar o confronto contra 
o Lyon, no primeiro jogo das oitavas de final. Polí-
ticos franceses se mostram contra a ida dos italianos 
ao jogo, com medo da propagação do vírus.

DIVULGAÇÃO

GUSTAVO e Fernanda embarcam mês que vem para a África do Sul para treinamento e depois vão para 
Abu Dhabi
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