
Recurso de meio 
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articulado através de 
emenda orçamentária 
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Depen aguarda 
resultado de exame de 
dengue em detento da 
cadeia pública

Secretaria de Esportes 
inicia campeonato 
Interbairros e Distritos 
Sub 11 de Futebol 

Estado autoriza obras no IML 
e em presídio de Umuarama
O governo do Estado autorizou a execução de reformas e reparos em penitenciárias, 

cadeias públicas, delegacias, casas de custódia e institutos médicos legais do Paraná. Em 
Umuarama, entraram no pacote o IML e o presídio, além da Peco (Penitenciária Estadual 
de Cruzeiro do Oeste). No total, serão aplicados R$ 14 milhões na modernização de 33 

unidades em 13 municípios paranaenses. Os recursos são do Estado. l Pág. 10

Paraná monitora quatro casos suspeitos de coronavírus

l
 Pá
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Última rua
 A prefeitura iniciou a implantação de rede de galerias pluviais na Rua Miguel Martins 
de Melo, no Parque Dom Pedro I. Essa é a primeira etapa da pavimentação da última 

rua sem asfalto do bairro. Serão 733 metros de galerias e ligações, além de mais 
3.200 m² de pavimentação em CBUQ. Parte da tubulação já foi implantada. l Pág. 3
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Apoio
O deputado estadual delegado Fernando (PSL) declarou ontem 
apoio ao pré-candidato à prefeito de Umuarama, Antonio Caros 
Fávaro (Progressistas). Em entrevista ao Jornal Tribuna Hoje News 
ele lembrou que Fávaro já estava em negociação com o diretório 
municipal do (PSL) desde o ano passado e depois de uma conversa 
final há algumas semanas, ‘afinaram’ as ideias e seguem juntos na 
campanha eleitoral 2020, que oficialmente começa em abril.

Prévias
Por outro lado, o deputado 
também aproveitou o ensejo 
para afirmar que não será 
candidato à prefeito. Tanto 
ele, quanto sua esposa, 
Angelica Carcel, como vinha 
sendo cogitado nos bastidores 
à ‘boca pequena’. “Quando 
fui procurado por Fávaro, fui 
questionado por ele se eu 
tinha compromisso cm algum 
pré-candidato à prefeitura de 
Umuarama e disse que não. 
Disse que meu compromisso 
seria inicialmente com ele 
(Fávaro) e também com a 
população de Umuarama. 
Afirmei que nem eu quanto 
minha esposa somos candidatos 
e não há a intenção do PSL em 
lançar candidato à prefeitura 
nestas próximas eleições”, 
comentou o deputado.

Fatores
O parlamentar lembrou 
que, entre os fatores que o 
levaram a apoiar Fávaro, está 
a experiência administrativa 
do pré-candidato. “Além 
disso vi que Fávaro tem uma 
visão inovadora e seriedade 
no trabalho que fez no 
município, tanto na secretaria 
municipal de agricultura, 
quanto na Secretaria 
Estadual de Agricultura e 
Abastecimento (Seab). Confio 
no Fávaro e sei que ele tem 
vários atributos. Aponto 
também que temos a mesma 
ideologia política, pois somos 
de direita e apoiamos o 
presidente Jair Bolsonaro”, 
afirmou Fernando Martins, 
ressaltando que agora o 
partido está em busca do 
apoio de novas lideranças.

Reeleição
Já Celso Pozzobom não se declarou ainda, mas seus assessores 
revelam que o prefeito é ‘candidatíssimo’ à reeleição, apesar 
de ainda estar focado no trabalho realizado desde o início de 
sua gestão. Celso pretende começar as negociações políticas só 
depois que der o ‘start’ nas obras que serão iniciadas antes do 
período eleitoral. “Achamos mais importante deixar o município 
pronto com as obras que iniciamos para que depois passemos 
a buscar as alianças. Não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo 
tempo e pensamos no bem estar da comunidade em primeiro 
plano”. Um dos assessores confidenciou que o prefeito pretende 
assinar em breve a obra de duplicação da rodovia PR-580 entre a 
rotatório do Alto São Francisco e o Parque das Jabuticabeiras.

Época do legislativo
Enquanto alguns pré-candidatos se aliam na majoritária, a 
maioria dos partidos está em busca de cadeiras na Câmara 
Municipal de Umuarama. Os partidos já começaram a se ajustar 
e procurar por nomes fortes e que realmente possam conseguir 
votos suficientes para assumir as 10 vagas de vereador. 
Enquanto os pré-candidatos, que lá estão por terem sido eleitos 
em 2016, pretendem mostrar o trabalho realizado durante 
a gestão, outros buscam apresentar suas propostas para 
ganharem a confiança do eleitor. A corrida começou.

Megasena
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Vereador articula recurso de 
R$ 500 mil para a Uopeccan

O vereador Mateus Barreto (Cida-
dania) divulgou em uma de suas redes 
sociais no decorrer da semana que viabi-
lizou recurso no valor de R$ 500 mil para 
o Hospital Uopeccan de Umuarama. De 
acordo com o parlamentar, os valores 
foram adquiridos através do senador 
Oriovisto Guimarães (Podemos) a partir 
de emenda orçamentária.

Estratégia
A mudança para o Podemos faz parte da estratégia política do parlamentar 
que tenta se viabilizar como candidato a prefeito nas eleições de outubro. 

Mateus compõe o grupo de oposição que deverá convergir para uma candi-
datura á Prefeitura de Umuarama.

“Esse investimento vai ajudar 
muito no atendimento aos pacien-
tes que procuram nosso hospital”, 
escreveu o vereador, que aguarda 
a janela par tidária para assumir o 
Podemos em Umuarama.

“Estive em Brasília em julho de 2019, 
quando mantive contato com senadores 
em seus gabinetes. À época, um de meus 

MATEUS Barreto aponta que os recursos são de 
emenda proposta pelo senador Oriovisto Guimarães 
(Podemos)

ALEX MIRANDA

Com o aumento da incidência do coronavírus em 
diversos países além da China, a Secretaria da 
Justiça, Família e Trabalho alerta o consumidor sobre 
o direito ao cancelamento e o reembolso das viagens 
aéreas ao exterior. “Os consumidores podem pleitear 
junto ao Procon-PR a devolução integral do valor 
pago à companhia aérea por existir justo motivo para 
o cancelamento”, diz o secretário Ney Leprevost.
Inicialmente as companhias aéreas agiram com o 
cancelamento e devolução integral para os voos da 
Ásia. Possivelmente farão o mesmo após Organização 
Mundial da Saúde (OMS) reconhecer o cenário 
na Europa. “O consumidor deve abrir reclamação e 
apresentar todos os documentos relativos à contra-
tação e compra da passagem, para que possamos 
realizar a abertura do processo administrativo e dar 
andamento no pedido de retorno do valor pago”, 
informa a chefe do Procon-PR, Claudia Silvano.

AEN

PODEMOS
Atualmente o Podemos de 

Umuarama tem nas suas fileiras 
nomes novos e tradicionais da 
política da cidade. A figura mais 
conhecida é o ex-deputado estadual 
e ex-prefeito Fernando Scanavaca, 
que migrou para a sigla depois de 
deixar o PDT.

O partido fez parte da coligação 
que elegeu o atual prefeito, mas 

apenas entanto, parte da sigla conti-
nua na base governista, como é o caso 
da vereadora Maria Ornelas.

Segundo o vereador Mateus Bar-
reto, que vai presidir a sigla assim que 
abrir o prazo legal para a mudança de 
partido, ele já conversou com algumas 
lideranças e quem quiser permanecer 
no Podemos será bem-vindo. (colabo-
ração OBemdito)

ofícios foi encaminhado ao gabinete de 
senador Oriovisto e, no final da semana 
passada, recebi o comunicado de que os 
recursos foram disponibilizados para a 
Uopeccan dentro do orçamento deste 
ano”, confirmou Barreto, que relatou 
ainda aguardar respostas de outros 
gabinetes por onde passou.
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Campanha
da reflexão

Utilização da esmaga-
dora maioria das vagas 
centrais por veículos de 
funcionários das empresas 
localizadas na área onde 
funcionava o Estaciona-
mento Rotativo desestimula 
consumidor e reflete negati-
vamente nas vendas.

Por conta desse fator, 
uma parceria entre a Prefei-
tura Municipal e Associação 
Comercial, Industrial e Agrí-
cola de Umuarama (Aciu) 
apresentou ontem (quin-
ta-feira, 27) ao empresa-
riado, a campanha ‘Não 
Estacione Suas Vendas’. 
O foco principal é cons-
cientizar os comerciários 
acerca da utilização das 
vagas de estacionamento 
no centro da cidade.

“Formatamos uma cam-
panha ampla, embasada 
no clamor dos empresá-
rios, que em uma reunião 
anterior deram ênfase ao 
impacto negativo nas ven-
das a par tir da ocupação 
da esmagadora maioria das 
vagas por veículos dos cola-
boradores, e por um longo 
período”, explica o presi-
dente Orlando Luiz Santos.

A campanha, que deverá 
ser efetivada já na próxima 
semana, buscará o emprego 
de recados claros, como ‘há 
vagas para o bom senso’, 
para realçar que o maior pre-
judicado com o cenário atual 
é o próprio comerciário, que 
depende principalmente das 
comissões para uma remu-
neração interessante.

A dificuldade para esta-
cionar tem sido um fator 
desestimulante para os con-
sumidores de Umuarama e 
região. Com todos os des-
dobramentos possíveis em 
relação ao processo de lici-
tação em curso para a rea-
tivação do estacionamento 
rotativo, o temor paira 
sobre uma data de extrema 
importância para o comér-
cio, o Dia das Mães.

“Além da abrangência 
que os veículos de comuni-
cação possibilitarão e das 
redes sociais, teremos a 
distribuição de panfletos 
e ações complementares, 
contando com os empresá-
rios para a difusão maciça 
da mensagem em prol de 
resultados satisfatórios”, 
complementa Santos.

EMPRESÁRIOS e comerciários serão impactados pela campanha que foi lan-
çada na Aciu

ASSESSORIA

No Paraná
O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, 
divulgou quais serão as 
54 escolas de 22 estados 
e do Distrito Federal vão 
participar do programa de 
escolas cívico-militares, 
a partir de 2020, quatro 
delas o Paraná: Colégio 
Estadual Beatriz Faria 
Ansay (Curitiba), Colégio 
Estadual Vinicius de 
Moraes (Colombo), Colégio 
Estadual Tancredo Neves 
(Foz do Iguaçu) e Colégio 
Estadual Professora Adélia 
Barbosa (Londrina).  

Sem pânico
O secretário Beto Preto 
(Saúde) afirmou que o 
Paraná vai adotar medidas 
de contingenciamento em 
massa para a prevenção 
e o tratamento contra o 
coronavírus. A Secretaria de 
Saúde vai seguir orientações 
do Ministério da Saúde para 
tratar possíveis casos de 
doenças no Estado. Londrina 
largou na frente e vai adotar 
o mesmo protocolo utilizado 
no combate à H1N1.

Sobe
Estreante na campanha 
presidencial de 2018, o 
Novo foi o partido que mais 
cresceu proporcionalmente 
em menos de dois anos. 
Pulou de 19 mil filiados 
para 48 mil, aumento de 
154%. A meta da legenda 
é reunir 50 mil integrantes 
ainda neste ano.

Desce
Na contramão do Novo, 
as siglas que mais 
apresentaram desfiliações 
desde 2018 foram o PP, 
com queda de 12% - de 
1,44 milhão para 1,27 
milhão -, e o MDB, que 
perdeu 11% dos seus 
integrantes, mas segue no 
topo de ranking como o 

maior partido do País, com 
2,13 milhões de filiados. 
O PT, segundo na lista dos 
maiores, também diminuiu. 
Tinha 1,59 milhão de 
filiados em abril de 2018 
e passou para 1,47 milhão 
em janeiro deste ano.

Cannabis
O Conselho Federal de 
Farmácia regulamentou a 
atuação dos farmacêuticos 
na distribuição e na 
orientação de pacientes 
quanto ao uso de 
medicamentos à base de 
Cannabis. “É o primeiro 
órgão de saúde que 
garante o exercício do 
profissional nos produtos 
de cannabis”, afirma 
Margarete Akemi Akishi, 
coordenadora do grupo de 
trabalho responsável pela 
elaboração da resolução.

Uma só no Paraná
Das 100 pesquisas 
eleitorais já registradas 
no TSE, a pouco menos 
de oito meses as eleições 
municipais, uma é do 
Paraná. O Instituto Angulo 
vai medir a intenção de 
voto para prefeito na 
cidade de Perobal, no 
noroeste do Estado. Das 
100 pesquisas registradas, 
nenhuma delas é para as 
grandes capitais.

Ainda é cedo
O novo líder do PT na 
Câmara dos Deputados, 
Enio Verri, acha cedo para 
se falar em afastamento do 
presidente Jair Bolsonaro. 
“Há uma radicalidade 
por parte dele contra a 
democracia nunca antes 
vista. Vamos analisar. 
Ainda não enxerguei isso 
[o impeachment], mas pode 
avançar, dependendo da 
reunião com os seis partidos 
de oposição. É muito cedo 
para fazer essa análise”.
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Depen combate à dengue 
no sistema penitenciário
O Depar tamento Penitenciá-

rio do Paraná (Depen), em apoio 
à Secretaria de Estado da Saúde 
(SESA), está fazendo a distribui-
ção de um material de orientação, 
conscientização e prevenção à 
dengue. As ações estão ocorrendo 
desde dezembro de 2019 e foram 
intensificadas neste mês de feve-
reiro. Até ontem (27/02), não havia 
sido confirmado nenhum caso da 
doença no sistema penitenciário.

O Depen está ainda mais atento 
à existência de possíveis criadou-
ros do mosquito Aedes Aegypti e 
reforça o cuidado com acúmulo 
de água. “Estamos fazendo uma 
divulgação junto às penitenciárias 
e cadeias públicas, não só de 
conscientização, mas também na 
tomada de providências especifi-
camente em relação à limpeza dos 
ambientes prisionais”, explicou o 
diretor-geral da instituição, Fran-
cisco Alberto Caricati.

De acordo com o último boletim 
da dengue, divulgado pela Secre-
taria da Saúde, desde a primeira 
semana de agosto do ano pas-
sado até o dia 18 de fevereiro de 
2020, já foram notificados 76.285 
casos suspeitos, sendo que, des-
tes, 21.683 foram descartados 
e 27.910 estão em investigação. 
Em Londrina, município com maior 
número de notificações (8.932), o 
trabalho de combate à doença está 
focado na conscientização.

“Entregamos os panfletos às 
famílias e conversamos com eles, 
nos dias de visita, sobre a importân-
cia de manter os ambientes limpos, 
sem água parada”, destacou o coor-
denador regional do norte pioneiro, 
Reginaldo Peixoto. A cidade é sede 

Noroeste
Em Paranavaí, terceiro município com mais casos de dengue notificados 

(Segundo a Secretaria da Saúde, chega a 4.833). “No sistema penitenciário, não 
temos nenhum caso confirmado, mas também fizemos mutirão de limpeza em 

áreas internas e externas, com os detentos atuando no setor de manutenção. Do 
lado de fora, o trabalho foi feito por presos do regime semiaberto”, contou o coor-

denador regional de Maringá, Luciano Brito.

de seis unidades penais: duas peni-
tenciárias, duas cadeias públicas, 
uma casa de custódia e um centro 
de reintegração social.

REGIONAL DE UMUARAMA
Na área de Umuarama, onde a 

cadeia pública faz parte da região 
que abrange um total de 19 cadeias 
entre 58 municípios, o chefe regional 
do Depen, Geraldo Andrade Coelho 
ressalta que não foi notificado a 
respeito da campanha, mas que 
já vem tomando as providências 
para impedir que a doença atinja 
os 1688 detentos que ficam reco-
lhidos nestas unidades.

“Sempre contamos com o apoio 
das prefeituras. Em Umuarama, por 

exemplo, pedimos para que fosse 
feita a passagem de veneno na área 
externa da cadeia. Mas ainda assim, 
um caso suspeito foi notificado e 
estamos aguardando o resultado 
dos exames”, revela Andrade.

O chefe regional reforça que 
corriqueiramente é feita a manu-
tenção e limpeza de calhas e em 
toda a área externa nas cadeias 
que fazem parte de sua jurisdição. 
“Contamos também com a ajuda 
dos próprios detentos, pois em 
unidades onde há possibilidade 
de que alguns presos possam 
trabalhar na área externa, eles 
colaboram com os servidores na 
limpeza”, explica.

CAMPANHA visa combater o crescimento da doença nas cadeias e penitenciárias

AEN



06  GERAL TRIBUNA HOJE NEWS, 28 DE FEVEREIRO DE 2020

Unipar abre curso de Gastronomia 
com metodologia diferenciada

Este ano tem novidade na grade da 
modalidade de educação a distância 
da Universidade Paranaense – Unipar. 
Trata-se do Curso Superior de Tecno-
logia em Gastronomia, que destaca, 
em seu projeto pedagógico, o objetivo 
de formar profissionais com competên-
cia técnica e versatilidade para atuar 
neste crescente nicho de mercado.

As disciplinas que formam a grade 
curricular do curso, já aprovado pelo 
Ministério da Educação, buscam valo-
rizar ainda mais esta profissão, ofere-
cendo, com metodologias modernas, 
ensino de todas as técnicas e ferra-
mentas necessárias para conceber, 
planejar, gerenciar e operacionalizar 
produções culinárias.

O alto nível do corpo docente é um 
dos destaques do curso. Mas para 
alcançar o sucesso que espera desta 
novidade, a Unipar investiu alto tam-
bém num espaço especial de grava-
ções: uma cozinha que é, ao mesmo 
tempo, estúdio e sala de aula.

Projetada em conceitos arquitetô-
nicos modernos, que unem o belo ao 
funcional, a cozinha foi montada com 
equipamentos sofisticados. Entre eles 
estão fornos combinados (que com-
bina calor e vapor) e ultracongeladores 
(frízer que chega a -35ºC em minutos). 
A estreia do espaço ficou para o pro-
fessor da disciplina ‘Fundamentos da 
gastronomia e habilidades básicas de 
cozinha’, o chefe de cozinha Alexandre 
Gimenes, de Londrina.

Diploma como diferencial
Do alto de sua experiência, o professor Alexandre recomenda o curso aos que dese-

jam se habilitar na área, já que os recrutadores nesse mercado costumam dar preferên-
cia por colaboradores diplomados. Ele diz que o diploma é fundamental para quem quer 

encarar a gastronomia com responsabilidade e competência. “Na hora de concorrer 
a uma vaga de emprego sai na frente quem comprova que tem no currículo conheci-
mentos teóricos, além de práticos”, destaca, lembrando que na universidade o aluno 

encontra recursos para uma formação eficaz e conta com os professores para orientá-lo. 
E para o curso de Gastronomia da Unipar, só tem elogios: “Com muita seriedade e pro-

posta pedagógica inovadora, a Unipar conta com excelente estrutura!”.

NO estúdio de gravação do curso de Gastronomia, o professor Alexandre ministra aulas programadas

ASSESSORIA

Especialista na área, Gimenes tem 
vinte anos de atuação no mercado de 
trabalho, dos quais 16 também na 
docência. “Assim, o curso começa com 
o privilégio de contar com professores 
qualificados e experientes, como Gime-
nes, que leciona em várias outras insti-
tuições do Brasil”, atenta o coordenador 
do curso, professor Alan Pablo Grala. Ele 

informa que o curso é dividido por módu-
los temáticos, que abrangem também 
estudos ligados à higiene, controle de 
qualidade e bioquímica dos alimentos, 
ciências sociais, gestão, planejamento 
e processos de negócios. Fazem parte 
do rol as disciplinas Cozinha brasileira, 
Cozinha clássica, Cozinha internacional 
e Cozinha contemporânea.
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ONDE TEM ÁGUA PARADA, PODE TER DENGUE. FAÇA SUA PARTE.

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

CONFIRA A BANDEJA 
ATRÁS DA GELADEIRA

LIMPE
O QUINTAL

NÃO DEIXE LIXO ACUMULADO 
NEM ÁGUA PARADA

RETIRE A ÁGUA 
DAS BROMÉLIAS

CUIDE DAS CALHAS, 
RALOS E CAIXAS D’ÁGUA

O PERIGO ESTÁ  
NO SEU QUINTAL.
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Não estacione suas vendas
Após a apresentação aos empresários, 
a campanha Não Estacione suas 
Vendas está prestes a chegar a seu 
principal interlocutor, o comerciário. 
Abrangente, o conteúdo é focado na 
conscientização acerca da utilização 
das vagas de estacionamento no 
centro da cidade. Problema no final 
do ano, sinal de alerta à véspera 
do Dia das Mães, data de suma 
importância para o comércio. 
Novidades já na próxima semana.

Marçal lança livro
Leader mentor, estrategista de 
pessoas e master coach renomado, 
Marçal Siqueira lançará em 
Umuarama, no dia 10 de março, o 
livro ‘Salve sua Vida – O que há por 
trás do Talento e do Comportamento 
Humano’. As vagas são limitadas e 
os ingressos podem ser adquiridos 
no endereço http://abre.ai/
salvesuavidaumuarama. O evento, no 
auditório da Aciu, terá início às 19h30. 
A realização é da Faculdade Alfa, 
com apoio da Associação Comercial. 
Exemplares autografados serão 
vendidos a R$ 30.

Consulta pública
A Confederação das Associações 
Comerciais e Empresariais do 
Brasil (CACB) e o Sebrae realizam 
uma consulta pública sobre o 
Empreender. O estudo envolve todos 
os atores do projeto: empresários 
nucleados, consultores, executivos, 
coordenadores, presidentes de 
associações comerciais, federações 
de associações comerciais e técnicos 
do Sebrae. A coleta de respostas 
embasará a  formulação de um novo 

projeto de apoio ao Empreender.

Temas e votação
A consulta está dividida pelos temas 
atores do Empreender, metodologia, 
capacitação e sensibilização, gestão 
e sustentabilidade/parcerias. O 
Empreender 2020 tem como tema 
transversal a produtividade, que nos 
últimos anos vem caindo nas empresas, 
de um modo geral. Para responder  
à consulta basta acessar www.
empreender.org.br/consulta

Novidade EAD
A grade da modalidade de educação 
a distância da Unipar tem novidade. 
Trata-se do curso superior de Tecnologia 
em Gastronomia, que destaca, em 
seu projeto pedagógico, o objetivo de 
formar profissionais com competência 
técnica e versatilidade para atuar neste 
crescente nicho de mercado. 

Desconto especial para 
participar da Expo
O clima da Expo Umuarama já é 
predominante e associados Aciu têm 
desconto de 20% na contratação de 
espaços para estandes dentro do pavilhão 
de Indústria e Comércio do parque 
Dario Pimenta Nóbrega. Segundo Pedro 
Revesso, coordenador comercial da 
Sociedade Rural, existem poucos espaços 
disponíveis. Aos interessados, o telefone 
de contato é (44) 3621-9510.

Circuito Sesc em Umuarama
Considerado o maior ciclo de corridas 
do país, o Circuito Sesc chega a 
Umuarama no dia 29 de março. A etapa 
terá largada às 7h30, no espaço da Feira 
do Produtor, imediações do Sesc e do 

estádio Lucio Pipino. Serão realizadas 
provas de seis e doze quilômetros. 
As inscrições podem ser efetivadas 
até 22 de março, no endereço www.
sescpr.com.br/circuito/etapa/
umuarama-2020.

Está chegando o happy hour
A Diretoria Setorial de Feiras e 
Eventos trabalha em ritmo acelerado 
para o sucesso do happy hour 
que celebrará o Dia Internacional 
da Mulher. Será no Mister Chopp 
(avenida Apucarana), no dia 9 de 
março, às 19h30. A participação 
custa R$ 40 e as vagas são limitadas. 
Reservas pelo telefone (44) 3621-
6700. A promoção conta com o apoio 
do Conselho da Mulher Empresária e 
Executiva.

Conselho e o Dia da Mulher
O Conselho, por sua vez, também 
prepara um evento alusivo ao Dia 
Internacional da Mulher. Após coffe 
break, a coordenação promoverá 
um congraçamento no auditório da 
Aciu, no dia 4 de março, às 19h30, e 
coletará sugestões para a formatação 
da agenda anual. As vagas são 
limitadas. Assegure sua participação 
ligando para (44) 3621-6700.

Moderna e mais funcional
A Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS) em papel não será 
mais confeccionada e a Agência do 
Trabalhador de Umuarama já está 
em fase de implantação do sistema 
que fornecerá a Carteira de Trabalho 
Digital. A nova carteira de trabalho veio 
no embalo da contemporaneidade 
e será necessária para as novas 
contratações dos trabalhadores, de 
forma eficiente. Por isso, é importante 
baixar o aplicativo da nova CTPS, 
acessando www.gov.br/pt-br/temas/
carteira-de-trabalho-digital.

“As pessoas costumam dizer que a 
motivação não dura. Bem, nem o efeito 
do banho. É por isso que recomendamos 
isso diariamente” – Zig Ziglar

Excelente semana

A Aciu é a casa do Empresário!
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Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Privatização
da Petrobrás

O fechamento da 
Fábrica de Fer tilizantes 
Nitrogenados do Paraná 
(Fafen), da Petrobras, 
localizada em Araucária, 
e a possível privatização 
das unidades da Petro-
brás no estado serão 
assuntos no grande 
expediente da sessão 
plenária da Assembleia 
Legislativa do Paraná 
na próxima segunda-
-feira (02) durante a 
sessão plenária que 
tem início às 14h30.

O horário será utili-
zado pelo presidente do 
Sindicato dos Petrolei-
ros do Paraná e Santa 
Catarina – Sindipetro 
PR/SC, Mário Dal Zot, a 
convite dos deputados 
que integram a bancada 
do Partido dos Trabalha-
dores na Assembleia.

Um estudo sobre os 
impactos econômicos, 
sociais e ambientais 

será apresentado por 
Dal Zot aos demais 
parlamentares.

A possível privatiza-
ção das unidades da 
Petrobrás no Paraná tem 
preocupado os depu-
tados estaduais que 
acompanham de per to 
a situação e debatido 
o tema no Legislativo 
paranaense. Somente 
em 2019, foram reali-
zadas duas audiências 
públicas com a par tici-
pação de funcionários 
da empresa, em con-
junto com deputados da 
bancada paranaense em 
Brasília, a fim de buscar 
alternativas para evitar 
a privatização e demis-
sões no setor. Em uma 
delas foi sugerida a cria-
ção de um comitê per-
manente em defesa da 
Petrobrás, dos empregos 
e da arrecadação que a 
empresa estatal gera.

A possível privatização das unidades no PR tem preocupado os deputados que 
acompanham e debatem o tema

KLEITON PRESIDENTE/ALEP

Previdência
Entram em vigor, em março, 
as alíquotas progressivas que 
estabelecem que quem ganha 
mais pagará mais e vice-
versa. A mudança integra as 
novas regras da Previdência 
aprovada ano passado. 
As alíquotas progressivas 
incidirão sobre cada faixa 
de remuneração, de forma 
semelhante ao cálculo do 
Imposto de Renda. Quem 
recebe um salário mínimo 
por mês, por exemplo, 
terá alíquota de 7,5%. Já 
um trabalhador que ganhe 
exatamente o teto do Regime 
Geral, também conhecido 
como o teto do INSS - 
atualmente em R$ 6.101,06 -, 
pagará alíquota efetiva total 
de 11,69%.

Concorrência na pista
Davi Barreto, que abriu 
espaço para novas empresas 
como a Buser e peitou as 
viações, é o novo diretor-geral da 
Agência Nacional de Transportes 
Terrestres. Como queria a maioria 
dos servidores de carreira. 

Vergonha
Enquanto em países como 
Alemanha e Inglaterra - para citar 
apenas dois exemplos - os casos 
de coronavírus são tratados com 
aparato de “guerra biológica”, 
com paciente internado e isolado, 
no Brasil - campeão de malfeitos 
em prevenções - o contaminado 
é obrigado a ir para casa e se 
virar, sem acompanhamento 
médico. É o que estão fazendo 
hospitais públicos e privados em 
várias cidades, com casos sob 
forte suspeitas.

Portas escancaradas
E segue a via crucis dos 
milhares de passageiros que 
desembarcam diariamente 
nos maiores aeroportos 
do Brasil vindos de países 
com surto na Ásia e na 
Europa. Raramente alguma 
companhia, antes da 
aterrissagem, informa as 
orientações. E a turma 
da Anvisa não tem gente 
suficiente para triagem  
nem aparelhos para  
medição de febre.

Propagandas
Uma consulta pública da 
Secretaria Nacional do 
Consumidor do Ministério 
da Justiça carece de senso. 
A pergunta que faz gente 
experiente é: Se crianças 
e adolescentes devem ser 
poupados da exposição de 
propaganda para sua faixa 
etária, por que elas podem 
ser expostas a publicidade de 
bebidas alcoólicas? 

Perfil
A Senacon encerrou ontem 
consulta pública sobre 
publicidade infantil. Foram 
apresentados para avaliação 
e comentários dez artigos 
com regras que as empresas 
deverão seguir ao produzirem 
conteúdo para o público 
infantojuvenil. A conferir.

Tristeza sem fim
O Centro de Referência de 
Defesa da Vida adiou para 
6 de março a inauguração 
da creche que abriria na 
satélite de Samambaia (DF). 
Uma menina de 2 anos e o 
irmão de 4 anos, mortos num 
incêndio, eram matriculadas. 
Um bebê de 6 meses segue 
internado em estado grave. 
Os pais saíram para a padaria, 
deixaram as crianças e 
esqueceram um ferro de 
passar roupas ligado na cama. 
Na tentativa de salvá-los, o 
também pai morreu.

Foice no bolso
A Coluna questionou a 
mineradora Vale por que está 
oferecendo apenas R$ 59 mil 
por hectare de terra (incluindo 
benfeitorias!) na região de 
Brumadinho (MG) após o crime 
ambiental do rompimento da 
barragem de lama. Antes, o 
hectare valia R$ 200 mil. “A Vale 
não detalha casos específicos 
de atendimento em respeito 
à privacidade dos envolvidos”, 
informou a assessoria. 
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Cadeia de Umuarama receberá 
investimentos do Governo do PR

O governador Ratinho Jr autorizou 
a execução de um grande pacote 
de reformas e reparos em peniten-
ciárias, cadeias públicas, delega-
cias, casas de custódia e institutos 
médicos legais (IML) do Estado. De 
acordo com o Departamento Peni-
tenciário do Paraná (Depen-PR) serão 
investidos neste ano R$ 14 milhões 
na modernização de 33 unidades, 
em 13 municípios paranaenses. Os 
recursos são do Tesouro do Estado.

As obras serão gerenciadas 
pela Paraná Edificações (Predi), vin-
culada à Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Urbano e Obras 
Públicas, e atendem a necessidade 
de cada complexo. Vão desde a 
instalação e substituição de gra-
des em diversos pontos, reformas 
de refeitórios até a renovação 

Cadeias novas
O Governo do Paraná confirmou 
no fim do ano passado a abertura 
3 mil novas vagas no sistema prisio-
nal no Estado com a construção de 
quatro novas cadeias públicas, além 
da implantação de três novas dele-
gacias. O investimento soma R$ 81 
milhões. As cadeias públicas serão 
construídas em Foz do Iguaçu, Lon-
drina, Ponta Grossa e Guaíra. Já as 
três delegacias serão entregues em 
cidades da Região Metropolitana de 
Curitiba: Araucária, Almirante Taman-
daré e Colombo. As obras das cadeias 
públicas estão em andamento desde 
o começo de setembro e têm previsão 
de entrega para o segundo semestre 
de 2020. O investimento é de R$ 69 
milhões – a maior parte dos recur-
sos de um convênio com o Governo 
Federal, com contrapartida do Tesouro 
Estadual. “Estamos trabalhando na 
reforma e construção de presídios, 
mas também na ressocialização dos 
detentos, para que eles possam sair 
das cadeias do Estado de forma quali-
ficada”, ressaltou Caricati.

completa de instalações elétricas.
Maringá, Cruzeiro do Oeste, 

Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, 
Cascavel, Londrina, Ponta Grossa, 
Guarapuava, Curitiba, Piraquara, 
São José dos Pinhais, Pinhais e 
Umuarama são as cidades que 
terão unidades reformadas. O 
prazo previsto de execução das 
obras é, em média, de 210 dias.

“O Paraná avança no combate à 
criminalidade. Com isso, o grande 
desafio passa a ser a questão 
carcerária, encontrar mecanismos 
para modernizar o sistema”, disse 
Ratinho Jr. “Ao longo do tempo 

o Paraná acabou deixando essa 
questão de lado. Assumimos o 
mandato com um déficit muito 
grande na área. Agora estamos 
fazendo projetos e encaminhando 
as licitações para resolver o pro-
blema”, acrescentou o governador.

O Diretor-geral do Depen, Fran-
cisco Caricati, explicou que boa 
par te do sistema prisional do 
Estado é bastante antigo, neces-
sitando de manutenção periódica. 
“O que estamos fazendo também 
é a modernização das unidades, 
garantindo mais segurança e con-
fiabilidade ao sistema”, destacou.

CADEIÃO de Umuarama também passará por reformas previstas no de investimentos pacote do Governo do Estado

FOTOS: ALEX MIRANDA

INSTITUTOS Médico 
Legal, Criminalística e de 

Identificação estão instados 
em um prédio antigo que 

necessita de reformas

R$ 190 mil para o IML
Além das unidades 
prisionais, o Instituto 
Médico Legal (IML) de 
Umuarama ganhará 
melhorias. O inves-
timento é de R$ 190 
mil, com a finalização 
da obra prevista para 
o mês de outubro.
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Índice em % JAN FEV ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,21 - 0,21 4,19
IGP-M (FGV) 0,48 -0,04 0,44 6,82
IGP-DI (FGV) 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 -3,47% 25,30 
Vale ON -1,94% 44,47 
ItauUnibanco PN +0,06% 31,07 
Ambev ON -8,34% 14,50 
Viavarejo ON -6,13% 14,08 
Gol PN -8,90% 26,40

IBOVESPA: -2,59% 102.983 pontos

Índice JAN FEV MAR
IGP-M (FGV) 1,0730 1,0781 1,0682
IGP-DI (FGV) 1,0770 1,0772 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 110,01
Libra est. 0,78
Euro 0,91
Peso arg. 62,17

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,7% 4,4740 4,4750 +4,4%
PTAX  (BC) +0,9% 4,4758 4,4764 +4,8%
PARALELO +0,9% 4,3900 4,7200 +4,7%
TURISMO +0,9% 4,3900 4,7000 +4,7%
EURO +1,7% 4,9158 4,9182 +3,9%

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 27/02

Iene R$ 0,0407
Libra est. R$ 5,76
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1456,03guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 27/02

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 27/02 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 84,00 3,1% 2,4%
SOJA Paranaguá 91,50 2,0% 4,0%
MILHO Cascavel 45,50 1,1% 0,0%

SOJA 886,25 5,25 -1,2%
FARELO 296,90 5,60 -0,3%
MILHO 364,50 -6,00 -4,2%
TRIGO 529,25 -11,00 -7,5%

SOJA 80,09 0,6% 2,7%
MILHO 41,08 0,3% 0,3%
TRIGO 51,40 1,5% 4,2%
BOI GORDO 186,52 0,0% 2,8%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 27/02 PR DIA 30d.

Em 27/02 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)

Sesa verifica caso suspeito de 
coronavirus em Ponta Grossa
A Sesa (Secretaria de Saúde 

do Paraná) confirmou nessa quin-
ta-feira (27) mais um caso suspeito 
de coronavírus no Paraná, desta 
vez em Campo Largo, na Grande 
Curitiba. Trata-se de uma mulher 
de 66 anos que esteve na Itália 
nos últimos dias e desenvolveu 
sintomas compatíveis com o do 
coronavírus. Foram coletadas 
amostras para exame e envia-
das para o Lacen para processa-
mento. Os resultados devem sair 
em até uma semana.

A mulher está internada no 
Hospital do Rocio, em Campo 
Largo, em observação.

É o segundo caso suspeito 
nesta semana. Na noite da quarta 
(26) outro caso suspeito do novo 
coronavírus (Covid-19) foi identifi-
cado em Ponta Grossa. Trata-se de 
uma mulher de 29 anos que esteve 
na Itália de 12 a 16 de fevereiro. 
Ela apresentou sintomas no dia 23 
e procurou atendimento médico de 
hospital particular relatando febre, 
dor de garganta e cefaleia.

Também é aguardada resposta 

dos exames solicitados ao Lacen. 
Caso não ocorra a confirmação, o 
material seguirá para análise da 
Fiocruz para a avaliação laborato-
rial para coronavírus.

Além desses, A Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Curitiba monitora 
um casal que viajou na primeira 
quinzena de fevereiro para a Itália. 

Na noite de quarta-feira (26), o 
homem de 30 anos e a mulher de 
25 procuraram atendimento médico 
em um serviço de saúde da rede 
privada. Ambos relataram febre, 
tosse, calafrios, problemas respi-
ratórios, dor de garganta e coriza. 
No atendimento, informaram o his-
tórico de viagem internacional.

A população feminina terá um momento especial na Praça 
Miguel Rossafa, no próximo dia 6, em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher (8 de março), promovido pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Umuarama 
(CMDM). Todas estão convidadas para aproveitar os 
serviços e atividades que serão oferecidos gratuitamente, 
entre as 17h e as 21h. As participantes poderão se divertir 
e cuidar da saúde. Haverá zumba, apresentação de forró, 
xadrez gigante, aferição de pressão arterial, acolhimento 
psicológico e orientação nutricional. “As mulheres terão ainda 
orientação sobre o combate à dengue, com distribuição de 
material impresso, orientação sobre violência doméstica e 
violência contra as mulheres, orientação Jurídica e distribuição 
de kits odontológicos, além do sorteio e distribuição de 
diversos brindes entre os presentes”, convida Aliny Fernanda 
Marcato, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

ASSESSORIA-PMU
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Smel se prepara para o início do 
Interbairros Sub 11 de Futebol

Itália cancela eventos esportivos 
por causa do surto de Coronavirus
Eventos no Japão, país da 

Olimpíada e Paralimpíada, e em 
países da Europa, começaram a 
ser adiados ou cancelados, por 
causa do surto do coronavírus. Na 
quinta-feira (27), a Suíça também 
cancelou a tradicional maratona de 
esqui cross country, em Engadina, 
que contaria com 14 mil participan-
tes. E a Federação Internacional de 
Tênis de Mêsa (ITTF) comunicou o 
cancelamento de três torneios na 
Itália, um dos países com mais 
casos da doença.

Os governos regionais de Friuli 
Venezia Giulia (onde está localizada 
a cidade de Lignano Sabbiadoro) 

e Emilia Romagna (onde fica loca-
lizada a cidade de Riccione) emi-
tiram decretos de emergência 
e recomendações para o cance-
lamento de eventos e reuniões 
públicas. Assim, o Aberto Júnior 
da Itália (em Lignano, de 11 a 15 
de março), o Aberto Paralímpico da 
Itália (na mesma cidade, entre 18 
e 21 de março) e o Challenge da 
Itália Adulto (de 1 a 5 de abril, em 
Riccione), foram cancelados.

No Japão, o evento teste de 
bocha para os Jogos Paraolím-
picos que seria realizado entre 
26 de fevereiro a 4 de março, 
em Tóquio, foi adiado. Este foi 

o primeiro evento teste prejudi-
cado pelo sur to.

Na quarta-feira (26), foi anun-
ciado que os jogos de beisebol 
no Japão serão disputados com 
portões fechados. E o primeiro-mi-
nistro Shinzo Abe pediu para não 
serem realizados eventos esporti-
vos e culturais no país pelas pró-
ximas duas semanas (a Austrália 
também anunciou que os eventos 
esportivos estão cancelados).

Ainda no Japão, a organização 
dos Jogos adiou o treinamento 
dos voluntários e terá mudanças 
no esquema de revezamento da 
tocha olímpica, ainda não divulgado

Primeira fase
1ª Rodada – Dia 29/02 (sábado), no Campo de Futebol de Lovat
8h30 – Jardim Global / Camisa 10 x Serra dos Dourados
9h45 – Lovat x Parque Bonfim
2ª Rodada – Dia 01/03 (domingo), no Campo de Futebol de Lovat
8h30 – Conjunto Ouro Branco x Aceru/Acel
9h45 – PEC - Pais Esporte Clube x Zona III

A Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer (Smel) com apoio da Prefei-
tura de Umuarama, realizará entre os 
meses de fevereiro a abril mais uma 
edição do Campeonato Interbairros 
e Distritos de Futebol Masculino, 
categoria sub-11, que reunirá atletas 
nascidos até 2009.

As inscrições atenderam às 
expectativas da Smel e equipes de 
oito bairros e distritos iniciam a dis-
puta no último sábado, 29, com os 
jogos da primeira rodada sendo reali-
zados no campo do distrito de Lovat.

As equipes se reuniram na noite 
da Quarta-feira de Cinzas para ela-
borar as definições sobre o sistema 
de disputa da competição. Foi feita 
também a leitura do regulamento e 
apresentados os locais onde aconte-
cerão os jogos das rodadas.

O Interbairros e Distritos Sub-
11 não teve taxa de inscrição e a 
Prefeitura, por meio da Smel, forne-
cerá transporte gratuito para todas 

as equipes envolvidas na competi-
ção. Tal informação foi repassada 
pelo diretor de Esporte e Lazer, 
Jeferson Gabriel Alves Ferreira. O 
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ASSESSORIA



15ESPORTEUMUARAMA, 28 DE FEVEREIRO DE 2020

Barça negocia contratação do 
jovem goleiro da Ponte Preta
O Barcelona abriu conversas 

para contratar o jovem goleiro 
Ivan, da Ponte Preta e também 
da seleção brasileira pré-olímpica 
(sub-23). O valor do negócio, que 
ainda está num estágio inicial, 
gira em torno de 4,5 milhões de 
euros (R$ 22,1 milhões).

Alvo recente de clubes fran-
ceses e italianos, o camisa 1 
da Macaca é visto pelos cata-
lães como um bom e promis-
sor nome para ser o reser va a 
longo prazo do alemão e titular 
indiscutível Ter Stegen.
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não é confirmada pelo Barça, 
Neto deve fazer o caminho oposto 
e sair no mercado de verão euro-
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foi formado na própria Ponte 
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esteve antes da virada do ano na 
mira do Palmeiras, com quem che-
gou a ter um princípio de acordo. 
A transferência, no entanto, foi 
cancelada de última hora.

O valor do negócio, que ainda está num estágio inicial, gira em torno de 4,5 milhões de euros

DIVULGAÇÃO

Robert Kubica se mostrou satisfeito 
com o desempenho da Alfa Romeo 
no primeiro dia de testes de pré-
-temporada da Fórmula 1, realizado 
na quarta-feira (19) no Circuito de 
Barcelona, em Montmeló. O polonês, 
que será reserva da equipe baseada 
em Hinwil neste ano, completou 
59 voltas enquanto esteve no carro, 
marcando o 13º melhor tempo do 
dia usando os compostos C3 da 
Pirelli. O veterano afirmou estar 
feliz em andar com o carro da Alfa 
Romeo pela primeira vez, naquilo 
que considera algo ‘especial’.
A primeira rodada de testes de 
pré-temporada da Fórmula 1 seguiu 
durante a quinta-feira e será encer-
rada hoje (sexta).

DIVULGAÇÃO
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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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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

Em “Salve-se quem puder”, Kyra conta a Luna que 
Alexia/Josimara fingirá psicografar uma carta sua 
para Rafael. Bia revela a Agnes que seu marca-
passo é um empecilho para ela se relacionar com 
alguém. Rafael lê a suposta carta psicografada 
por Kyra e tem a impressão de que a moça ainda 
está viva. Téo pensa em seguir as sessões de 
fisioterapia com Luna/Fiona. Vicky percebe o clima 
entre Luna/Fiona e Téo. Alan e Tarantino se preo-
cupam com a confusão mental de Ignácio. Téo 
confessa a Enéas que Luna/Fiona mexe com ele. 
Kyra/Cleyde, Queen e Mosquito constatam que 
Ignácio fugiu de casa.

Vicky percebe o clima entre Luna/Fiona e Téo

Malhação 
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 
Isabel anuncia a Lola que a guerra 
acabou. Alfredo volta para casa, e 
Lola e Isabel comemoram. Adelaide 
se revolta ao encontrar Justina ainda 
mais dopada. Genu, Lili e Virgulino 
recebem Lúcio. Julinho e Soraia ficam 
noivos. Lola, Inês e Shirley se preocu-
pam com a ausência de Afonso. Olga 
se espanta ao ver Clotilde amamen-
tando Chiquinho. Natália retorna, e 
Almeida avisa que os dois precisam 
conversar. Zulmira descobre o ende-
reço de Isabel. Lola reza por Afonso, 
que se recupera sozinho em um hos-
pital desconhecido. 

Amor de mãe
Danilo e Camila decidem adiar a con-
versa com Thelma, por conta da gravi-
dez. Lurdes e Camila comentam com 
Magno, Érica e Danilo sobre o surgi-
mento de Rita. Vitória pede desculpas a 
Raul. Sabrina manipula Ryan para ficar 
famosa. Leila insinua para Brenda que 

Magno quis a separação para ficar com 
Betina. Érica e Sandro se aproximam, 
mas temem a reação de Raul. Sabrina 
se declara namorada de Ryan. Raul 
deduz que Sandro está apaixonado. 
Raul e Sandro cuidam de Tiago. Leila 
investiga Vitória, a mando de Penha. 
Lurdes repreende Ryan. Érica confessa 
a Ryan que acredita ter se apaixonado 
por Sandro. Ryan diz a Érica que quer 
se casar com Sabrina.

As aventuras de Poliana 
Filipa fica furiosa ao descobrir que Eric 
está na casa de Poliana. João defende 
Feijão e diz que ele não foi o respon-
sável por rasgar a almofada. Iure peita 
seu pai e diz que não irá tolerar que 
ele desrespeite Sophie. Ester conta 
para Poliana sobre o beijo de Pendle-
ton e Luisa. Marcelo pede que Nadine 
levante mais provas contra Pendleton. 
Débora vê Marcelo e Violeta juntos na 
padaria e fica enciumada. Durval vai 
até a casa de Mosquito para pedir des-
culpas pessoalmente ao menino.

Cúmplices de um resgate 
Clara diz para Mateus que acha que 
Luiz está lhe traindo e por isso deve 
se separar. Regina tira satisfação com 
o irmão sobre nunca ter lhe contado 
sobre Priscila. Geraldo fica espantado 
com a descoberta da irmã. Téo e 
Isabela voltam da cidade. Omar vê e 

conta para os pais deles que os dois 
cabularam aula. Rebeca discute com 
‘Manuela’ e a coloca de castigo. O 
mesmo acontece com Téo. Alícia impõe 
limites para o celular e tablet dos filhos. 
Dinho repete que Meire precisa de um 
marido e a deixa furiosa. Ofélio diz que 
Sandro precisa mostrar dotes artísticos 
para tentar conquistar Laura.

Amor sem igual 
Maria Antônia diz para Fernanda que 
quer ir embora. Policial leva Ramiro 
a um prédio abandonado. Fernanda 
sugere a Tobias que chame a polícia 
para descobrir o paradeiro de Ramiro. 
Miguel sentado em sua poltrona olha 
para a pashimina de Poderosa. Miguel 
envia uma mensagem para Poderosa. 
Tobias pede para Fernanda se acalmar.

O rico e Lázaro 
Namnu diz que Zac não sabe dar valor 
à Malca. Shag-Shag conhece Kidist, 
sobrinha de Arioque. Beroso pede 
para Amitis convencer Evil-Merodaque 
de aceitar as divindades babilônicas. 
Edissa agradece o apoio de Joana. 
Daniel oferece apoio a Ravina. Hur-
zabum recebe o carinho de Shag-Shag. 
Nicolau dá em cima de Kidist. Oziel 
mostra insegurança perto da moça. 
Joaquim se irrita com as dicas de 
Neusta. Namnu avisa a Evil-Merodaque 
que sua filha está ardendo em febre.
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Você está sendo mais agradável para os outros e 
está abrindo portas antes inimagináveis. Apesar de 
suas boas intenções, você precisa rever o seu estilo 
de vida e introduzir mais equilíbrio de acordo com 
suas necessidades reais.

Mostrar muita coragem será a melhor maneira de 
lidar com as pessoas que estão com inveja de você. 
Você vai mostrar os seus talentos com um sorriso! 
Para ficar melhor, você vai precisar deixar o passado 
para trás para o seu bem.

Você sente uma necessidade de desfrutar os praze-
res da vida, que é exatamente o que você precisa 
para recarregar suas baterias hoje. Seu bom humor 
é contagiante e você está levando pessoas a sua 
volta junto com você.

Você vai se decepcionar quando tentar ajudar pes-
soas que não querem ser ajudadas. Você está mais 
calmo e mais ativo e tudo está indo bem, mas você 
precisa de algum espaço para organizar suas ideias.

Você tem razão em resistir a certas influências. Seja 
ousado e siga seu caminho escolhido, você não vai 
se arrepender. Cuidado para não ser abrupto sem 
perceber. Meça seus esforços e mantenha a calma.

As exigências das pessoas que o cercam estão ocu-
pando a sua atenção. Proteja-se contra ser usado. 
Você entrará novamente em forma com força, gra-
ças a sua visão otimista. Tome boas decisões e 
você poderá colher os benefícios.

Concentre-se em estabilidade e confiança hoje, 
consolidando as coisas com as pessoas próximas 
a você e coloque as cartas na mesa. Você vai estar 
em excelente forma em geral, mas cuidado com o 
que come para ter mais energia.

Você está mais inclinado a procurar aqueles que 
são parecidos com você, mas não seja intolerante. 
Você sente a necessidade de fuga mental e de fugir 
da rotina para manter a forma.

Observar as coisas vai fazer com que você queira 
adotar alguns valores novos e mais profundos. Uma 
súbita sensação de cansaço fará você ver que é 
hora de ter uma noite tranquila, por isso, passe 
algum tempo sozinho e descanse.

Você precisa desacelerar, mas não se afaste! Vá em 
frente, sem sentimentos de culpa ou preocupações! 
Você poderia praticar um esporte de resistência para 
alcançar um melhor equilíbrio. Gaste sua energia 
gradualmente.

Você vai achar difícil aceitar a rotina. Não force 
as coisas, mude o que precisa ser mudado! Seus 
crescentes poderes intelectuais têm uma tendência 
a fazer com que se esqueça de suas necessidades 
físicas. Depende de você encontrar um ponto de 
equilíbrio e não ficar sobrecarregado.

Você vai ver os resultados positivos de algo que 
começou há quatro semanas. Você se sente pronto 
e vai conseguir enfrentar qualquer coisa que apa-
reça no seu caminho.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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ZOOM
LUANA DUARTE, 21 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 

 Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário. 
Nesta sexta (28) os parabéns vão para Ci-
dinha Alexandrino, Aline Lira Ferre, Márcia 
Brum, Fatima Ferraresso, Gilberto Leal Va-
lias Pasquinelli e Rosely Brasil dos Santos. 

No sábado (29) vivas para Carla Megda 
Ortiza.  No domingo  (1º) vivas para Dani 
Caparroz. Na segunda (2) parabéns para 

Fátima Rogoni, Bianca Zelaquett e Bronie 
Alteiro Lisboa.   Da coluna: felicidades!

“Em que você 
investe a sua 

energia? Em boas 
ou maus notícias? 

Em elogios ou 
críticas? Em ver 
o lado bom ou 
o lado ruim dos 
fatos? Em ser 

otimista ou pessi-
mista? Em assumir 
responsabilidades 

ou ser vítima? 
São suas escolhas 
que permitem que 

você salte para 
níveis mais altos 
ou inferiores da 

existência.” 
( Wallace Lima)

ARQUIVO PESSOAL

É Pique!
O mês de março começa com muita comemo-
ração na loja Carmem Steffens, da franqueada 

Zuleyka Fabiana Kardek, que está amil com 
os preparativos para reunião que erá o lança-
mento Outono Inverno 2020. Isso mesmo, as 
temperaturas estão baixando e já já  teremos 

roupas lindíssimas por lá. Confira as novi-
dades do Preview, encontre várias amigas  e 
desfrute de bons momentos. A coluna marca 
presença e fará muitos brindes a nova co-

leção e ao aniversário de 1 ano da loja, em 
Umuarama. Será na terça (3) às 18h30.

ARCO-ÍRIS
Carnaval em família na casa 
do Tio Batata e da filha 
querida Sirley Batatinha que 
receberam a visita da alegria 
em pessoa -, Daniel Batata 
e a esposa Vanessa Ivan. “ 
Quando meu Daniel chega o 
mundo muda de cor. Se torna 
um arco-íris. Minha alegria 
é tanta que não cabe dentro 
de mim, preciso comparti-
lhar’  escreve a Batatinha, na 
maior felicidade. Completam a 
alegria a afilhada Maria Elisa 
Ribeiro e o faceiro Thor.

ARQUIVO PESSOAL
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

OS BENEFÍCIOS DE SER UM LEÃO 

 

Quando você se torna um Leão, você se torna 
parte de uma rede global de voluntários traba-
lhando juntos para fazer a diferença.  Aqui estão 
apenas alguns dos grandes benefícios que você 
pode esperar. 

Participe de uma Comunidade do Bem 

Existem mais de 48.000 Lions clubes em todo o 
mundo. Cada um deles está cheio de pessoas 
como você, que decidiram agir e servir aos ou-
tros. Os Leões formam amizades únicas e cone-
xões significativas que podem durar a vida toda.  

Coloque as habilidades de liderança em ação 

Um Lions clube é um ótimo local para desenvol-
ver suas habilidades de liderança e colocá -las em 
ação. Cada clube oferece oportunidades de lide-
rança, juntamente com o treinamento de primei-
ra classe da nossa associação global.  

Experimente o sentimento de serviço 

No coração dos Lions clubes, há uma constante: 
serviço. Dar tempo e energia a outras pessoas é 
uma maneira fantástica de ajudar sua comunida-
de. No entanto, também fornece uma ótima sen-
sação para você, que pode se espalhar e ter um 
impacto positivo em sua vida e em como você se 
aproxima do mundo.  

Visite o nosso site: https://lionsclubs.org/ 
 
A Toca do Leão “Jamil Helú”, Lions Clube de 
Umuarama, está localizada na Rua José Dias Lo-
pes, 4994, ao lado da APAE. 

Sessão extraordinária
Aconteceu na manhã da 

quinta-feira (27), sessão 
extraordinária onde foram 
apreciados sete projetos de 
autoria do Poder Executivo. 
Entre as proposições esteve 
o Projeto de Lei Complemen-
tar que propõe a criação, na 
estrutura administrativa do 
Poder Executivo Municipal, 
de cinco cargos efetivos de 
Advogado, com carga horá-
ria de 40 horas semanais, 
criando ainda gratificação 
para os advogados com 
carga horária de 20 horas 
semanais. Submetido à vota-
ção, o texto foi aprovado com 
três votos contrários.

Aprovado por unani-
midade, o Projeto de Lei 
001/2020 institui o Conse-
lho Municipal de Proteção e 
Bem Estar Animal. A proposi-
tura visa à criação de órgão 
consultivo e vinculado admi-
nistrativamente à Secretaria 
Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente, tendo como 
objetivo orientar, auxiliar e 
aconselhar a Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente 
ou outros órgãos municipais, 
sobre as políticas públi-
cas inerentes à proteção e 
defesa dos animais.

Já o Projeto de Lei n.º 
002/2020 foi aprovado 
com um voto contrário. Ele 
desafeta do domínio público 
imóvel nas imediações 
do Conjunto Sonho Meu e 
autoriza o Poder Executivo 
a conceder direito real de 
uso a título gratuito com 
doação futura do imóvel 
desafetado, o que, con-
forme justificativa do Poder 
Executivo tem por finalidade 
a promoção e o desenvolvi-
mento do setor industrial 
da localidade, com o exer-
cício de atividades indus-
triais compatíveis com o 
uso residencial, atendendo 
ainda ao disposto na Lei 
Municipal nº 4.208/2017, 
que instituiu o Programa de 

Desenvolvimento Econômico 
de Umuarama - PRODEU.

Com o mesmo teor, o Pro-
jeto de Lei 006/2020, apro-
vado com um voto contrário, 
desafeta de domínio público 
diversos imóveis. A finali-
dade justificada pelo Poder 
Executivo é a promoção dos 
benefícios previstos na Lei 
Municipal nº 4208/2017 a 
empresas do ramo indus-
trial ou às de interesse 
estratégico da Administra-
ção, no Parque Industrial 
3-A, possibilitando assim a 
geração de novos empregos 
e renda na economia local e 
o aumento da arrecadação 
tributária municipal. 

Também aprovado com um 
voto contrário, o Projeto de Lei 
007/2020, cujo texto autoriza 
o município adquirir, por meio 
de compra, o imóvel consti-
tuído por diversos lotes da sub-
divisão do lote n.º 12, da Gleba 
n.º 8, avaliado no valor de R$ 
1.200.000,00 (um milhão e 
duzentos mil reais), oriundos 
do Financiamento à Infraestru-
tra e ao Saneamento (FINISA). 
A área será utilizada para a 
implantação de um novo Par-
que Industrial da cidade.

O penúltimo texto em 
apreciação, o Projeto de 
Lei 008/2020 foi aprovado 
por unanimidade. Ele rati-
fica alterações realizadas 
no Protocolo de Intenções 
e no Estatuto/Contrato do 
Consórcio Público Intermu-
nicipal de inovação e Desen-
volvimento do Estado do 
Paraná (CINDEPAR), consi-
derando a necessidade de 
adequações de ordem fun-
cional e administrativa para 
melhor funcionamento das 
atividades do Consórcio.

Por fim, o Projeto de Lei 
009/2020 – aprovado por 
unanimidade e que também 
desafeta de domínio público 
imóvel da municipalidade. A 
desafetação se justifica pela 
necessidade de registrar em 

Cartório de Imóveis o referido 
lote, que foi doado a Casa da 
Paz de Umuarama em 2018, 

o que não pode ser efetivado 
sem que o mesmo seja desa-
fetado de domínio público.
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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

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

A campanha de pós-graduação 2020 da Unipar está 
com mais de cem opções de cursos, distribuídos 

em todas as áreas do conhecimento. Para os 
profissionais da Psicologia, uma das novidades é 
a especialização em Psicologia Histórico-Cultural, 

ofertada na Unidade de Umuarama. Com enfoque 
para a atuação em diversas áreas da Psicologia, o 

curso já está com inscrições abertas. 
O projeto pedagógico visa uma formação 

reflexiva, com temas diversos, contribuindo para 
desenvolvimento do conhecimento em diferentes 

contextos. No decorrer das aulas serão abordadas as 
áreas clínica, arte, escolar, jurídica, políticas públicas 

e atuação do psicólogo. 
Para atender os objetivos, a matriz curricular 

contempla disciplinas específicas, como Avaliação 
psicológica; Defectologia; Desenvolvimento humano 
e educação escolar; Funções psicológicas superiores; 

Fundamentos da Psicologia Histórico-Cultural; 
Patopsicologia e saúde mental; Periodização do 

desenvolvimento humano; entre outras. 
Outro atrativo do curso é o seu corpo docente, 

formado por mestres e doutores, todos com ampla 
experiência na área. As aulas estão previstas para 

iniciar no próximo mês, em regime quinzenal. 

Saiba mais no site www.unipar.br 

Especialização em Psicologia 
Histórico Cultural 

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

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

formandos a prosseguir os estudos, concedendo 
descontos na mensalidade.

Programa de Fidelização   

EXTRAVIO DE ALVARÁ
RAFAEL NASCIMENTO FERREIRA 
07543991926, inscrita sob nº 
CNPJ 19.072.747/0001-83, 
estabelecido na Rua Santo André, 
2185, Jardim São Cristóvão, CEP 
87507-230, cidade de Umuarama 
Estado do Paraná, comunica para 
os devidos fins o extravio de 
seu Alvará de Licença Municipal 
nº 32.026. Com esta publicação 
o mesmo torna-se sem valor legal 
e comercial.      

EXTRAVIO DE ALVARÁ
REGINA VASCONCELLOS ULIAN 
PERON, inscrita sob nº CPF 
020.461.239-05, estabelecido 
na Rua Montes Claros, 4076, 
Jardim Harmonia, CEP 87502-
330, cidade de Umuarama 
Estado do Paraná, comunica 
para os devidos fins o extra-
vio de seu Alvará de Licença 
Municipal nº 32.422. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.      

EXTRAVIO DE ALVARÁ
CONFECÇÕES TOPMODEL 
LTDA EPP, inscrita sob nº CNPJ 
07.806.914/0001-93, estabe-
lecido na Avenida Presidente Cas-
telo Branco, 3806, Sala 1202, 
Zona I, CEP 87501-170, cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins 
o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº 26.921. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.      
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UMUARAMA COUNTRY CLUB 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA 

GERAL ORDINÁRIA 
 

 O Presidente da Diretoria do Umuarama Country 
Club, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto do 
Umuarama Country Club, consubstanciadas no artigo 39º parágrafo 1º e 
2º, convoca os associados do Umuarama Country Club para se reunirem 
em Assembléia Geral Ordinária que se realizará nas dependências do 
clube, no dia 10 (dez) de março (03) de 2020 (dois mil e vinte), as 
18h30min, para deliberarem o seguinte: 
 ORDEM DO DIA: 

a) Discussão e votação do Relatório e Prestação 
de Contas, referente ao exercício 2019. 

b) Assuntos Gerais 
c)  

 Umuarama-Pr., 27 de fevereiro de 2020. 
 
            Luiz Antonio de Melo Costa 
                   Presidente  
                                       

Última rua sem asfalto no 
D. Pedro I recebe galerias

Ampliação de UBS
A Prefeitura também autorizou a obra de reforma e 

ampliação da UBS do Parque Jabuticabeiras, com o inves-
timento de R$ 168 mil 664,98 e prazo de execução de seis 
meses. “É uma alegria poder anunciar essas obras impor-

tantes para a comunidade, aguardadas com grande expec-
tativa há muitos anos e que finalmente vão sair do papel”, 
completou Pozzobom. “O que era um compromisso passa 

agora a ser realidade”, reforçou.

A Prefeitura de Umua-
rama iniciou a implanta-
ção de rede de galerias 
pluviais na Rua Miguel 
Martins de Melo, no Par-
que Dom Pedro I. Esta é 
a primeira etapa de ser-
viço para a pavimentação 
desta que é a última rua 
sem asfalto em todo o 
bairro. A obra está no 
mesmo contrato com 
prestador de ser viços 
contratado mediante lici-
tação para pavimentação 
das ruas do Conjunto Sete 
Alqueires, anexo ao Par-
que Jabuticabeiras, onde 
o município está inves-
tindo R$ 1 milhão 645 
mil 885,00 em recursos 
do Contrato de Financia-
mento à Infraestrutura e 
ao Saneamento (Finisa).

Serão 733 metros 
lineares de galerias e 
ligações (caixas, bueiros 
e poços de visita) e mais 
3.200 m² de pavimentação 
em CBUQ (massa asfáltica 
quente). Parte da tubula-
ção já foi implantada e na 
tarde desta quinta-feira, 
27, a empresa realizava 
as escavações para mais 

uma etapa da rede pluvial. 
Em seguida serão realiza-
dos os demais serviços 
preliminares (terraple-
nagem, base de solo-ci-
mento, meio-fio e sarjeta).

O contrato teve início 
em 28 de janeiro e o 
prazo de execução é 28 
de maio deste ano. No 
total, serão 14 mil m² 
de pavimentação. “Esta 
é mais uma obra impor-
tante para a qualidade 
de vida dos moradores 
e também para estimu-
lar o desenvolvimento 
dos bairros. Tivemos um 
apoio muito importante 
dos vereadores da base 
de apoio para aprovar 
a adesão do município 
ao Finisa e no Parque 
D. Pedro estamos aten-
dendo uma antiga reivin-
dicação dos moradores 
desta rua, demandada 
pelo vereador Newton 
Soares”, comentou o 
prefeito Celso Pozzobom.

Além de Newton Soa-
res, integram a base de 
apoio o presidente da 
Câmara, Noel do Pão, 
e os vereadores Júnior 

Ceranto, Ronaldo Car-
doso, Maria Ornelas e 
Toninho Comparsi. Os 
recursos para a obra 
foram assegurados com o 
apoio do deputado federal 
Zeca Dirceu e do ex-depu-
tado Dr. Osmar Serraglio, 
junto ao governo federal.

A vencedora da licita-
ção foi a empresa André 

Luiz Longuini – EPP. “Após 
35 anos de espera, a 
comunidade do Sete 
Alqueires pode comemo-
rar. A pavimentação foi 
autorizada e os trabalhos 
iniciam nas próximas 
semanas. Boa parte da 
tubulação das galerias 
pluviais já está no bairro”, 
lembrou o prefeito.

SERÃO 733 metros de galerias e ligações e mais 3.200 m² de pavimentação em 
CBUQ, além da tubulação que teve uma grande parte já implantada

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU



23CLASSIFICADOSUMUARAMA, 28 DE FEVEREIRO DE 2020

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

Gestão, saúde, tecnologias, engenharias, 
tudo com a excelência científica que o mundo 
contemporâneo pede

A graduação semipresencial da Universidade 
Paranaense é um investimento que deu muito 
certo. Foi criada em 2017 para ser uma opção a 
mais no portifólio de cursos da Instituição.

Por mesclar aulas presenciais e a distância, torna-
se mais acessível em termos financeiros quando 
comparada à graduação presencial. 

A flexibilidade de horários para quem tem pouco 
tempo, mas quer ingressar num curso superior, é 
outra vantagem que valoriza a modalidade. O aluno 
tem aulas presenciais na Unipar uma ou duas vezes 
por semana, quando participa de debates, trabalhos 
em equipe e atividades práticas [em laboratórios ou 
outros espaços especiais de estudos]. O restante da 
carga horária ele cumpre a distância [pela internet], 
em ambientes virtuais do Google for Education.

Com trinta cursos autorizados pelo Ministério 
da Educação, a Unipar segue em campanha do 
seu vestibular continuado [módulo II, para vagas 
remanescentes]. O interessado pode concorrer com 
a pontuação do Enem [desde que não tenha zerado 
na redação] ou com o histórico escolar.

Unipar tem opção em todas 
as áreas do conhecimento

GRADUAÇÃO SEMIPRESENCIAL 

Na graduação semipresencial o processo 
ensino-aprendizagem é mediado pela tecnologia 

e por metodologias ativas. É considerada 
uma excelente opção porque estimula o 

aluno a gerenciar a busca e a assimilação do 
conhecimento. É por isso que dizem que no 
semipresencial o aluno é o protagonista de 

sua trajetória acadêmica. O professor aponta e 
abre caminhos; o aluno, ouve, reflete e constrói 

o saber. Para isso, a Unipar oferece ótimos 
professores e tutores, moderna estrutura e a 

importante parceria com Google for Education. 
Com o objetivo de facilitar essa rotina, a Unipar 

desenvolveu a trilha da aprendizagem, um 
esquema semanal dinâmico e instigante que vem 

surtido resultados bastante positivos.

Vestibular continuado módulo II – semipresencial – saiba mais em unipar.br 

Unipar e Google

Professor Everlei 
Câmara e seu aluno 

Gustavo Gorges, 
recém-diplomado 

em Engenharia Civil: 
cursos de engenharia 

da Unipar se destacam 
pelo alto nível do 

corpo docente, da 
estrutura laboratorial e 
do projeto pedagógico 

que seguem

Saúde, bem-estar e afins
Biomedicina
Ciências Biológicas
Estética e Cosmética
Educação Física
Farmácia
Fisioterapia
Nutrição
Química Industrial
Terapia Ocupacional
Engenharias
Agronômica
Ambiental
Civil
Computação
Software
Elétrica
Mecânica
Mecatrônica
Química

Gestão, 
tecnologia e afins

Administração
Análise e 

Desenvolvimento de 
Sistemas 

Ciências Contábeis
Sistemas de Informação
Gestão do Agronegócio

Jogos Digitais
Processos Gerenciais

Produção Audiovisual
Publicidade e 

Propaganda
Arte, construção 

e afins
Arquitetura e 

Urbanismo 
Design de Interiores

Design de Moda

CONFIRA AS OPÇÕES POR ÁREA
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