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UMUARAMA

Em ano eleitoral, 94 
prefeituras do Paraná 
estão em “débito” 
com o TCE-PR
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Treinamento 
A preparação para a temporada 2020 continua. O time de 

futsal de Umuarama se prepara para encarar hoje o Guaíra. 
O amistoso será na casa do adversário, que se prepara para a 
Série Bronze. O Umuarama participa no fim de semana de um 
quadrangular de pré-temporada em Pitanga, onde enfrenta o 

Campo Mourão, o Marechal Futsal e o Pitanga Futsal. 

Hospital Uopeccan 
celebra quatro anos 
em Umuarama com 
o Terço das Rosas

Rodovia PR-323 
faz parte do maior 
pacote de concessão 
de rodovias do País

 A Secretaria de Educação de Umuarama e o Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária 
iniciaram mais uma edição do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à 
Violência), desenvolvido com alunos do 5º ano do Ensino Fundamental nas escolas da rede 
municipal. A aula inaugural aconteceu na Escola Municipal Cândido Portinari. Em 2020, o 
Proerd vai atender alunos de 42 turmas de 21 unidades escolares da sede e distritos de 

Serra dos Dourados, Santa Eliza e Lovat.  

Proerd leva prevenção às drogas
a 1.100 alunos da rede municipal 
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Prestação de contas
A Diretoria de Planejamento e Orçamento de Umuarama 
realizou na manhã da sexta-feira (28), a prestação das 
contas do terceiro quadrimestre de 2019 referentes 
ao orçamento do Executivo. Os dados da Secretaria 
detalham as previsões orçamentárias e a despesa 
empenhada. O total de receita utilizada no ano passado 
foi de R$ 427.581.384,97, que representa 7,25% menos 
do previsto, que era de R$ 462.015.000,00.

Recursos da União
Divididos por áreas, a 
maior parcela do valor 
efetivado do orçamento 
se volta aos recursos 
advindos da União, que 
contabilizaram exatos 
R$ 143.505.878,84. Em 
seguida vem à receita 
própria do Município, 
advindas de áreas como 
IPTU, ISSQN, entre outras 
taxas e receitas. Ao todo, 
a receita própria de 
Umuarama em 2019 foi de 
R$ 120.431.163,72.

Saúde e Educação
A secretaria mais cara 
do Município foi a de 
Saúde, que utilizou 
R$ 145.077.777,48, 
de orçamento total 
do município. Destes, 
R$ 40.309.170,73 
dizem respeito à folha 
de pagamento dos 
profissionais que atuam na 
Saúde Municipal. A Educação 
é a segunda pasta, tendo 
recebido R$ 69.597.250,77, 
seguida da Secretaria de 
Obras, (R$ 63.043.655,93).

Encargos
Com R$ 26.205.557,87, os Encargos Gerais do Município 
ocuparam a quarta posição no hall de investimentos, 
e logo atrás veio a Secretaria de Serviços Públicos, 
que empenhou R$ 20.255.180,04, enquanto a 
Secretaria Municipal de Defesa Social teve valor total 
de investimentos pontuado em R$ 12.059.119,61. O 
restante dos recursos foi dividido entre as secretarias de 
Fazenda, Administração e Serviços Rodoviários.

Votos dos vetos
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM/AP), 
convocou sessão conjunta do Congresso que aconteceu 
ontem à tarde, para votação de vetos presidenciais. Entre 
eles, o de número 52, que é o veto parcial do presidente Jair 
Bolsonaro ao projeto de lei que inclui o chamado Orçamento 
Impositivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). No 
início do mês, líderes de partidos estavam dispostos a 
derrubar os vetos de Bolsonaro no projeto que obriga o 
governo a pagar todas as emendas parlamentares neste ano. 
Pelo texto aprovado no fim do ano passado, o Congresso 
teria o controle de R$ 46 bilhões do Orçamento. A proposta 
também previa regras mais rígidas para os pagamentos.
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94 prefeituras do Paraná 
estão em ‘débito’ com o TCE

Em pleno ano de eleições 
municipais, 94 das 399 prefei-
turas do Estado iniciaram 2020 
impedidas de receberem recursos 
do Estado e da União. Isso acon-
tece porque esses municípios não 
possuem a cer tidão liberatória 
emitida pelo Tribunal de Contas 
do Estado (TCE/PR) no momento.

A certidão é o documento que 
comprova a inexistência de pen-
dências junto ao TCE. Sua apre-
sentação é exigida pelos órgãos 
repassadores de recursos para 
fins de liberação das transferên-
cias voluntárias e demais repas-
ses de recursos. Por conta disso, 
esses municípios estão impedidos 
de receber qualquer transferência 
de recursos. A certidão negativa é 
exigida pelo Tesouro em qualquer 
uma destas operações.

A negativa tem vários moti-
vos, como a não prestação de 
informações no sistema do TCE 
pela prefeitura, o não cumpri-
mento da agenda de obrigações 

Ficha Limpa
O julgamento das contas por irregularidade insanável em decisão irrecorrível é 

uma das hipóteses previstas na “Lei da Ficha Limpa” para que a Justiça Eleitoral declare 
a inelegibilidade de um candidato. Segundo dado extraído do site do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE), o julgamento das contas como irregulares pelos órgãos competentes 
é o dispositivo da Lei da Ficha Limpa que ocasiona o maior número de registros de 

candidatura negados. Não integram a lista os prefeitos em relação às suas prestações 
de contas anuais, visto que o TCE não julga essas contas. Neste caso, cabe ao tribunal a 
emissão de parecer prévio, recomendando a aprovação ou desaprovação das contas. É 
atribuição das câmaras municipais julgar as contas dos prefeitos e informar o resultado 
à Justiça Eleitoral. Também ficam de fora da relação os nomes dos responsáveis cujas 

contas julgadas irregulares ainda sejam objeto de recurso.

Fim do motim no Ceará
O sistema de Segurança Pública 

do Ceará está voltando a normali-
dade. Após o fim do motim de poli-
ciais militares que durou 13 dias, 
nenhum tumulto ou manifestação foi 
registrado ontem (2), após o acordo 
firmado no domingo, 1º de março.

A manhã desta segunda foi de reor-
ganização. De acordo com a Secretaria 
da Segurança Pública e Defesa Social 
do Estado, uma força-tarefa foi mon-
tada para garantir que os veículos poli-
ciais que estavam parados voltem ao 
funcionamento pleno.

Ainda de acordo com o órgão, a 
Polícia Militar do Estado já voltou a rea-
lizar as atividades de patrulhamento 
tanto em Fortaleza quanto no interior.

O motim de policiais militares 
no Ceará fez disparar o número de 
crimes violentos letais intencionais 
(CVLIs) - que incluem delitos com 
resultado morte, como homicídio, 
feminicídio e latrocínio - disparar.

Dados oficiais, ainda não conso-
lidados, de fevereiro mostram que, 
até o dia 26, 386 pessoas foram 
mortas no Estado. Deste total, 225 

e desaprovação de contas. A lista 
inclui municípios de grande porte, 
como Ponta Grossa (Campos 
Gerais), que está cortando gastos 
com horas extras para se adequar 
aos porcentuais de gastos com 
pessoal previstos pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF).

A falta da cer tidão liberató-
ria, porém, não implica em ine-
legibilidade dos prefeitos desses 
municípios. Isso só ocorre após 
análise, pela Justiça Eleitoral, 
de lista de gestores que tiveram 
pareceres pela desaprovação 

de suas contas pelo TCE, enca-
minhada pelo órgão ao Tribunal 
Regional Eleitoral até 15 de maio, 
ou três meses antes do prazo 
final do registro de candidaturas, 
que termina em 15 de agosto.

Nas eleições 2016, por exem-
plo, o TCE repassou ao TRE uma 
lista com 1.058 políticos e ges-
tores inelegíveis naquele ano. A 
lista relaciona todos os responsá-
veis cujas contas foram julgadas 
irregulares e que não sejam mais 
passíveis de recurso. (Colabora-
ção Bemparaná)

mortes aconteceram desde o dia 18, 
quando a paralisação começou.

Com a consolidação dos 
dados, que ainda irá somar os 
assassinatos cometidos nos últi-
mos dias do mês, o número total 
de mortos no período da paralisa-
ção deve aumentar.

Apesar disso, as 225 mortes 
contabilizadas até aqui já represen-
tam um número superior ao total 
de CVLIs registrados em fevereiro 
do ano passado, quando 164 pes-
soas foram mortas no Estado.
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4 anos de 
Uopeccan

O Hospital do Câncer 
Uopeccan de Umuarama 
completa quatro anos no dia 
4 de março, e os motivos 
para comemorar são inúme-
ros. Desde sua inauguração 
muitos foram os avanços, 
a entidade foi criada com 
o intuito de atender toda a 
macrorregião que engloba 
mais de 80 municípios, 
não apenas na oncologia 
mas também nas demais 
referências habilitadas.

Inaugurada em 4 de 
março de 2016, o número 
de atendimentos cresce em 
escala progressiva. Até o 
final de 2019 foram 203.568 
consultas realizadas, ainda 
14.362 cirurgias, 38.397 
mamografias, 30.528 tomo-
grafias computadorizadas, 
20.549 pacientes realizaram 
sessões de quimioterapia, 
815 pacientes foram atendi-
dos na radioterapia e 21.721 
pacientes ficaram internados.

A Legião Feminina de 
Combate ao Câncer, LFCC, 
sempre presente e atuante, 
tem como objetivo maior a 
administração do trabalho 
voluntário dentro da ins-
tituição, além disso, faz 
arrecadação de alimentos 
para montagem e distribui-
ção de cestas básicas aos 
pacientes encaminhados 
pela assistência social do 
hospital, também distri-
bui fraldas, lenços, almo-
fadas, faz empréstimos 
de perucas, entre outros 
atendimentos humanitá-
rios aos pacientes.

Para 2020 já contamos 
com os novos serviços de 

Litotripsia Balística, Cirur-
gia Bariátrica, Ortopedia 
de Alta Complexidade e 
em breve teremos novos 
credenciamentos, também 
em breve teremos residên-
cia Médica em Cirurgia 
Geral, Clínica Médica e 
Medicina Intensiva.

CONVÊNIOS
Os atendimentos são 

realizados em sua maio-
ria pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), porém o hos-
pital faz também atendi-
mentos particulares e está 
conveniado para todas as 
referências com vários pla-
nos de saúde entre eles: 
Cassi, Copel, Sanepar, 
Mediser vic, Geap, Bra-
desco, CEF; e também 
Unimed apenas para 
pacientes oncológicos. 

Graças a ajuda da comu-
nidade, a instituição que 
é filantrópica, consegue 
complementar seus custos 
através de projetos como 
cofrinhos, Nota Paraná, jan-
tares, leilões e promoções 
em geral que a população 
sempre responde positiva-
mente devido a credibilidade 
que a instituição possui por 
seu atendimento humani-
zado e diferenciado. Mesmo 
com todas as dificuldades 
o hospital continua avan-
çando em quantidade de 
atendimentos, investimen-
tos e tecnologias.

Já são quatro anos 
marcados pelo sucesso. O 
sentimento é de gratidão e 
o desejo é o de ir sempre 
além, buscando o melhor 
para o nosso paciente.

Pacote de concessões
O Paraná terá o maior 
pacote de concessões de 
rodovias do governo federal. 
Segundo o ministro Tarcísio 
Gomes (Infraestrutura), 
o leilão do novo anel de 
integração rodoviário 
do Paraná terá 4,1 mil 
quilômetros e deve gerar 
investimentos de mais de R$ 
100 bilhões ao Estado.

Abrace
O deputado Luciano Ducci 
(PSB) visitou João Pessoa 
(PB) e conheceu a Associação 
Brasileira de Apoio Cannabis 
Esperança. A Abrace é única 
entidade do País que pode 
cultivar maconha com fim 
medicinal. Ducci - relator 
da comissão na Câmara dos 
Deputados sobre a liberação 
do cultivo, importação e 
exportação da cannabis no 
Brasil - deve apresentar seu 
relatório em abril.

Regularização
A Anvisa liberou a venda 
de medicamentos à base 
de cannabis em farmácias, 
mas proibiu o cultivo. A 
Abrace atende atualmente 
3 mil pessoas e a meta é 
chegar a 10 mil. O óleo que 
é produzido na Paraíba custa 
10% do valor do importado, 
vendido nas farmácias.

PSDB engajado
O deputado Michele Caputo 
(PSDB) se reuniu com o 
governador Eduardo Leite 
(PSDB-RS) para discutir sobre 
as eleições municipais de 2020. 
Segundo o tucano, o PSDB 
busca representantes em todos 
os municípios para fortalecer o 
partido na disputa eleitoral.

Rejeição
No encontro, ganhou 
destaque também a 
discussão sobre a orientação 
que o partido dará aos 
filiados com relação às 
manifestações convocadas 

para o dia 15 de março. Os 
dirigentes tucanos foram 
unânimes ao afirmar que 
polarizações e tensões não 
favorecem o fortalecimento 
da democracia. As crises 
institucionais provocadas 
por falas irresponsáveis 
e/ou manifestações nas 
mídias sociais podem ter 
consequências gravíssimas.

Contra corrupção
O advogado e jornalista 
Ogier Buchi, um dos 
organizadores do Aliança 
pelo Brasil no Paraná, disse 
que a manifestação marcada 
para o dia 15 de março, 
a partir das 15h na Boca 
Maldita, em Curitiba, é contra 
a corrupção. Ele também 
criticou a ideologização que 
marca os prós e contras 
do ato. “É absolutamente 
fundamental nesse momento 
da vida nacional deixar claro 
e transparente o que sente o 
cidadão. Tenho percebido que 
há uma inversão organizada 
daquilo que se pretende no 
dia 15 de março, um discurso 
montado por aqueles que 
compõem a corrupção”, disse.

Abaixo da média
O número de mesários 
voluntários no Paraná está 
abaixo da média nacional. 
De acordo com o TRE, o 
Estado tem média de 40% de 
voluntários trabalhando nas 
eleições, e a média nacional 
é de 60%. Até agora, 13,8 
mil pessoas se inscreveram 
para trabalhar nas eleições 
municipais, bem aquém da 
necessidade: cerca de 110 
mil mesários.

Acupuntura urbana
No dia 17 de março tem 
o lançamento da nova 
edição de “Acupuntura 
Urbana” em Curitiba. O 
livro é do arquiteto e 
urbanista Jaime Lerner, 
ex-prefeito de Curitiba e 
ex-governador do Paraná.
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Acidente entre caminhão 
e carro interdita PR-489

Bombeiros de Umuarama aten-
deram a um grave acidente no início 
da tarde de ontem (2), que envolveu 
um caminhão e um carro na rodo-
via que liga Umuarama a Xambrê. 
Pessoas ficaram feridas, mas feliz-
mente sem gravidade.

O caminhão, Mercedes Accelo, 
propriedade de uma empresa de 
Maringá, chegou a tombar, depois 
que colidiu contra o Volkswagen 
Voyage de Assis Chateaubriand, na 
rodovia PR-489.

Durante o deslocamento, os 
bombeiros foram acompanhados 
por uma equipe do Samu de Umua-
rama. Haviam duas pessoas pre-
sas ás ferragens do carro, que era 
ocupado por um casal e a irmã do 

motorista. Eles seguiam em direção 
à Umuarama e o caminhão estava 
no sentido contrário.

O caminhoneiro relatou que faz 
entregas costumeiramente usando 
aquele trajeto e revelou que o con-
dutor do Voyage se perdeu numa 
cur va, vindo a colidir contra seu 
caminhão, batendo no rodado e 
causando o tombamento.

Durante o atendimento às vítimas, 
que realmente sofreram ferimentos 
moderados, a pista teve que perma-
necer interditada nos dois sentidos 
e também havia muito óleo esparra-
mado no asfalto.

Foi solicitado apoio da Guarda Muni-
cipal e da Prefeitura de Umuarama para 
espalhar pó de serra sobre asfalto.

Assaltantes presos
A Polícia Militar (PM) de Perobal evitou 
o roubo a um posto de combustíveis 
na rodovia PR-323 e ainda encaminhou 
duas pessoas à Delegacia de Umuarama. 
Um deles é adolescente e foi levado por 
volta da 0h de ontem (2) e entregue à 
autoridade policial. Por volta das 23h40 
de domingo (1º) o frentista suspeitou 
dos jovens que chegaram em uma 
motocicleta. O funcionário acionou a 
PM que chegaram ao estabelecimento 
logo após a saída dos criminosos. Buscas 
foram feitas até que sem êxito, mas 
quando os policiais retornaram ao posto 
de combustíveis e perceberam que os 
suspeitos também tinham voltado e 
anunciado o roubo. A dupla foi abordada 
e, na cintura do garoto, estava um 
simulacro de pistola. O jovem de 14 anos 
e o comparsa de 21 anos, moradores 
de Umuarama, foram entregues na 7ª 
Subdivisão Policial (SDP).

Tráfico
Uma mulher 
foi detida 
pela Polícia 
Rodoviária 
Estadual com 
18 tabletes 
de maconha 
na PR-323, 
em Cianorte, 
ontem à na tarde. A droga estava em uma 
bolsa no bagageiro superior aos bancos 
dos passageiros de um ônibus e envoltos 
em fita adesiva. A mulher demonstrou 
nervosismo durante a vistoria e os 
policiais constataram que a passagem 
dela não tinha numeração de bagagem. 
Os tíquetes com numeração estavam 
abaixo da poltrona. Ela confessou ser 
a dona do entorpecente e disse que o 
levaria até Mandaguari, onde receberia 
R$ 3 mil pelo transporte.

Uma carreta carregada com óleo de soja 
tombou na trincheira da rodovia PR-323 
que dá acesso à rodovia PR-486, 
proximidades do distrito de Cedro por 
volta das 14h30 de domingo (1). O 
condutor da Scania R440, de Pelotas/
Rio Grande do Sul, que tem 63 anos, 
sofreu ferimentos leves e foi socorrido 
pelo SAMU, sendo levado a um 
hospital de Umuarama. Houve grande 
aglomeração de veículos e pessoas no 
local. Parte da carga foi saqueada por 
populares, antes da chegada da Polícia 
Rodoviária. O restante da carga foi 
recolhido pela seguradora.

BRANDÃO JR

CAMINHÃO tombado à beira do asfalto e pista manchada com óleo esparramado

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO

DIVULGAÇÃO
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS  
QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS DE COLORADO.                  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato acima citado, conforme as atribuições que lhe são 
conferidas convoca todos os trabalhadores das categorias da ‘Indústrias de Fabricação 
de Álcool”, no âmbito das bases pertencentes ao Sindicato acima citado, para 
participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA que se realizará no dia 
10/03/2020 ás 17:00 hs (se Deus permitir) tendo como local a sede do Sindicato, situada 
na Rua Augusto Giacomini nº10 na  cidade  de  Colorado Estado  do  Paraná , onde 
serão discutidos e deliberados a seguinte pauta do dia.

 Leitura e aprovação da ata anterior.
 Discussão e aprovação da Pauta de Reivindicações para assinatura da

Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 das Industrias de Fabricação de 
Álcool.

 Discussão e Aprovação da Taxa de Reversão Salarial a ser revertida em favor 
do Sindicato, em conformidade com a Lei nº 13.467/2017.

 Poderes para a Diretoria Assinar Acordos por empresa.
 Poderes para a diretoria em caso de insucesso ajuizar dissídio coletivo.

Não tendo número de Trabalhadores suficiente em 1º Convocação, será feita a 2º Convocação uma 
hora após com os presentes, onde os assuntos em pauta serão aprovados pela maioria.

                                                                                                                Colorado, 03 de Março 2.020.

VANDER DE OLIVEIRA CAMPOS
Presidente 

Execução a tiros em
frente a bar em Altônia

Um homem de 29 
anos de idade foi assas-
sinado a tiros domingo (1) 
pela manhã em Altônia. A 
vítima estava em um bar, 
quando foi surpreendido 
pelo assassino.

Segundo relatos da 
Polícia Militar, o crime foi 
praticado em frente ao 
Bar do Genésio, que fica 
situado na rua Mimosa, 
bairro Panorama. A Polícia 
Militar foi a primeira auto-
ridade policial a chegar no 
local, por volta das 10h30.

Gu i l he r me  Juv i no 
Munaro foi assassinado a 
tiros que atingiram a região 

da cabeça. Os policiais 
verificaram que o autor 
teria passado em frente ao 
estabelecimento e atirado.

O local foi isolado 
para que a cena do crime 
fosse analisada por peri-
tos do Instituto de Crimi-
nalística de Umuarama 
que também se desloca-
ram para atender ao fato.

O corpo foi recolhido 
ao Instituto Médico Legal 
(IML) de Umuarama para 
um exame de necropsia. 
A Polícia Civil de Altônia 
ainda investiga o assassi-
nato e levanta informações 
a respeito do caso.

HOMEM foi executado com disparos que atingiram sala cabeça

DIVULGAÇÃO

Um homem de 21 anos foi preso no domingo (1) à noite pela PM 
de Umuarama depois de roubar um carro de uma mulher em Pérola 
e pretendia fugir para o Paraguai. Para cometer o crime ele pediu 
carona à vítima, que seguia em um Voyage em direção à Umuarama. 
No trajeto o criminoso anunciou o assalto usando um simulacro de 
pistola (foto). Uma equipe perseguiu o carro pela rodovia, até que 
houve a abordagem no Jardim Universitário em Umuarama. Dentro, 
estavam também a mulher e uma criança de um ano. O acusado 
confessou o crime e mencionou que fazia parte do PCC e fugia 
porque havia rompido a tornozeleira. O detido tem antecedentes 
criminais por tentativa de homicídio e roubo.

DIVULGAÇÃO

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
3/2 a 3/3 0,5000 0,2588 0,0000
4/2 a 4/3 0,5000 0,2588 0,0000
5/2 a 5/3 0,5000 0,2588 0,0000
6/2 a 6/3 0,5000 0,2446 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +4,70% 26,53 
Vale ON +4,63% 46,36 
Bradesco PN +1,34% 30,94 
Viavarejo ON +3,84% 14,34 
Hypera ON +16,62% 40,00 
Sid. Nacional ON +10,47% 12,35

IBOVESPA: +2,36% 106.625 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 107,91
Libra est. 0,78
Euro 0,90
Peso arg. 62,26

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,1% 4,4860 4,4870 +0,1%
PTAX  (BC) -0,1% 4,4940 4,4946 -0,1%
PARALELO +0,2% 4,4200 4,7400 +0,2%
TURISMO +0,2% 4,4200 4,7200 +0,2%
EURO +1,2% 5,0014 5,0038 +1,2%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (FEV) 1.603,41 0,14 0,62 5,31
Oeste (JAN) 1.611,01 0,27 0,27 5,71

DÓLAR 02/03

Iene R$ 0,0417
Libra est. R$ 5,73
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1449,49guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 02/03

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 02/03 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 83,00 1,8% 1,8%
SOJA Paranaguá 90,50 0,9% 4,0%
MILHO Cascavel 45,00 0,0% -2,2%

SOJA 890,50 7,00 2,1%
FARELO 302,20 3,60 3,8%
MILHO 374,75 8,25 -1,7%
TRIGO 526,25 -2,75 -5,0%

SOJA 81,34 1,0% 5,5%
MILHO 41,82 0,1% 1,9%
TRIGO 51,54 0,2% 3,2%
BOI GORDO 186,40 -0,1% 4,2%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 02/03 PR DIA 30d.

Em 02/03 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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Proerd atende 
a 1100 alunos

A Secretaria de Edu-
cação da Prefeitura de 
Umuarama e o Batalhão 
de Patrulha Escolar Comu-
nitária iniciaram ontem 
(2), mais um ano letivo 
do Programa Educacional 
de Resistência às Drogas 
e à Violência (Proerd), 
desenvolvido com alunos 
do 5º ano do Ensino Fun-
damental nas escolas da 
Rede Municipal.

A aula inaugural acon-
teceu na Escola Municipal 
Cândido Portinari, com a 
presença do prefeito Celso 
Pozzobom, da secretária da 
Educação, Mauriza Gonçal-
ves de Lima Menegasso, e 
dos militares cabo Assolini 
e sargento Sérgio, além do 
instrutor soldado Jesse.

Em 2020 o Proerd deve 
atender cerca de 1.100 
alunos de 42 turmas do 5º 
ano em 21 unidades esco-
lares da sede e distritos 
de Serra dos Dourados, 
Santa Eliza e Lovat.

“O Proerd é um auxílio 
muito importante para a 
educação municipal, pois 
nos ajuda a orientar as 
crianças a se afastarem do 
mundo do crime, especial-
mente o uso de drogas. As 

aulas com o soldado Jesse 
são semanais e acontecem 
durante vários meses, cul-
minando com a formatura 
e o sorteio de bicicletas 
entre os par ticipantes, 
que recebem um lindo cer-
tificado de conclusão do 
curso”, explicou a secre-
tária Mauriza Lima.

Pozzobom agradeceu o 
apoio da PM nesta parce-
ria. “Esse projeto abre os 
olhos das crianças para o 
perigo do mundo do crime 
e suas consequências. 
Para ajudar na formação 
das nossas crianças é 
impor tante informá-las 
sobre o risco das drogas, 
o que acontece com quem 
se deixa levar por esse 
caminho”, apontou.

O sargento Sérgio disse 
que é uma alegria dividir 
essa missão importante 
com a Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Educação 
e dos professores, de pre-
parar os futuros cidadãos 
que serão professores, 
policiais, empresários, polí-
ticos, “quem sabe até um 
prefeito ou vereador”, disse. 
“É importante conhecer o 
drama das drogas para evi-
tar essa vida”, acrescentou.

AULA inaugural foi na Escola Cândido Portinari, com o prefeito Celso Pozzobom, 
a secretária Mauriza Lima, e com os militares cabo Assolini e sargento Sérgio

THIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Pautas-bomba 
Em meio à crise com 
o Congresso Nacional, 
articuladores políticos do 
Palácio do Planalto tentam 
conter o avanço de “pautas-
bomba”, como a aprovação 
da Medida Provisória 898/19, 
que prevê o pagamento anual 
e permanente do 13º salário 
do Bolsa Família. A bancada 
governista que integra a 
comissão especial que analisa 
a MP atua para obstruir a 
votação. A medida perderá a 
validade no dia 24 de março. O 
colegiado se reúne hoje para 
tentar votar o relatório do 
senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP). 

Fundo dos bacanas
Para bancar o abono natalino, 
o parlamentar propõe a 
cobrança semestral do IR 
dos fundos de investimentos 
fechados. A equipe econômica 
alega que não há caixa. 

Adeus, juridiquês
Ao contra-atacar a fala de 
Ciro Gomes no seu instagram 
ontem, o ministro Sergio Moro 
caiu no jogo do adversário do 
presidente Jair Bolsonaro, e 
estreou de vez na política.

Olá, urna
Ciro chamou Moro de 
capanga, citando a crise 
com a PM do Ceará. Moro 
respondeu com elegância, 
mas com tiro certeiro num 
trecho: “Apesar dos Gomes, a 
crise foi resolvida”.

INSS 
O Governo afirma que o total 
de requerimentos com prazo 
superior a 45 dias que estão 
represados no Instituto Nacional 
do Seguro Social caiu para pouco 
mais de 1  milhão. Cerca de 
355 mil requerimentos já 
passaram por análise inicial, 
mas aguardam resolução 
de pendências por parte do 
segurado. 

Turma da reserva
Os dados, referentes a janeiro, 
constam na mensagem da 
MP 922/20, que autoriza 

a contratação temporária 
de servidores civis federais 
aposentados. A MP foi publicada 
ontem, com dois meses de atraso. 
Além disso, o Governo ainda 
terá que lançar um edital para as 
contratações. Os convocados só 
devem começar a atuar em abril. 

Serpro 
O PDT quer derrubar o decreto 
do presidente Jair Bolsonaro, 
publicado em janeiro, que 
incluiu o Serviço Federal de 
Processamento de Dados 
no Programa Nacional de 
Desestatização. Segundo o 
deputado André Figueiredo 
(CE), autor do projeto (PDL 
2/20) que anula o decreto, 
o Serpro é estatal criada por 
lei (5.615/70) e, por isso, 
somente outra lei aprovada 
pelo Congresso Nacional pode 
autorizar a sua privatização. 

Trans no mercado
O restaurante vegano Faz Bem, 
de Brasília, abriu processo 
seletivo para pessoas trans. A 
surpresa: mais de 60 currículos 
apareceram - 20 já foram 
entrevistados - para três vagas. 
Um projeto de lei na Câmara 
Distrital, de Fábio Félix (PSOL), 
determina que empresas com 
isenções e contratos com o 
Governo do DF reservem 5% 
de suas vagas para transexuais 
e travestis. Falta uma pesquisa 
quantitativa. O deputado 
prometeu sondar.

História
Os 46 mil fragmentos 
arqueológicos encontrados 
no Parque Eólico Ventos 
da Bahia (Mulungu do 
Morro e Cafarnaum) serão 
armazenados no novo 
laboratório da Uneb. A EDF 
Renewables investiu R$ 240 
mil. São evidências líticas e 
cerâmicas de grupos indígenas 
que habitaram o local no 
período antes da colonização 
europeia.
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Paraná terá o maior pacote de 
concessão de rodovias do País

O Paraná terá o maior pacote de 
concessões de rodovias do governo 
federal. Segundo o ministro da Infraes-
trutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o 
leilão do novo Anel de Integração rodo-
viário do Paraná, com 4,1 mil quilôme-
tros, deve gerar investimentos de mais 
de R$ 100 bilhões no longo prazo para 
o Estado. Ele falou sobre essa proje-
ção na última quinta-feira (27), ao par-
ticipar, junto com o governador Ratinho 
Jr, da assinatura de um contrato de 
arrendamento no Porto de Paranaguá.

O leilão paranaense, disse Tarcí-
sio de Freitas, é o mais significativo 
do pacote de concessões de rodovias 
do governo federal. O novo traçado 
desenhado pelo Governo do Estado e 
pela União incorpora ao polígono origi-
nal (2,5 mil quilômetros) mais três 
rodovias estaduais - a PR-092 (Norte 
Pioneiro), a PR-323 (Noroeste) e a 
PR-280 (Sudoeste) –, trechos das 
BRs 163, 153 e 476 e contornos de 
Londrina, Ponta Grossa e Cascavel, 
que somam 1,6 mil quilômetros.

“A maior carga de investimentos no 
setor rodoviário será no Paraná, o maior 
lote de concessões. Estamos desenhando 
o que há de melhor em termos de estru-
turação, trabalhando com o Banco Mun-
dial, com a Empresa de Planejamento e 
Logística (EPL)”, disse. O ministro afirmou 
que entrarão mais de R$ 100 bilhões nas 
rodovias do Estado nos próximos anos 
se somar investimentos em estruturas, 
manutenção e toda a operação. “E com 

tarifas menores do que as praticadas hoje. 
Isso é o que a nova modelagem vai nos 
proporcionar”, afirmou.

A projeção otimista, segundo o 
ministro, leva em consideração os R$ 
9,4 bilhões em investimentos prospec-
tados em 27 leilões da infraestrutura 
em 2019, a retomada da economia bra-
sileira e a confiança do setor privado. 
“Estamos construindo um novo Brasil, 
que vai crescer e decolar. Crescemos 
1,2% em 2019 e não crescemos pouco. 
O País é um avião com duas turbinas: a 
do setor público e a do setor privado. A 
do setor público estava com o reverso 
acionado. Era importante fazer a conten-
ção fiscal, o compromisso com a solvên-
cia. O que mostra que o setor privado foi 
responsável pelo crescimento e já está 
gerando mais de 2% de crescimento”, 
acrescentou Freitas.

DEMANDAS REPRESADAS
O governador acrescentou que o lei-

lão do novo Anel de Integração será na 
Bolsa de Valores e encerrará anos de 

desconfiança da população com esse 
modelo. Ele também disse que a inclusão 
de rodovias estaduais atende demandas 
represadas do setor produtivo e darão nova 
perspectiva de segurança para os motoristas 
em trechos com muitos acidentes.

“Não vamos repetir o que não deu 
certo no Paraná. Estamos trabalhando 
em parceria o governo federal para ter os 
melhores e mais transparentes contra-
tos, com mais investimentos e redução 
de pelo menos 50% nos preços”, afir-
mou Ratinho Junior. “Vamos transformar 
o Paraná numa potência logística e atrair 
novas ainda mais empresas e empregos”.

Segundo o secretário estadual de 
Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, 
o novo Anel de Integração permitirá 
ao Paraná, também, maior integração 
entre os modais. “Estamos diante de 
um grande momento para o Estado. 
Vamos entregar menos tarifas e mais 
obras, será o maior lote de conces-
sões do País. Vamos virar a página da 
história dos pedágios”, arrematou.

RODOVIA PR-323 está entre o novo traçado desenhado pelo Governo do Estado e pela União que soma 1,6 
mil quilômetros

AEN
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Empresas locais venceram maioria 
das licitações da prefeitura em janeiro

Empresas de Umuarama vence-
ram cerca de 60% das licitações rea-
lizadas pela prefeitura de Umuarama 
no decorrer do mês de janeiro deste 
ano. O fator injetou mais de R$ 1,6 
milhão na economia local. “É uma 
excelente notícia. Cada vez mais o 
dinheiro resultante das contratações 
de serviços e compra de produtos 
fica por aqui, gerando emprego e 
renda”, comemora o presidente da 
Associação Comercial, Industrial e 
Agrícola (Aciu), Orlando Luiz Santos.

A seu ver, o Escritório de Lici-
tações, criado pela entidade em 
parceria com o Sebrae e a admi-
nistração municipal, cumpre um 
papel importante no processo. Até 
poucos anos atrás, cerca de 90% 
dos pregões, licitações e car tas-
-convites eram vencidos por empre-
sas de outros municípios e até de 
estados distantes. O Escritório de 
Licitações surgiu para reverter um 
quadro que representava, no final 
das contas, a evasão de um mon-
tante considerável de divisas.

Os associados recebem os edi-
tais do setor público em primeira 

mão e têm a oportunidade de agi-
lizar a participação nos processos 
de licitação. Atualmente, a presença 

Curso de Administração da Unipar comemora 40 anos
Nos anos de 1980, Umuarama 

vivia um capítulo marcante de sua 
trajetória. A região se recuperava 
de uma grave crise na sua agricul-
tura, provocada pela geada fatí-
dica (a geada negra’ de 1975) que 
dizimou as plantações de café, 
principal produto da economia do 
Paraná, à época. As lideranças 
daqui lutavam pela retomada do 
desenvolvimento. Enquanto dire-
cionavam, com sucesso, recursos 
para a recuperação da produtivi-
dade no campo, diversificando as 
lavouras, brotavam, na cidade, 
novos negócios, o que fez Umua-
rama se reafirmar e logo pontuar 
também como um importante polo 
empresarial. A Unipar par ticipava, 

ativamente, desta missão. Ainda 
como faculdade, ampliou os inves-
timentos para abrir novos cursos 
de graduação e fundou o curso de 
Administração. Para o coordenador, 
professor João Codato, o curso só 
tem a comemorar: “Sua trajetória é 
muito positiva, não só pelos bons 
profissionais que formou, mas 
também pelo conhecimento que 
produziu em pesquisas e pelos 
trabalhos sociais que desenvolveu 
via extensão universitária. Estamos 
brindando tudo isso!”.

PROFESSOR João Codato, coordenador do 
curso destaca a importância dos investimentos 

da Unipar no processo de capacitação de 
gestores para a sociedade

de micro e pequenas empresas é 
expressiva entre os fornecedores 
da prefeitura de Umuarama.

ORLANDO Luiz Santos, presidente da Aciu comemora o fator que injetou mais de R$ 1,6 milhão na 
economia local

ASSESSORIA

ASSESSORIA
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BIG Umuarama reinaugura hoje 
e consolida mudança de marca
Com novo layout, novos servi-

ços e um incremento de 30% no 
sortimento de produtos, a reestru-
turação da loja é parte da estraté-
gia de negócios do Grupo Big para 
a sua marca de hipermercados no 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste

O Grupo BIG avança dentro do 
seu projeto de reestruturação dos 
hipermercados nas regiões Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste, com a 
reinauguração do BIG Umuarama 
agendada para hoje (terça-feira, 
3). A iniciativa consolida a nova 
identidade visual da marca na 
região e faz par te da estratégia 
de negócios do grupo.

Ao finalizar amplas pesquisas e 
análises para escolha da bandeira 
das lojas, o Grupo BIG optou por 
marcas regionais que resgatam o 
vínculo emocional com os consu-
midores. “BIG é uma marca forte 
no Sul do País e bem avaliada no 
Sudeste e Centro-Oeste, assim 
como Bompreço, amplamente 
reconhecido no Nordeste, e contam 

Sobre o Grupo BIG
Presente no país desde 1995, o Grupo Big, ex-Walmart Brasil, opera hoje 

com cerca de 550 unidades e 50 mil funcionários em 18 estados brasileiros, 
além do Distrito Federal. São 7 bandeiras entre hipermercados (Big e Big 

Bompreço), supermercados (Bompreço e Nacional), atacado (Maxxi Atacado), 
clube de compras (Sam’s Club) e lojas de vizinhança (TodoDia), além de pos-
tos de combustíveis e farmácias. O Grupo é o terceiro maior conglomerado 

de varejo alimentar do Brasil. Em julho de 2018, a Advent International anun-
ciou a aquisição de 80% da operação Walmart Brasil. O Walmart Inc. mantém 

uma participação de 20% na empresa.

As três vilas rurais dos distritos de Umuarama estão recebendo 
melhorias nas condições de tráfego. A Secretaria de Serviços 
Rodoviários tem serviços em execução nas vilas de Lovat e Serra dos 
Dourados, enquanto a de Santa Eliza já teve a estrada readequada e 
o solo compactado com rejeitos de asfalto. O secretário municipal de 
Serviços Rodoviários, Mauro Liutti, informou que a vila rural receberá 
várias melhorias, a começar pela poda de árvores – já realizada –, 
adequações no leito da estrada de acesso e incorporação de rejeito 
de pavimento asfáltico, para que as boas condições de trânsito 
perdurem por mais tempo. O prefeito Celso Pozzobom autorizou 
a realização do serviço, executado com equipe própria. “Em Santa Eliza 
fizemos a incorporação de rejeito asfáltico ao leito em toda a extensão 
da via que dá acesso às propriedades. Na vila rural de Lovat estamos 
pavimentando a estrada com bloquetes sextavados, que reaproveitamos 
de calçamentos que foram reformados (na praça da igreja de Santa Eliza e 
no entorno do Paço Municipal). E em Serra estamos levantando o leito 
da estrada, compactando com o rolo e depois aplicaremos o rejeito. Vai 
ficar muito bom para os moradores”, afirmou.

com elementos importantes de afe-
tividade que queremos resgatar. 
Por isso, definimos para a nossa 
rede de hipermercados no Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste, o nome 
BIG, que reforça o nosso respeito 
por uma das principais marcas do 
varejo brasileiro. No Nordeste, os 
hipermercados passam a ser 
BIG Bompreço”, afirma Jorge 
Herzog, diretor executivo de 
Hipermercado do Grupo Big.

A reestruturação da compa-
nhia vai muito além da troca de 
bandeira. “Nosso maior desa-
fio é garantir que o consumidor 

perceba mudanças efetivas na 
operação. Lojas reformadas, com 
novo layout, novos serviços e um 
incremento de 30% no sortimento 
de produtos. Acreditamos que, 
com essas mudanças, o consu-
midor perceberá que de fato esse 
é um novo momento da organiza-
ção”, conclui Herzog.

Até julho de 2020, todas as 
lojas Walmar t serão transfor-
madas e passarão a adotar a 
bandeira BIG. O investimento 
no formato faz par te dos R$ 1,2 
bilhão anunciado pelo Grupo BIG 
até dezembro deste ano.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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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 equilí-
brio de acordo com suas necessidades 
reais.

Você conseguirá finalizar um projeto 
financeiro relativo a uma compra 
importante. Uma renovação de energia 
reforçará sua energia essencial. Você 
se sentirá mais forte e, acima de tudo, 
mas inclinado a se comprometer com 
coisas importantes.

G
êm

eo
s Sua alegria de viver lhe permitirá obter 

alguma distância de suas preocupa-
ções, mas uma questão importante, 
eventualmente, surgirá. Você vai 
precisar relaxar mentalmente depois 
de hoje, mas não há necessidade de 
ser exigente.

C
ân

ce
r

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

As circunstâncias de hoje vão lhe dar 
os meios para finalizar um projeto. Evite 
discussões inúteis e você vai evitar 
fazer esforços em vão. Concentre-se 
em você mesmo.

Pessoas muito agitadas fazem você 
perder a paciência. Encontre um 
lugar isolado para trabalhar. Seu 
corpo precisa relaxar e você se sen-
tirá melhor. Relaxe, antes que você 
se sinta muito tenso.

Seu bom humor hoje será primordial, 
você se sentirá como um peixe na 
água. Você faz muito pelos outros, 
mas não o suficiente para você mesmo! 
Uma visita a um spa seria uma pausa 
bem-vinda.

E
sc

o
rp

iã
o Aposte na estabilidade e na confiança 

hoje - seja franco para consolidar as 
coisas com as pessoas mais próximas 
de você. Você vai estar em excelente 
forma, mas modere a sua ingestão de 
açúcar para melhorar a sua energia.

Sua capacidade de se adaptar rapi-
damente vai ser posta à prova. As 
mudanças serão positivas, não tenha 
dúvidas. Você está em forma, mas pre-
cisa cuidar do seu corpo. Recarregue 
as suas baterias em uma atmosfera 
completamente afastada da sua rotina.

C
ap

ri
có

rn
io Você sabe que está indo na direção 

certa, afirme sua posição sem hesita-
ção, mas não seja agressivo. Você está 
decidido a ter hábitos mais saudáveis e 
seus níveis de energia se estabilizam. 
Aproveite para reavaliar sua saúde.

A
q
u
ár

io

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

Seus esforços vão fazer um bom pro-
gresso hoje, mas não haverá descanso 
para você! Você ainda tem energia sufi-
ciente para ficar bravo e isso é um bom 
sinal, mas não deixe que o estresse 
tome conta de você.

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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POVOMEROS

NOTRERIT
ADIVINHAR

PROSTRADO

Os 45
minutos

iniciais no
futebol

Sulcado
(o solo)

Ação
grosseira

(fig.)

Peixe
carnívoro
de água

doce

Grupo de
homens
jovens

Grande
medo;
pavor

Ir e (?),
direito
consti-
tucional

Artista
de teatro

Cama
para trans-

portar
doentes

Pedido
para se
prestar
auxílio

Local em
que se
criam

cavalos

Excitam;
instigam

Unidade
de Pronto 
Atendimen-
to (sigla)

Serviço
de segu-
radoras

Peso que
estabiliza
o navio

Cê-
cedilha

Artigo
definido
feminino

Indivíduos
de um
país

Conso-
antes de

"veto"

Antônio
Dias,
pintor

(?)-Dame,
catedral

parisiense

Desfa-
lecido;
enfra-

quecido

Animal preservado
pelo Projeto Tamar 

Scooby-(?),
cão da TV

Devastam;
arruinam

Instrumen-
to musical
sertanejo

Propri-
etária

Consumir
(o jornal) 

Confusão
(pop.)

Escolher 
em eleição

Descobrir
por

intuição

Opõe-se
ao início
Dentro de 
um veículo

Simples;
comuns

Aqui
está!

Molécula
(red.)

Machucar

Raio
(abrev.)
Lista;

relação

Enfeite 
do bolo

5/notre. 6/atiçam — bafafá — lastro — patada. 9/prostrado.

Malhação
Daniel e Milena ajudam Thiago 
a resgatar Jaqueline. Todos 
disfarçam a situação de Jaque-
line diante de Tatoo. Nanda e 
Raíssa comemoram o sucesso 
de sua divulgação sobre o 
sumiço de Rita. Anjinha acon-
selha Fafi a aceitar o namoro 
de Andressa e Henrique. Beto 
garante a Filipe que consegue 
rastrear o celular de Rita. 

Éramos seis 
Marcelo constata que Lili o 

beijou para provocar Julinho, 
e fica magoado. Julinho anun-
cia a Lola e seus irmãos que 
está noivo de Soraia. Selma 
garante a Adelaide que pode 
ajudar Justina a lembrar de seu 
passado. Emília implora para 
que Adelaide interrompa as 
sessões de terapia de Justina. 
Natália e Almeida se separam. 
Inês desabafa com Alfredo 
sobre a ausência de Afonso. 

Salve-se quem puder 
Kyra/Cleyde não consegue 
escapar da viagem com Alan 
e os filhos para o Rio de 
Janeiro. Dominique ameaça 

Lúcia quando Renzo diz que 
não trabalhará mais com 
ela. Alexia/Josimara garante 
a Rafael que pode trazer 
Kyra do mundo dos mor-
tos. Renzo diz a Lúcia que 
Dominique não pode saber 
que ele é sócio de Rafael. 
Luna/Fiona sugere a Téo 
que crie um blog sobre as 
viagens que fez. Petra não 
consegue decorar os textos 
para a gravação da novela. 

Amor de mãe 
Thelma diz a Lurdes que 

sabe como encontrar a 
mãe biológica de Danilo. 
Dan i lo  se  embr iaga e 
desabafa com Nuno. Lur-
des repreende o compor-
tamento de Brenda com 
Magno. Raul e Vitória se 
ajudam no cuidado com a 
casa e os filhos. Ryan pro-
cura Marina, que é hostil 
com ele. Ryan se culpa por 
seus erros com Marina. 
Thelma apresenta Fátima 
a Danilo, que estranha a 
suposta mãe biológica. 
Lurdes aconselha Danilo. 
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
 Coq

 Zuleyka Fabiana 
Kardek  comanda  

na loja Carmem Ste-
ffens o lançamento 

Outono Inverno 
2020. Isso mesmo, 

as temperaturas 
estão baixando e já 
já  teremos roupas 
lindíssimas por lá. 

Confira as novidades 
do Preview, encon-
tre várias amigas  e 

desfrute de bons 
momentos. A coluna 
marca presença no 

aniversário de 1 ano 
da loja, em Umuara-
ma. Será nesta terça 

(3) às 18h30.

Expo
Noite de festa na próxima quinta (12) com 
abertura oficial oficial  da Expo Umuarama, 
Às 20h sede da SRU. A festa já ganha con-
tagem regressiva e  se prepara para vários 
dias de vaivém nos domínios do Parque de 

Exposições Dario Pimenta da Nóbrega. 

PORTRAIT 
MARINA LIS STEVANELI RIBEIRO, está na maior alegria pelos 10 

anos que comemora hoje -, ao lado dos pais Denise e André Ribeiro e 
da família. Ela é aluna do Colégio Elite e uma graça de garota. 

A
R

Q
U

IV
O

 P
E
S

S
O

A
L

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

aniversário hoje  -, Andréia Carvalho 
Cardozo, Octavio Antoniassi Junior,  
Mariana Sandri Hellu Longhini, Thais 
Camila Marques Rubio, Thais Casoni 
e Viviane Hausen Lamas Fabrini. Da 

coluna: felicidades!
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ONIX RECORDE DE VENDAS!

A Chevrolet comemora o posto de  marca líder de vendas no Bra-
sil. Mais de  475,6 mil unidades emplacadas  -, e alta de 9,5% em 
relação ao ano anterior, e o  grande destaque é o  Onix, que bateu 
recorde anual de vendas. O hatch (foto acima)  foi completamente 
atualizado, acumulou de janeiro a dezembro ( ano passado) cerca 
de  241,2 mil unidades vendidas – acréscimo de 14,6% ante o ano 
anterior, que havia sido o seu melhor até então. O volume histórico 
garantiu ao modelo o título de carro preferido do consumidor local 
pelo quinto ano consecutivo. Há cerca de 4 meses , a recém-lança-
da versão sedã do Onix alcançou a vice-liderança no ranking pela 
primeira vez, em mais uma dobradinha para a marca da gravata 

dourada. Somados, o Onix Plus e o antecessor Prisma emplacaram 
no ano mais de 100 mil unidades, muito próximo do volume regis-
trado pelo segundo e pelo terceiro modelo mais vendido do mer-
cado.  “O segmento ONIX redefiniu o conceito de carro, com itens 
de segurança, performance e tecnologias de veículos de segmentos 
superiores. O consumidor está muito receptivo, principalmente aos 
conteúdos inéditos, como o Wi-Fi, que inaugura a era da conectivi-
dade nível 4. Assim, o hatch e o sedã se revezam e têm potencial 

para permanecerem no pódio dos mais vendidos”, diz Carlos Zarlen-
ga, presidente da GM América do Sul. O ano de 2020 está movimen-
tado para a Chevrolet, que prepara mais lançamentos. Boa parcela 
destas novidades vai estar concentrada no segmento de SUVs, o 

que mais cresce no país.

Agende seu Onix Drive na Uvel
UVEL, o melhor lugar para comprar o seu carro!

Mulheres 
na Uvel!

A sexta-feira (6) antecipa 
o carinho da concessio-
nária Uvel que recebe as 
mulheres para mais um 

Curso de Mecânica Básica 
Para Mulheres, às 14h30. 
Maquiagem gratuita o dia 
inteiro e coquetel `as 16h 

encerra o dia dedicado 
à elas.

DIVULGAÇÃO
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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$ 48.900,00
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$ 89.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ....................... 16/17 ...................BRANCO ...................COMPLETO, AUT, COURO ....................R$ 79.900,00
HARLEY DAVIDSON V-ROD 1.250CC ....... 13/13 ...................PRETO ........................COMPETO ..................................................R$ 37.900,00
HB20X 1.6 FLEX ................................................ 13/14 ...................PRATA ........................COMPLETO ................................................R$ 37.900,00 
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 ........................................................ 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 1.0 LT ................................................... 14/15 ...................BRANCO ...................COMPLETO ................................................R$ 35.900,00
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
SPIN 1.8 ACT AT ............................................... 17/18 ...................PRATA ........................COMPLETO, AUT .....................................R$ 59.900,00
TRACKER 1.8 LT AT .......................................... 15/16 ...................PRATA ........................COMPLETO, AUT .....................................R$ 57.900,00
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

Capacitar os profissionais farmacêuticos para 
o exercício da prática clínica e hospitalar, 

com suporte e autonomia para a prescrição 
farmacêutica. Esse é o principal objetivo da 

pós-graduação em Farmácia Clínica e Farmácia 
Hospitalar, ofertada na Unipar de Umuarama. 

Outra proposta da especialização é desenvolver o 
exercício da prática clínica, com foco na seleção da 
terapia, não farmacológica e farmacológica, isenta 

de prescrição médica, com base nas diretrizes 
estabelecidas na Resolução 586/2013 do Conselho 

Federal de Farmácia.
Para ministrar as 450 horas de aulas, a coordenação 
montou um corpo docente de alto nível, formado 
por especialistas, mestres e doutores, todos com 

excelente experiência na área em atuam. 
Outro diferencial da especialização é a matriz 

curricular, que contempla disciplinas modernas 
e dinâmicas, voltadas a atender as exigências 

do MEC. Entre elas estão: Atenção farmacêutica 
nas infecções relacionadas à assistência à Saúde 
(IRAS); Aulas práticas com acompanhamento de 

pacientes no Hospital; Fisiopatologia e Terapêutica 
da Contracepção e Terapia de Reposição Hormonal; 
e Fundamentos de Gestão no Ambiente Hospitalar 

e na Farmácia do Hospital.  

Saiba mais no site www.unipar.br 

Especialização em Farmácia 
Clínica e Hospitalar 

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
BUMBURAMA FABRICAÇÕES 
DE MÓVEIS ARTESANAIS LTDA 
- ME, inscrita sob nº CNPJ 
08.712.131/0001-03, estabele-
cido na Rua Santo Macapá, 3073 
Jardim Dos Pioneiros, CEP 87503-
440, cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os devi-
dos fins o extravio de seu Alvará 
de Licença Municipal nº 27.113. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.      

EXTRAVIO DE ALVARÁ
LARISSA MARIA DE ALBUQUER-
QUE MORENO, inscrita sob nº CPF 
061.643.279-89, estabelecido 
na AV. Ângelo Morena da Fonseca, 
4331 Zona I-A, CEP 87504-050, 
cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, comunica para os devidos 
fins o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº 38.036. Com 
esta publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.      

Copa Amerios de
Futebol Amador

No próximo dia 25 de março 
acontece o arbitral da 2ª edição da 
Copa Amerios de futebol amador, 
em Umuarama. A expectativa é de 
que haja mais equipes que no ano 
passado, quando o Altônia foi cam-
peão. Cada time pode inscrever até 
30 atletas amadores. Podem parti-
cipar jogadores a partir de 16 anos 
(com autorização dos pais). As ins-
crições custam R$ 6 mil por equipe 
e a premiação para o campeão é de 
R$ 20 mil. O vice-campeão receberá 
R$ 7 mil. Após o arbitral, quando 
serão confirmadas as equipes par-
ticipantes, a tabela de jogos deve 
ser desenhada. A primeira rodada 
provavelmente será no dia 19 de 
abril. Ainda não há nenhuma equipe 
confirmada. O presidente da Liga 
Umuaramense de Futebol Amador 
(Lufa), José Carlos, aponta que já 
houve interesse de times que não 
participaram em 2019. “O pessoal 
viu que foi um campeonato bom e 
já conversamos até com equipe de 
fora da Amerios”.
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