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Vereadores começam 
a discutir alterações no 
Regimento Interno 
da Câmara 
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Descartado homicídio 
do homem que morreu 
afogado no Lago 
Aratimb 

Dengue: Umuarama 
já soma 808 casos 
e há mais 815 em 
investigação

Governo abre concurso para 
contratar 2.400 militares

O governador Ratinho Junior formalizou ontem o início do processo para a contratação de 
2.400 policiais e bombeiros militares. Foi firmado contrato com a Funpar (Fundação da Uni-
versidade Federal do Paraná), que será a responsável pela organização do concurso público. 

A previsão é de que os aprovados sejam convocados ainda neste ano.

Pesca em discussão 
A Assembleia Legislativa do Paraná e o Ministério 
Público promovem amanhã, em Campo Mourão, 

uma audiência pública sobre a proteção e a fisca-
lização da atividade pesqueira nos rios do Paraná. 
A audiência reunirá pescadores, representantes de 
órgãos fiscalizatórios, pesquisadores e outros inte-

ressados no tema. l Pág. 3
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Utilidade pública
Em primeira discussão, foi aprovada a proposta que declara de 
utilidade pública a Associação de Futsal Capital da Amizade (AFCA), 
com sede em Umuarama. O Projeto de Lei é de autoria do vereador 
Junior Ceranto. A proposição segue para segundo e último turno de 
votação na próxima segunda-feira (9). Se aprovado novamente, a 
associação que não tem fins lucrativos e é de caráter organizacional, 
filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, 
poderá firmar convênios com o Poder Público para obtenção de 
benefícios. A AFCA foi criada em 06 de fevereiro de 2018.

Procuradoria da Mulher
A vereadora Maria Ornelas propôs a criação da Procuradoria da 
Mulher na Câmara, com o objetivo de proteger os direitos das 
mulheres, contra a violência e a discriminação. Não terá vínculo com 
órgão Legislativo e será formado por uma procuradora vereadora, 
que terá suporte técnico da estrutura da Câmara. Se não houver 
nenhuma vereadora eleita, o Presidente da Câmara é quem designará 
servidoras para Procuradora da Mulher e Procuradora Adjunta, 
que vão receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes 
denúncias de violências e discriminação contra a mulher; além 
de fiscalizar a execução de programas que visem à promoção da 
igualdade entre homens e mulheres, assim como a implementação 
de campanhas educativas e antidiscriminatórias de âmbito municipal.

Sessão ordinária
Foram discutidos e votados na Câmara Municipal de Umuarama 
em sessão ordinária na noite da segunda-feira (2), 10 proposições, 
sendo que a maioria delas trata-se de nomeação de ruas. Todos 
os projetos que estavam na pauta foram aprovados e alguns deles 
voltam à pauta em nova reunião ordinária na próxima segunda-
feira (9), a não ser o Projeto de Resolução 4/2019, que trata de 
alterações no regimento Interno da Câmara, que foi proposto para 
o recebimento de emendas.

Eleição da Mesa
No projeto de resolução estão 
alterações no Regimento 
Interno do Legislativo. Entre 
elas, a modificação do sistema 
de votação durante eleição 
da Mesa Diretora. Consta 
no artigo 13 que “A eleição 
da Mesa da Câmara, bem 
como para o preenchimento 
de qualquer vaga nela 
ocorrida, será por votação 
aberta e nominal, por chapa 
completa, impressa ou 
datilografada, contendo os 
nomes para todos os cargos 
constantes do artigo 11, será 
feita por maioria absoluta 
de votos, em primeiro 
escrutínio, e maioria simples, 
em segundo escrutínio, 
presente a maioria absoluta 
dos vereadores”.

Comissão Política
Também foi proposta a 
alteração do nome da 
Comissão de Constituição 
e Justiça, para Comissão de 
Políticas Gerais. Compete a 
seus membros se manifestar 
sobre matérias que digam 
respeito à educação, 
desporto, cultura, saúde, 
bem-estar social, meio 
ambiente, saneamento básico, 
defesa dos direitos do cidadão, 
segurança pública, direitos 
do consumidor, minorias, da 
mulher, da criança, do idoso 
e do deficiente, concessão 
de títulos honoríficos ou 
de utilidade pública e à 
denominação de próprios 
públicos, ressalvadas as que 
só dependam da decisão
do Presidente.
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JOGAM HOJE
             PARANAENSE

20h Athletico x Rio Branco

            LIBERTADORES
19h15 Barcelona-EQU x Ind. del Valle
19h15 Tigre x Palmeiras
19h15 J. Wilstermann x Colo-Colo
21h30 Jr Barranquilla x Flamengo
21h30 Delfín x Olimpia
21h30 Guaraní x Bolívar
21h30 LDU x River Plate

            COPA DO BRASIL
19h15 Fluminense x Botafogo-PB
19h15 Santo André x Goiás
20h30 B. de Pelotas x Manaus
21h30 Atlético-GO x Santa Cruz
21h30 Boa Esporte x Cruzeiro

                COPA DO NORDESTE
19h30 CRB x Náutico

           COPA DA ALEMANHA
14h30 B. Leverkusen x U. Berlin
16h45 E. Frankfurt x W. Bremen

         COPA DA ITÁLIA
16h45 Juventus x Milan

           COPA DA INGLATERRA
16h45 Leicester x Birminghan
16h45 S. Wednesday x Man. City
16h45 Tottenham x Norwich

                 COPA DO REI
17h Mirandés x R. Sociedad

              COPA DA FRANÇA
17h10 Lyon x PSG  

Rio de Janeiro - A sele-
ção brasileira feminina de 
futebol inicia nesta quarta-
-feira (4) a reta final de 
preparação para os Jogos 
Olímpicos Tóquio 2020, 
em duelo com a atual cam-
peã europeia e vice-campeã 
mundial Holanda, às 20h 
(de Brasília), em Valen-
ciennes, pela primeira edi-
ção do Torneio da França.

A competição será reali-
zada até a próxima terça-feira 
(10) e terá jogos também em 
Calais. Além do país anfitrião 
e de Brasil e Holanda, a com-
petição contará com a sele-
ção do Canadá.

Depois das holandesas, as 
brasileiras voltarão a campo 
no sábado (7) para enfrentar 
as francesas, às 21h, numa 
reedição do confronto das 
oitavas de final da Copa do 
Mundo de 2019, disputada na 
França. Na ocasião, a França 
eliminou o Brasil com uma 
vitória por 2 a 1, na prorro-
gação, em Le Havre.

Depois, a seleção brasi-
leira se despedirá do Tor-

Futebol feminino

Brasil enfrenta Holanda
pelo Torneio da França 

 Tóquio - O surto de 
coronavírus (Covid-19) 
que já ganhou proporção 
global e causou o cancela-
mento de eventos esporti-
vos segue gerando dúvidas 
na comunidade esportiva. 
Tanto que nessa terça-
-feira (3) o governo do 
Japão admitiu a hipótese 
de adiar os Jogos Olímpicos 
Tóquio 2020, que começam 
em 24 de julho, para o fim 
do ano por causa da doença, 
que já matou ao menos seis 
pessoas no país - descon-
siderando os 706 casos 
e seis mortes ligadas ao 
navio Diamond Prin-
cess, que estava em qua-
rentena em Yokohama.

Segundo a ex-patina-
dora e ministra da Olim-
píada no Japão, Seiko 
Hashimoto, o contrato 
com o COI (Comitê Olím-

pico Internacional) prevê 
que o evento seja realizado 
em 2020. Na interpretação 
da organização dos Jogos, 
a afirmação abriria a pos-
sibilidade de um adia-
mento da competição em 
alguns meses.

“O COI tem o direito de 
cancelar os Jogos somente 
se eles não ocorrerem den-
tro de 2020. Isso pode ser 
interpretado como a pos-
sibilidade dos Jogos serem 
adiados, contanto que 
sejam realizados durante 
esse ano”, explicou Hashi-
moto durante uma audiên-
cia do Parlamento japonês.

No entanto, a ministra 
garantiu que o governo 
“está fazendo de tudo” 
para garantir que a Olim-
píada ocorra dentro das 
datas planejadas, de 24 de 
julho a 9 de agosto. 

COI garante Jogos em julho
Atento ao avanço do coronavírus e com a possibilidade de 
adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o presidente 
do COI, o alemão Thomas Bach, rechaçou a hipótese de 
adiamento e garantiu que a Olimpíada começará no dia 
programado. “O COI está totalmente determinado a fazer 
com que os Jogos ocorram com sucesso a partir de 24 
de julho e até 9 de agosto”, declarou, ontem, na abertura 
da reunião do Comitê Executivo da entidade, em Laus-
anne, na Suíça.

neio da França na terça-
-feira (10), às 19h, contra 
o Canadá, em Calais. Em 
novembro deste ano, o Brasil 
goleou o Canadá por 4 a 0 em 
amistoso válido pelo Torneio 
da China, em Chongqing.

Aliás, sob o comando de 
Pia Sundhage, após a Copa 
da França, o Brasil dispu-
tou oito amistosos e ainda 
não perdeu. Foram seis 
vitórias (sobre Argentina, 

Brasil ainda não perdeu “na bola” sob o comando de Pia Sundhage 
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Inglaterra, Polônia, Canadá 
e México, duas vezes) e dois 
empates (com Chile e China, 
ambos seguidos de derrotas 
nos pênaltis).

Além do Torneio da França, 
o calendário da seleção feminina 
para 2020 prevê mais duas 
Datas Fifa de amistosos, entre 
6 e 14 de abril e entre 1º e 10 de 
junho. O futebol feminino nos 
Jogos de Tóquio começará no 
dia 22 de julho.

Após um fim de semana sem jogos por causa em decorrên-
cia do coronavírus – a Itália é o país não-asiático com mais 
casos suspeitos e mortes oficiais – a bola volta a rolar 
no País da Bota nesta quarta-feira (4) com um clássico 
nacional valendo vaga na final da Copa da Itália. Após em-
pate por 1 a 1 no jogo de ida, Juventus e Milan se enfren-
tam agora no Allianz Stadium, em Turim, pelo jogo de volta 
da semifinal, às 16h45 (de Brasília). No time da casa, 
Maurizio Sarri não poderá contar com os lesionados Merih 
Demiral, Adrien Rabiot e Douglas Costa, nem com o seu prin-
cipal craque e artilheiro,  Cristiano Ronaldo (foto), que ontem 
(3) viajou à Portugal por conta de uma emergência familiar: 
sua mãe, Dolores Aveiro, sofreu um AVC e está internada 
em condição estável. No Milan, Léo Duarte e Lucas Biglia 
seguem no departamento médico, enquanto Castillejo, Theo 
Hernández e o ídolo Zlatan Ibrahimovic estão suspensos.

 Paris - Com a tempo-
rada 2019/2020 chegando 
à sua reta final na Europa, 
as fases decisivas das copas 
nacionais colocam grandes 
equipes frente a frente. 
Pela Copa da França, Lyon 
e Paris Saint-Germain due-
lam por vaga na grande 
decisão em confronto 
que será disputado nesta 
quarta-feira (4) na casa do 
Lyon, o  Parc OL, às 17h10 
(de Brasília).

Empolgado pela sequên-
cia de resultados positivos - 
incluindo uma vitória sobre 
a Juventus pelas oitavas 
da  Champions -, o Lyon 
encara seu principal rival 
local com o que tem de 
melhor à disposição. Des-
taque para a trinca formada 
por Bruno Guimarães, Tou-
sart e Aouar, meio de campo 
que vem brilhando nas últi-
mas partidas.

O volante brasileiro ex-
-Athletico Paranaense, 

aliás, já é unanimidade no 
Lyon. Após duas ótimas 
apresentações, Bruno Gui-
marães já apresentou seu 
cartão de visitas e encantou 
a torcida francesa.

Coletivamente, o Lyon 
tem apostado no sucesso 
“copeiro”. Além de ter ven-
cido a Juve de Cristiano 
Ronaldo e companhia pela 
Champions e estar na semi-
final da Copa da França, o 
time comandado por Rudi 
Garcia está na decisão da 
Copa da Liga Francesa, 
competição na qual dispu-
tará o título com o PSG no 
dia 4 de abril.

Pelo lado do Paris Saint-
-Germain, a presença de  Ney-
mar entre os titulares ainda 
é dúvida. No mais, o técnico 
Thomas Tuchel terá quase 
todos os seus principais 
jogadores à disposição, como 
Mbappé, Icardi e Di Maria. 
Já Thiago Silva segue no 
departamento médico.

Olimpíada pode ser adiada por causa
do coronavírus, diz ministra japonesa

PSG põe favoritismo à prova
diante de um empolgado Lyon

COPA DA ITÁLIA | Juventus e Milan 
duelam por vaga na final

EFE
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Audiência da pesca no PR

Propostas reforçam defesa das mulheres vítimas de violência
A Assembleia Legislativa do 

Paraná aprovou na segunda-feira 
(2) três propostas que reforçam as 
ações de defesa dos direitos das 
mulheres em todo o estado. Os tex-
tos avançaram justamente na pri-
meira sessão ordinária do mês em 
que se celebra o Dia Internacional 
da Mulher, data comemorada anual-
mente no dia 8 de março.

A primeira delas é de autoria 
do deputado Delegado Francischini 
(PSL), que obriga condomínios resi-
denciais a comunicar aos órgãos 
de segurança pública quando hou-
ver em seu interior a ocorrência ou 
indícios de violência doméstica e 
familiar contra mulheres, crianças, 
adolescentes ou idosos.

O projeto determina que a 

comunicação deva ser realizada ime-
diatamente em casos de ocorrência 
em andamento, por meio do telefone 
ou de aplicativo móvel. No prazo 
de até 24 horas após a ciência do 
fato, a comunicação deverá ser por 
via física ou digital. Ainda segundo 
o texto, os condomínios deverão 
fixar cartazes divulgando as normas 
legais e incentivando os condôminos 
a notificaram o síndico quando sou-
berem de alguma ocorrência.

No caso do descumprimento dos 
pontos dispostos na Lei, o condomí-
nio poderá sofrer penalidades, que 
vão desde autuação até multa.

CAPACITAÇÃO
Proposto pela deputada Cris-

tina Silvestri (CDN), outro projeto 
aprovado propõe a preferência no 

preenchimento de vagas em cursos 
de qualificação técnica e profissio-
nal às mulheres vítimas de violên-
cia doméstica e familiar. O objetivo 
é promover a capacitação das mulhe-
res por meio de cursos profissiona-
lizantes gratuitos visando o cresci-
mento pessoal, social e profissional.

SALVE MARIA
A criação o aplicativo “Salve 

Maria”, proposta de autoria da 
deputada Cantora Mara Lima (PSC) 
que prevê atendimento às mulhe-
res vítimas de violência, passou 
em segunda discussão pela Alep. 
O app pretende viabilizar o envio de 
denúncias da população de forma 
anônima, com mensagens repassa-
das para um servidor público que dá 
seguimento às providências. 

A Assembleia Legislativa do Paraná 
e o Ministério Público do Paraná (MP-
PR) promovem amanhã (quinta-feira, 
5), às 13h30, no auditório do Cen-
tro Universitário Integrado (CEI), em 
Campo Mourão, uma audiência pública 
sobre a proteção e fiscalização da ati-
vidade pesqueira nos rios do Paraná, 
em especial na Bacia do Rio Ivaí.

O deputado estadual Goura (PDT), 
presidente da Comissão de Meio 
Ambiente da Assembleia, explicou 
que a audiência reunirá pescadores, 
representantes de órgãos fiscalizató-
rios, pesquisadores e outros interes-
sados no tema. “Vamos debater as 
consequências da pesca predatória 
do dourado no Rio Ivaí e as soluções 
para o manejo adequado da atividade, 
que é fonte de renda para centenas 
de trabalhadores da região”, explicou.

PIRACEMA
Todos os anos, a partir do monitora-

mento da piracema (movimento migra-
tório de peixes para fins de reprodução), 
os órgãos de fiscalização limitam as 
possibilidades de pesca de algumas 
espécies que correm risco de extinção, 
restringindo a possibilidade de renda 
das famílias de pescadores. A Bacia do 
Rio Ivaí é a segunda maior do Estado.

Participantes
Foram convidados para a audiência representantes de colônias de pescadores 

que trabalham no Rio Ivaí, gestores do Instituto Água e Terra (IAT) e da Polícia 
Ambiental, pesquisadores de universidades públicas e privadas, agentes públicos 

das Prefeituras e Câmaras Legislativas dos Municípios, e promotores de Justiça 
que atuam na comarca de Campo Mourão (além da sede, Farol, Janiópolis e Lui-

ziana). A participação é aberta a toda comunidade.

A audiência pública vai tratar de assuntos relacionados a proteção e fiscalização da atividade pesqueira nos rios 
do Estado

DIVULGAÇÃO
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Carteira 
Estudantil
Deputados iniciaram a 

discussão de propostas 
que criam a Car teira de 
Identificação Estudantil 
do Paraná, aos moldes 
propostos pela União. Em 
linhas gerais, as propos-
tas criam um documento 
de identificação com a 
finalidade de comprovar a 
condição de estudante do 
cidadão matriculado em 
níveis e modalidades de 
educação e ensino da rede 
pública ou par ticular no 
Paraná. A carteira digital 
gratuita será emitida pela 
Secretaria de Educação 
e do Espor te (SEED) ou 

por outro órgão estadual 
definido pelo Poder Execu-
tivo. Também deve seguir 
o padrão de modelo único 
nacional, conforma a Lei 
Federal.

Os projetos estabele-
cem que a validade será 
determinada pelo tempo 
em que o aluno permane-
cer matriculado em esta-
belecimentos de ensino 
no Estado. Por fim, o 
direito à meia-entrada 
prevista pela Lei Federal 
n°12.933/2013 poderá 
ser comprovado com a 
Carteira de Identificação 
Estudantil do Paraná.

Cerca de 50% dos aparelhos de ar-condicionado adquiridos pelo município 
para a climatização de salas de aula da rede municipal já foram instalados. A pre-
visão da Secretaria Municipal de Obras, Planejamento Urbano, Projetos Téc-
nicos e Habitação é de que ente 45 e 60 dias a instalação seja concluída nas 
escolas e nos CMEIs. Segundo o prefeito Celso Pozzobom, o investimento se 
reflete no aprendizado, “pois com as altas temperaturas, o ar-condicionado 
deixou de ser luxo e passou a ser uma necessidade, ainda mais com crianças 
que são o público da rede municipal”. O investimento foi de R$ 865 
mil. “A Prefeitura adquiriu 205 aparelhos em dois lotes, totalizando R$ 
594,5 mil, e investiu mais R$ 270,7 mil em adequações na rede elétrica 
das unidades educacionais”, explicou Pozzobom, ressaltando que serão 
atendidas 39 das 42 unidades que não contavam com o recurso.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Ambulâncias
O governador Ratinho Junior 
entrega hoje 164 veículos 
a cidades de diversas 
regiões do Estado. São 102 
ambulâncias, parte delas para 
suporte avançado e parte 
para suporte básico. Outros 
62 carros serão destinados às 
regionais de saúde.  

Viagem
O governador Ratinho Junior 
pediu licença na Assembleia 
Legislativa para se ausentar 
do País de 19 a 26 de março. 
Ratinho Junior vai participar 
do Paraná Day em Dubai 
(Emirados Árabes)

Nem fundamental
O professor de Jornalismo 
Álvaro Pereira alerta que 75 
milhões eleitores brasileiros 
não têm nem o ensino 
fundamental completo, ou 
seja, muita gente que fez até 
4ª, 5ª, 6 ou 7ª série. “Como 
qualificar a representação 
se mais da metade dos 
eleitores não têm o ensino 
fundamental completo?”

Cirurgias eletivas
A Secretaria Estadual 
de Saúde assegurou ao 
deputado Michele Caputo 
(PSDB) que vai repassar 
R$ 13,6 milhões e, com os 
recursos do Ministério da 
Saúde, o investimento será de 
R$ 27,2 milhões às cirurgias 
eletivas. Caputo considera 
iniciativa fundamental para 
reduzir as filas de espera em 
diversas especialidades, como 
ortopedia, oftalmologia, 
cirurgia geral e vascular. Em 
algumas regiões, os pacientes 
aguardam dois, até três anos 
para serem atendidos.

Problema crônico
“É um problema crônico do 
SUS. Por isso, é preciso que 
o Estado coloque recursos 
próprios nessa área, como 
já fizemos no passado. A 
medida zerou a demanda 
por cirurgias em algumas 

especialidades e diminuiu 
drasticamente em outras”, 
disse Michele Caputo, que 
já foi secretário estadual da 
Saúde. Entre 2015 e 2016, o 
Estado investiu R$ 60 milhões 
e fez 70 mil procedimentos.

Comunicação
Proposta do deputado 
Delegado Francischini (PSL), 
aprovada na Assembleia 
Legislativa, obriga condomínios 
residenciais a comunicar aos 
órgãos de segurança quando 
houver em seu interior a 
ocorrência ou indícios de 
violência doméstica e familiar 
contra mulheres, crianças, 
adolescentes ou idosos.

Modelo para o Brasil
A saúde pública de Cascavel 
figura entre as melhores 
do Brasil. São 13 unidades 
básicas, 30 unidades de saúde 
da família, três farmácias 
básicas e três unidades de 
pronto-atendimento que, 
juntas, formam os pilares da 
saúde primária da cidade e 
impulsionaram Cascavel ao 
posto de 16ª cidade com 
a melhor saúde pública do 
País, conforme o estudo 
da consultoria Macroplan, 
publicado pela Revista Exame. 
“Os números da saúde 
retratam o retorno do que 
investimos. Até o fim de 2020 
prevemos a marca de R$ 1 
bilhão de investimentos na 
saúde de Cascavel”, disse o 
prefeito Paranhos (PSC).

Cigarro eletrônico?
“Aí você está lidando com uma 
indústria criminosa. Quer coisa 
mais terrível do que colocar 
sabores nesses cigarros? 
Menta, maçã, até chocolate! 
Pra viciar as crianças! E a Anvisa 
não consegue proibir porque 
a pressão dessa indústria de 
cigarros é brutal. Temos que 
ter programas públicos para 
fumantes! Fui fumante por 27 
anos, sei que é difícil parar” - 
do médico Drauzio Varella em 
entrevista à imprensa.
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Governo do PR abre concurso 
para contratar 2.400 militares

O governador Ratinho Jr formali-
zou ontem (terça-feira, 3) o início do 
concurso para contratação de 2.400 
policiais e bombeiros militares. Em 
solenidade no Palácio Iguaçu, o gover-
nador firmou o contrato com a Funda-
ção da Universidade Federal do Paraná 
(Funpar), que será a responsável pela 
organização do concurso. O contrato 
foi assinado, também, pelo secretá-
rio de Estado da Segurança Pública, 
Romulo Marinho; pelo comandante-
-geral da Polícia Militar, coronel Péri-
cles de Matos, e pelo reitor da UFPR, 
Ricardo Marcelo Fonseca.

O edital será lançado dez dias 
úteis após a publicação do contrato 
no Diário Oficial. As provas devem 
ocorrer ainda no primeiro semestre 
em diferentes cidades do Paraná. A 
expectativa do Núcleo de Concursos 
da UFPR é receber cerca de 150 mil 
inscrições, mais de quatro vezes o 
número de pessoas que prestaram o 
último vestibular da instituição, que 
teve 38 mil inscritos. Já o último con-
curso para a contratação de policiais 
foi em 2013 e teve 120 mil inscritos.

Mais reforço
Além da PM, a Secretaria de Estado 
da Segurança Pública também 
prevê novos concursos para a 
Polícia Civil e para o Departamento 
Penitenciário do Paraná (Depen). 
De acordo com o secretário 
Romulo Marinho, a previsão é que 
a contratação dos aprovados acon-
teça até o final do ano.
Eles passarão por uma capacitação 
pela PM para estarem aptos para 
irem às ruas ainda no primeiro 
semestre de 2021. “Entre março 
e abril do ano que vem queremos 
estar com esse pessoal pronto”, 
afirmou Marinho. “A recomposição 
da parte de recursos humanos vai 
reajustar a presença policial nos 
municípios paranaenses, que preci-
sam de um reforço de profissionais 
de segurança pública”, ressaltou.

Desafio
Para o reitor da UFPR, a realização de um concurso deste porte é um desafio, 

mas expertise da instituição também confere credibilidade ao exame. “Do ponto 
de vista logístico, este concurso equivale a quatro vestibulares”, salientou. “Mas o 
núcleo de concursos está preparado para responder à demanda e a universidade 
está satisfeita em poder contribuir com essa ação que tem uma repercussão tão 

importante para a comunidade paranaense”, disse.

Promoções e progressões
Em julho do ano passado, o governador Ratinho Jr liberou o avanço na car-

reira dos agentes de segurança do Estado. Foram 1.455 promoções na categoria 
de praças policiais e bombeiros militares e 2.461 progressões para os militares 

que cumpriram os requisitos legais em 2018 e em 2019.

Ratinho Jr destacou que o reforço 
no quadro de profissionais da segu-
rança é uma ação prioritária e estra-
tégica do governo, para continuar der-
rubando os índices de criminalidade 
no Estado. Até o terceiro trimestre 
do ano passado, houve redução de 
16,6% no número de homicídios dolo-
sos, 10,39% no de furtos e 19,28% 
no de roubos, comparado ao mesmo 
período do ano anterior.

“É necessário repensar sempre 
os mecanismos e as tecnologias 

da área, mas não se faz segurança 
pública sem a presença física, sem 
a força e o preparo dos policiais. 
Damos início ao concurso para ter 
um contingente adequado para aten-
der a população”, afirmou o gover-
nador. “Sem o apoio dos deputados 
na aprovação da reforma adminis-
trativa, possivelmente não teríamos 
condições financeiras de fazer essas 
contratações que são estratégicas 
para o bom andamento da segurança 
pública do Paraná”, disse.

NO ato de assinatura, o governador ressaltou o apoio dos deputados na aprovação da reforma administra-
tiva que subsidiou as contratações

JOSÉ FERNANDO OGBURA/AEN
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA

2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI
Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - Umuarama/PR - CEP:

87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br
Processo: 0011594-63.2017.8.16.0173

Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial
Assunto Principal: Nota Promissória

Valor da Causa: R$ 32.492,77
Exequente(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Executado(s): Matheus Henrique Sanchez Marques

 
EDITAL DE CITAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
 
O DR. , MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DEMARCELO PIMENTEL BERTASSO
UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...
 

 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que pelo presente CITA
o(a) executado(a) , inscrito(a) no CPF/CNPJ nº 060.547.471-00,Matheus Henrique Sanchez Marques
atualmente em lugar incerto e não sabido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este Juízo e Cartório
tramitam os autos de  sob nº , ondeExecução de Título Extrajudicial 0011594-63.2017.8.16.0173 - Projudi
é exequente  e executado(a) Associação Paranaense de Ensino e Cultura Matheus Henrique Sanchez

, nos termos da inicial a seguir transcrita resumidamente:Marques
 
RESUMO DA INICIAL: “Por força do Título Executivo (Nota Promissória), o executado é devedor do
exequente do valor total de R$ 32.492,77, atualizado em 18/08/2017. No entanto, até a presente data, o
executado não procurou cumprir com a sua obrigação, sendo totalmente infrutíferos os esforços da

”.exequente em receber o seu crédito amigavelmente. Requerimentos de praxe
 
Fica o executado  de que por este Juízo de cartório tramitam os autos supramencionados, tendoCITADO
sido recebido no dia 25 de setembro de 2017, pelo Dr. Marcelo Pimentel Bertasso, Juiz de Direito à época,
para que, no prazo de 03 (três) dias, pague o principal com seus acréscimos legais ou no prazo de 15
(quinze) dias embargue a presente ação, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para
garantia do débito. No prazo para oposição de embargos, reconhecendo o crédito e comprovado o depósito
de 30% (trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá parcelar o
restante em até seis vezes. Para o caso de pronto pagamento os honorários ficam fixados em 10%. Em caso
de revelia, será nomeado curador especial.
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não aleguem ignorância
ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.
 

Umuarama, 08 de janeiro de 2020.

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito
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PROJUDI - Processo: 0011594-63.2017.8.16.0173 - Ref. mov. 154.1 - Assinado digitalmente por Marcelo Pimentel Bertasso
08/01/2020: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: Edital

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS  DE 
FABRICAÇÃO DE ÁLCOOL DO ESTADO DO PARANÁ.                  

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 
11/03/2020 ás 17:00 hs (se Deus permitir) tendo como local a sede do Sindicato, situada 
á Rua Augusto Giacomini nº10 no Município 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, 04 de Março 2.020.

PAULO VICENTE DA SILVA
Presidente 

PM liberta família refém
Uma caminhonete Hilux 

com placas de Maringá foi 
recuperada em Cruzeiro 
do Oeste pela Polícia Mili-
tar na segunda-feira (2) e 
um homem de 24 anos foi 
preso, sendo conduzido á 
Delegacia de Polícia Civil.

No ato de sua prisão, o 
detido confessou que o veí-
culo havia sido tomado de 
assalto em Maringá, onde a 
família proprietária ainda era 
mantida em cárcere.

A Hilux seguia no sen-
tido Guaíra juntamente 
com um Astra de cor preta, 

chamando a atenção da 
polícia, que acionou a rede 
e uma equipe do Rotam 
(Rondas Ostensivas) de 
Cruzeiro do Oeste realizou 
a abordagem após uma per-
seguição, ocasião em que 
o astra conseguiu escapar.

A caminhonete foi parada 
na avenida Brasil, perto do pré-
dio da Sanepar.

Assim que os PMs de 
Cruzeiro do Oeste acio-
naram a Polícia Militar de 
Maringá, o endereço foi des-
coberto e as seis pessoas 
da família foram libertadas. 

Além da recuperação do 
veículo, foram apreendidas 

três espingardas, dinheiro e 
outros objetos roubados.

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 -1,81% 26,05 
Vale ON -0,02% 46,35 
ItauUnibanco PN -1,82% 31,30 
Bradesco PN -2,59% 30,12 
IR BR ON -7,74% 28,00 
BRF ON -7,27% 26,15

IBOVESPA: -1,02% 105.537 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 107,56
Libra est. 0,78
Euro 0,89
Peso arg. 62,31

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,5% 4,5100 4,5110 +0,7%
PTAX  (BC) -0,1% 4,4877 4,4883 -0,2%
PARALELO +0,6% 4,4200 4,7700 +0,8%
TURISMO +0,6% 4,4200 4,7500 +0,8%
EURO +0,3% 5,0159 5,0184 +1,5%

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 03/03

Iene R$ 0,0417
Libra est. R$ 5,75
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1449,07guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 03/03

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 03/03 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 83,50 2,5% 2,5%
SOJA Paranaguá 91,00 1,4% 4,6%
MILHO Cascavel 45,00 0,0% -2,2%

SOJA 893,00 2,50 1,8%
FARELO 303,80 1,60 4,8%
MILHO 381,75 7,00 0,8%
TRIGO 528,75 2,50 -4,8%

SOJA 82,18 1,0% 6,6%
MILHO 41,75 -0,2% 1,7%
TRIGO 51,47 -0,1% 3,1%
BOI GORDO 186,43 0,0% 4,2%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

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

Em 03/03 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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O Instituto de Criminalís-
tica de Umuarama identifi-
cou ontem (terça-feira, 3), o 
corpo de um homem que se 
afogou nas águas do Lago 
Aratimbó na noite do sábado 
(22) de Carnaval. O trabalho 
de identificação foi feito por 
papiloscopistas através da 
coleta das impressões digi-
tais da vítima.

De acordo com o dele-
gado chefe da 7ª Subdivi-
são Policial (SDP) Osnildo 
Carneiro Lemes, trata-se 
de Lafaeti Aparecido Honó-
rio, de 22 anos. O homem 
é natural de Mandaguaçu 
(município localizado na 
região de Maringá). A auto-
ridade policial deu o caso 
como encerrado.

O delegado ressaltou 
que o material coletado 
pelos peritos do II foi enca-
minhado para o laboratório 
do órgão em Curitiba, onde 
foi realizada a pesquisa que 
chegou à identificação de 
Lataeti que possui registro 
de identidade no Paraná.

Osnildo reiterou que não 
foram encontrados sinais 
de violência no corpo do 
homem, como era suspei-
tado pela polícia através de 

informações extraoficiais 
repassadas pela comunidade 
na ocasião do afogamento.

“A causa da morte, de 
acordo com laudo do Insti-
tuto Médico Legal (IML) é 
afogamento. Após a iden-
tificação, os investigado-
res iniciaram a busca por 
informações a respeito da 
vida da vítima, descobrindo 
então seus antecedentes”.

Lafaeti possui passa-
gens criminais por estupro 
de vulnerável em 2019, 
furto qualificado e simples, 
além de uso de drogas. 
Todos os delitos foram pra-
ticados na cidade de Ouri-
zona (município localizado a 
150 quilômetros de Umua-
rama). “Tudo leva a crer que 
seja essa razão dele estar 
aqui na região, talvez ten-
tando se evadir da polícia. 
Por isso talvez não esti-
vesse portando documento 
também. Dá pra chegar à 
conclusão que ele saiu de 
Ourizona para ficar longe da 
polícia”, explica o delegado.

O corpo permanecia até 
o final da tarde de ontem 
no IML de Umuarama aguar-
dando familiares para o 
reconhecimento.

BUSCAS foram encerradas na madrugada do domingo (23) e corpo foi resgatado 
do Lago no final da manhã

ALEX MIRANDA

Afogado é 
identificado no IML

Reveses 
Enfraquecido e com a articulação 
cambaleante, o Palácio do 
Planalto segue sofrendo reveses 
no Congresso Nacional. Sem 
a presença de governistas, a 
Comissão de Transparência, 
Governança e Fiscalização 
aprovou a convocação do chefe 
da Secretaria de Comunicação da 
Presidência, Fábio Wajngarten, 
para explicar contratos de sua 
empresa com emissoras de TV 
e agências de publicidade que 
também recebem recursos de 
publicidade oficial do Governo. O 
Governo também foi derrotado 
na Comissão Mista da Medida 
Provisória 898, que cria o 13º 
salário para beneficiários do Bolsa 
Família e estende o benefício 
para quem recebe o Benefício de 
Prestação Continuada. 

Trâmite
O parecer do líder da oposição, 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), 
foi aprovado com folga e 
seguiu para a Câmara. A MP 
tem validade até 24 de março.

Unção antivírus
Bispos da Catedral Global 
do Espírito Santo de Porto 
Alegre (RS) imunizaram seus 
fiéis contra o coronavírus, no 
domingo, com “unção com 
óleo consagrado no jejum”.

Campo & Parque
Mais de 3 mil mulheres sem-
terra vão acampar no Parque da 
Cidade no 1º Encontro Nacional 
delas na capital federal. A PM do 
DF está monitorando.

Raios X do combate
A comissão criada pela 
Câmara dos Deputados 
para acompanhar as ações 
de prevenção e combate 
ao coronavírus ouve hoje o 
presidente da Anvisa, Antonio 
Barra, em audiência pública 
na Comissão de Seguridade 
Social. Composta por dez 
parlamentares, todos da área 
da saúde, o grupo, coordenado 
pelo deputado Dr. Luizinho 
(PP-RJ), acha que até aqui as 

ações tomadas pelo Ministério 
da Saúde foram irretocáveis.

Vai, não vai
Já a Anvisa e o Ministério da 
Economia, consultados pela 
Coluna, batem cabeça sobre a 
responsabilidade de pagar horas 
extras para os funcionários da 
agência na fiscalização de portos 
e aeroportos. Congressistas 
cobram há semanas a 
atuação dos profissionais nos 
desembarques. Leitores que 
aterrissaram no Rio de Janeiro 
e em Belo Horizonte semana 
passada, vindos da Itália, não 
foram orientados nem 
passaram por triagem.

Então tá
Em nota, a Anvisa avisa que “o 
dimensionamento das equipes de 
trabalho, neste momento, é o 
suficiente para executar os 
protocolos estabelecidos 
pela OMS”.

Manifesto
Crítica à iniciativa do presidente 
Jair Bolsonaro de compartilhar 
um vídeo que convoca para 
a manifestação do dia 15 de 
março, a oposição chama 
filiados e militantes para 
“apoiar, incentivar e participar 
dos atos dos movimentos 
sociais, sindicais e populares 
convocados para os dias 8 (Dia 
Internacional da Mulher), 14 (2 
anos do assassinato de Marielle 
e Anderson) e 18 de março 
(Em Defesa da Educação do 
Serviço Publico)”.

Brasília aos 60
A campanha “Preservando Brasília 
para os 60”, do Iphan, prevê 
intervenções para a manutenção 
preventiva, entre outros bens, 
da Igrejinha da Quadra 107 Sul, 
Catedral, Palácio da Justiça, do 
Palácio do Itamaraty, Torre de 
TV e do Catetinho.
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Em 2020 mais de 250 foram 
contratados através da agência

Durante o mês de fevereiro 
deste ano, 139 trabalhadores que 
estavam desempregados voltaram 
ao mercado por meio da Agência 
do Trabalhador da Secretaria de 
Indústria e Comércio da Prefei-
tura de Umuarama. A maioria 
das vagas preenchidas estão no 
comércio, mas um volume con-
siderável também foi contratado 
por hospitais, clínicas e empre-
sas ligadas à área de saúde. Em 
janeiro o saldo de contratações 
foi de 118 empregados.

As informações são da gerente 
da agência, Camila Orlandini. Os 
números só não são melhores 
devido ao despreparo de alguns 
candidatos e à deficiência de infor-
mações nos currículos. “Alguns 
não relatam suas experiências 
profissionais, apresentam dados 
desatualizados e muitas vezes 
não atendem às nossas ligações. 
Mesmo assim, o volume de contra-
tações é significativo”, explicou a 
gerente da Agência do Trabalhador.

A falta de qualificação atrapalha 
a contratação porque em muitas 
empresas o processo seletivo é 
bastante criterioso. “Os emprega-
dores querem pessoas com expe-
riência comprovada em carteira, 
boa escolaridade (pelo menos o 
ensino médio completo) e que 
consigam demonstrar suas com-
petências. A participação em cur-
sos também ajuda, mas todas as 
informações precisam estar bem 
claras no currículo, que é impor-
tante para facilitar os encaminha-
mentos”, completou Camila.

A expectativa da Agência do 
Trabalhador é de que março e 
os próximos meses tenham índi-
ces de contratações bem acima 

Parentes de Edson Lima Spica, de 30 
estão a sua procura. Ele era residente em 
Marilena (município situado a 160 km 
de Umuarama) e teria passado perma-
necido entre os dias 30 de janeiro e 
21 de fevereiro na Apromo (Casa de 
Acolhimento) de Umuarama. De acordo 
com os diretores da casa, o Spica estava 
sem documentos pessoais e foi aberto um 
procedimento para a retirada da 2ª via, 
mas ele saiu do local antes que os docu-
mentos ficassem prontos e não avisou para 
onde iria. Os parentes de Spica revelaram 
que ele poderia ter seguido para o Mato 
Grosso do Sul. Um boletim de ocorrências 
referente a seu desaparecimento foi regis-
trado pela família na delegacia de polícia.

DIVULGAÇÃO

da média. A Prusval, empresa 
criada através da parceria entre 
a Cooperativa C. Vale e a Pluma 
Agroavícola, que assumiu o aba-
tedouro de frangos da antiga 
Averama, inicia neste mês o 

processo seletivo. As entrevistas 
serão realizadas a par tir do dia 
12 e as contratações serão feitas 
conforme a demanda aberta com 
o início da atividade e a consoli-
dação da planta da indústria.

EM janeiro o saldo de contratações foi de 118 empregados

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Saúde reforça as ações contra a 
dengue nos bairros mais afetados

O bom resultado de uma ação 
realizada no último sábado, 29, 
nos bairros Ouro Branco e Irani, 
motivou a Secretaria Municipal 
de Saúde a estender a iniciativa 
para outras regiões da cidade 
que contam com alto índice de 
casos confirmados de dengue – 
Umuarama tem hoje 2.251 notifi-
cações, com 808 casos positivos, 
628 descar tados e 815 suspei-
tas em investigação.

Em pouco mais de meio dia 
de trabalho, equipes da Secre-
taria de Saúde, Coordenadoria 
de Vigilância em Saúde (Covisa), 
Comitê de Combate à Dengue, 
Universidade Paranaense (Unipar) 
e dezenas de voluntários recolhe-
ram seis caminhões de materiais 
que poderiam acumular água nos 
quintais, residências e terrenos 
baldios. Calor e umidade são a 
combinação per feita para a repro-
dução do mosquito transmissor 
da dengue, o Aedes aegypti.

O envolvimento dos voluntá-
rios, acompanhados por agentes 
de combate a endemias, movi-
mentou a população. “O trabalho 
começou às 6h30 da manhã, com 
a pulverização realizada com bom-
bas costais. Não havia nada nas 
calçadas. Quando começamos a 
visitar as residências, às 8h, os 
moradores começaram a dispensar 
os recipientes que havia nos quin-
tais e tudo foi recolhido”, explicou 
a secretária Cecília Cividini.

O volume surpreendeu, ainda 
mais porque a região havia rece-
bido a visita do Programa Bairro 
Saudável uma semana antes, 
mesmo assim o saldo foi conside-
rado muito positivo. “É um mate-
rial que foi eliminado dos quintais 
e não representa mais risco para 

Equipes
A ação reunirá ainda agentes de combate a endemias, agentes comunitários de 

saúde, alunos de cursos técnicos em enfermagem, associações de moradores e a 
equipe das UBS, que estarão abertas para vacinação, além do apoio das equipes das 

secretarias municipais de Administração, Serviços Públicos e Comunicação.

Novas intervenções
A partir desses resultados, a secretária Cecília Cividini reuniu um grupo de par-

ceiros na tarde desta terça-feira, 3, e agendou mais três ações para os próximos dias. 
Na quinta-feira, 5, a coleta de materiais será realizada no Parque Dom Bosco – com 

concentração das equipes a partir das 7h30 na UBS Cidade Alta; na sexta-feira, 6, será 
a vez da região central (7h30 as equipes se encontram na Unipar Sede, UBS Centro de 
Saúde Escola); e no sábado, 7, as forças serão concentradas no Jardim São Cristóvão. 
“Com o apoio dos voluntários e o empenho das nossas equipes, meio dia de traba-
lho é suficiente para fazer a diferença no combate ao mosquito da dengue nesses 

bairros”, disse a secretária. Participaram do planejamento da ação, representantes da 
Secretaria de Saúde, Covisa, Unipar (Irinéia Baretta, diretora do Instituto de Ciências 
Biológicas, Médicas e da Saúde), comitê (presidente João Luiz Bortolato), o diretor da 

Guarda Municipal, inspetor Rissato, e outros parceiros.

a dengue”, disse a coordenadora 
da Covisa, Maristela de Azevedo 
Ribeiro. Também foram vistoriados 

caçambas, contêineres e terrenos 
baldios. “O mato alto esconde lixo 
e criadouros do mosquito”, alertou.

O envolvimento dos voluntários, acompanhados por agentes de combate a endemias, movimentou a população

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

Este é o dia para descobrir coisas 
sobre você mesmo através de reações 
espontâneas. Você deve dormir mais, 
seu corpo e sua alma precisam disso.

G
êm

eo
s Você pode evitar alguns erros por 

ouvir os conselhos de outras pessoas 
- esteja aberto para o que eles têm a 
dizer. Não deixe que as outras pessoas 
e os seus problemas tomem todo o seu 
tempo, pense antes de se envolver.

C
ân

ce
r

Você vai encontrar apoio que vai valer a 
pena no mês que vem. Este é um bom 
momento para fazer contatos. Você está 
em boa forma e será capaz de trans-
formar isto em vantagem em questões 
práticas. Você precisa tomar ar fresco.

Uma nova oportunidade de mudança de 
vida estará a seu alcance, mas não se 
esqueça de ler qualquer coisa que exija 
a sua assinatura com cuidado. Seria 
melhor evitar qualquer tarefa difícil hoje 
e ter cuidado para não fazer movimentos 
falsos - controle seus impulsos!

O excesso de confiança atrasa o seu 
progresso. Seja discreto sobre seus 
planos antes de embarcar neles. Seu 
otimismo está claramente melhorando 
e você se sente forte para lidar com 
tarefas difíceis. Planeje a sua ação em 
longo prazo.

Você vai ter dificuldade para manter 
os pés no chão e sua cabeça, hoje, 
estará completamente nas nuvens. 
Você não será capaz de manter seu 
próprio ritmo e terá que compensar com 
algum descanso. Relaxamento é o que 
você precisa.

E
sc

o
rp

iã
o Você vai ouvir mais os outros e vai 

trabalhar mais de perto com eles. 
Você começou a controlar melhor sua 
sensibilidade. Você terá mais energia e 
estará melhor de saúde em geral, como 
resultado.

É hora de mostrar às pessoas ao seu 
redor que há certos limites que não 
devem ser ultrapassados??! Seu sono 
deixa muito a desejar. Pare de pensar 
sobre as coisas quando a noite vem e 
tudo vai se resolver. Não faria mal ser 
um pouco mais econômico.

C
ap

ri
có

rn
io As exigências das pessoas que o cer-

cam estão ocupando a sua atenção. 
Proteja-se contra ser usado. Você 
entrará novamente em forma com 
força, graças a sua visão otimista. Tome 
boas decisões e você poderá colher os 
benefícios.

A
q
u
ár

io

Você vai mais facilmente procurar as 
pessoas que compartilham seus valo-
res fundamentais para poder estabe-
lecer relações mais estreitas. Cuidado 
com a indigestão, cuidado com o que 
você come.

Você não será capaz de evitar dizer 
exatamente o que pensa em voz alta, 
mesmo que isso provoque faíscas. 
Você está em boa forma, mas seus 
olhos são maiores do que o seu estô-
mago - não coma demais.

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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FEITICEIRA
DOASAA
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CITRICABO

LISADIBAG
ATTOMADA
RAMALHETES

ME

(?) de
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dia, mês e
ano (em
cheques)

Base da 
organiza-
ção hie-

rarquizada

Sala de
(?), local 

de reunião
da família

Indivíduo
que usa
pouco da 

praticidade

Princípio
ativo da
maconha
(Med.)

Encole-
rizar;

enfurecer 

Estácio de
(?), escola
de samba

do RJ

A classe 
no topo da
pirâmide

social
Deus egíp-

cio dos
mortos
(Mit.)

(?) Sagan, 
astrôno-
mo dos

EUA

Mau
cheiro
(bras.)

Superior
de ordem
religiosa

A fruta
como a

laranja e
o limão

Prepara
os ovos
para a

omelete

Bolsa, em
inglês

Irmã de
Bart Simp-
son (TV)

901, em
romanos

Guie;
conduza

Aguardentes de cana-
de-açúcar (pop.)

Dinastia
chinesa

Lago, em
inglês

Está bem!
Ponto de
inserção
do plugue

Obtém
resultado
igual em 
um jogo

Processo
de reuso
diferente
da reci-
clagem
(ing.)

Instrumento de
cordas muito 

popular
no Havaí
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mancada

Apelido de
"Diana"
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perder a
firmeza

Conjuntos
de buquês
de flores

Astatínio
(símbolo)

Compaixão
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tempo

(?) Escar-
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sonagem
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(?) Rodri-
gues: in-
terpretou
Narizinho

Política de Nixon
contra o narcotráfico

(EUA)

(?) Allende:
escreveu 

"Inés da Mi-
nha Alma"

3/bag. 4/carl — lake — ming. 6/anúbis. 7/ukulelê. 9/upcycling. 10/canabidiol.
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do 
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cor de
laranja
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letra "X"
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(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.

Malhação 
Peixoto diz a Raíssa que Filipe 
e Beto podem estar correndo 
perigo. Filipe confronta o 
homem que está com o celular 
de Rita. Rugieri orienta Peixoto 
a ir atrás de Filipe e Beto. Mar-
quinhos acredita que Rita foi 
embora porque quis. Filipe e 
Beto perseguem Militão. Viní-
cius presenteia Andressa, e 
Henrique se incomoda. 

Éramos seis 
Isabel enfrenta Zulmira. 

Todos comentam sobre o 
escândalo entre Zulmira e 
Isabel. Alfredo pede que Isa-
bel se afaste de Felício. Mar-
celo pede para se aproximar 
de Lili. Almeida pensa em Clo-
tilde. Felício se revolta contra 
Zulmira e garante a Isabel 
que conseguirá a separação. 
Isabel pede que Lola dê uma 
chance a Felício. Lúcio con-
fronta Inês sobre Alfredo. 

Salve-se quem puder
Micaela contrata Bruno e Gael 
como garçons do restaurante. 
Verônica arma um plano con-
tra Micaela. Renatinha pede 

a Renzo para demitir Alexia/
Josimara. Marieta incentiva 
Alexia/Josimara a ficar com 
Zezinho. Alexia e Kyra com-
binam seu plano para salvar 
Rafael. Bia ignora Tarantino. 
Luna pede permissão a Zezi-
nho para acompanhar pela 
internet o resultado do con-
curso de gastronomia do qual 
Mário está participando. 

Amor de mãe
Raul pede permissão para 
ajudar Vitória a voltar a 

advogar. Lurdes conhece 
Lídia e se surpreende com 
a falta de educação da 
socialite. Álvaro organiza 
o show de Verena para a 
aber tura de sua fundação. 
Lídia afirma ter gostado de 
Lurdes. Davi e Raul come-
moram a nova fase da PWA. 
Lurdes descobre que Lídia 
é a ex-mulher de Raul. 
Fátima pede um emprego 
a Danilo. Vitória revela a 
Raul que poderá ter sua 
carreira de volta. 



12 SOCIAL TRIBUNA HOJE NEWS, 04 DE MARÇO DE 2020

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Na praça
A Prefeitura de Umuarama, 
o Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher (CMDM) 
de Umuarama convidam a 

comunidade para prestigiar 
uma ação com muitas ativida-
des em alusão ao Dia Inter-
nacional da Mulher. erá na 

sexta-feira,  6 de março, das 
17h às 21h, na Praça Miguel 
Rossafa. O Sesc também mar-

ca presença mo evento. 

Happy Day
A coluna destaca leitores do jornal Tribu-
na Hoje News que comemoram aniversário 
hoje  -, Irinéia Baretta, Fátina Rosolem, 

João Pereira Barros, Vinicius Bertoco 
Mello e Antonio Bevilaqua . Da coluna: 

felicidades!

Yakissoba
A ACEU realiza no domingo, dia 8 de março, 
seu tradicional Yakissoba  -, uma excelente 
opção para o almoço em família. Convites 

pelo fone 3639-7033, na secretaria da Aceu.  
Lembrete: pode ser retirado das  11h às 

13h.  Vale prestigiar, experimentar e come-
morar o Dia da Mulher. 

“Sobre o ódio 
pelos pais: uma 

criança que 
odeia os pais irá 
castigar-se se-
veramente. Pois 
a profundeza 

da alma nunca 
permite isso. É 

uma tal violação 
da ordem que 

não é possível. 
E é tipicamente 
ocidental. Nunca 
vi, por exemplo, 
entre os zulus 
que alguém 

tenha falado de 
modo deprecia-
tivo sobre seus 
pais. Isso era 

impensável. Eles ainda podiam ver o 
que significa receber a vida dos pais.“ 
( Bert Hellinger, do livro A fonte não 

precisa perguntar pelo caminho)

PORTRAIT
Solange e Adalberto Giovaninni, no jantar de  lançamento da Expo 2020  na 

Sociedade Rural de Umuarama. 

 PORTALCIDADE
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RAINHA EXPO 2020!
A noite de quinta feira (5)  ganha tons & semitons ao estilo country, com a eleição 
da Rainha da Expo que  acontece às 20:30h no  Anfiteatro Ademar Uliana Filho, nos 

domínios da  Sociedade Rural de Umuarama. Nos bastidores  Sociedade Rural e Jovens 
Ruralistas com organização de  PróArte -, by Cris Ranzani. 

VIAVYANNE CONTI,  22 anos

THAYLA NOGUEIRA / 21 anos MARIANE OLIVEIRA  / 18 anos

THAIZA FERNANDA GILIO / 23 anos

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL



14  CLASSIFICADOS TRIBUNA HOJE NEWS, 04 DE MARÇO 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$ 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

Nesta era do conhecimento e de mudanças 
aceleradas, continuar os estudos é a decisão mais 

acertada que o profissional de qualquer área 
toma. Para o graduado, a especialização é um dos 

caminhos indicados para que ele amplie seu leque de 
competências.

A Unipar tem cerca de cem opções de cursos 
lato sensu, com projeto pedagógico bom para o 

recém-formado, porque o motiva na busca por novos 
conhecimentos, e bom para o profissional que já 
está no mercado de trabalho, porque abre novas 

possibilidades de atualização e aprimoramento das 
suas habilidades. 

Na área da saúde, graduados em Enfermagem, 
Biomedicina, Farmácia, Medicina, Odontologia, 

Medicina Veterinária e áreas afins podem optar pela 
especialização em Infecção Hospitalar e Resistência 

Antimicrobiana.
A proposta é qualificar o pós-graduando para 

atuar nesta área, tão requisitada hoje em dia, com 
conhecimentos amplos e técnicas eficazes. O corpo 
docente, de alto nível, é formado por professores 

mestres e doutores com larga experiência na 
docência, na pesquisa e no mercado de trabalho.
Seguindo à risca todas as exigências do Ministério 

da Educação, a grade curricular é eclética e 
sintonizada com as necessidades de aprendizagem do 

pós-graduando. 
O início das aulas está previsto para o final de 

março; serão 360 horas, ministradas em regime 
quinzenal [às sextas à noite e aos sábados, manhã e 

tarde]. E o número de vagas é limitado: são apenas 30.

Saiba mais no site www.unipar.br 

Especialização em Infecção Hospitalar 
e Resistência Antimicrobiana 

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Avenida 
Malta

O prefeito Celso Pozzobom 
visitou nesta semana o can-
teiro de obras da ponte sobre o 
Córrego Figueira, no Dom Bosco 
pela Avenida Malta. A emprei-
teira contratada está erguendo 
a segunda ala da ponte que per-
mitirá o acesso aos habitantes 
dos jardins Firenze, Campo Belo 
e Bonfim ao centro da cidade, 
sem a necessidade de transi-
tarem por rodovias. A obra é 
feita com recursos do Finisa, da 
Caixa Econômica Federal, com o 
investimento de R$ 1,7 milhão. 
“O tempo bom tem ajudado e 
o pessoal é rápido no trabalho. 
Cada dia que visito esta obra, 
percebo grandes avanços. Essa 
ponte será a maior de Umua-
rama e talvez a mais bonita”, 
destacou Pozzobom.

Na pavimentação, o investi-
mento será de R$ 2.521 milhões 
para a construção de 10.658,41 
m² de asfalto novo e 4.503,51 
m² de recapeamento. Além de 
criar uma das mais belas ave-
nidas da cidade, segundo o 
prefeito, a pavimentação fará 
o trajeto mais rápido e seguro. 
“Em poucos minutos os mora-
dores poderão chegar à Ave-
nida Tiradentes e de lá aces-
sar qualquer par te da cidade”, 
concluiu Pozzobom.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Abertas as inscrições para 
o Desafio dos Fortes 2020

Estão aber tas as inscrições 
para o Desafio dos For tes Edi-
ção 2020. A competição é consi-
derada uma das mais intensas e 
difíceis do noroeste do Estado, 
pois faz com que os atletas 
superem seus próprios limites 
no cansaço e na estratégia para 
vencer em grupo.

Esta também é a maior corrida 
de obstáculos da região e a prova 
é considerada um sucesso desde 
sua primeira edição. O desafio 
dos Fortes deste ano acontecerá 
no dia 5 de abril e é uma inicia-
tiva da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer (Smel).

Cada equipe inscrita deverá 
ter quatro integrantes e os 
t imes podem ser formados 
apenas por homens, somente 
por mulheres ou mistos (dois 
homens e duas mulheres).

O valor de inscrição é de R$ 20 
para cada integrante da equipe. 
As fichas de inscrição já estão 
disponíveis na Secretaria Munici-
pal de Esporte e Lazer ou na loja 
SportLand em Umuarama.

O prazo termina no dia 31 de 
março. Caso haja necessidade 

de alterar algum integrante da 
equipe, será possível fazer até o 
dia 1º de abril. A prova será no 
mesmo local de anos anteriores, 
na pista de motocross localizada 
às margens da rodovia PR-580, em 
frente à entrada ao bairro Parque 

das Jabuticabeiras.
A premiação será com troféus 

para as equipes que ficarem clas-
sificadas entre 1º e 5º lugares 
de cada categoria, além de uma 
medalha de par ticipação para 
todos os desafiantes.

O valor de inscrição é de R$ 20 para cada integrante da equipe que deverá sr composta por quatro atletas

DIVULGAÇÃO


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

