
,05/03/2020
Edição 2503 - Ano VIII

UMUARAMA

Palestra ajuda 
descomplicar busca 
por emprego de alunos 
da Guarda Mirim 
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Expo terá o maior aparato de
segurança de todos os tempos
Está selado o compromisso das forças de segurança locais e regionais para garantir o maior 
aparato de segurança de todos os tempos na Expo Umuarama 2020. O evento terá início na 
quinta-feira (12) e seguirá até o domingo (22) no Parque Dario Pimenta da Nóbrega. O presi-

dente da SRU, Milton Gaiari, apresentou também a planilha com mais de 100 pessoas contra-
tadas para o serviço de segurança privada. O parque terá 56 câmeras de vídeo 24 horas por 

dia e as imagens estarão interligadas no painel de controle da Polícia Militar. l Pág. 5

Secretaria de Saúde 
estuda parceria para 
ampliar coleta para o 
Hemonúcleo 

Umuarama Futsal dá 
arrancada vitoriosa 
na temporada com 
goleada no Guaíra
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Coronavirus no PR
 A Secretaria de Estado da Saúde monitora 13 casos suspeitos 

de coronavírus no Paraná, um a menos que o registrado no 
boletim emitido na terça-feira. O caso de uma paciente de 

Curitiba foi excluído, pois a jovem de 19 anos não se enquadra 
na definição de caso suspeito. Os 13 casos em investigação 

envolvem nove mulheres e quatro homens, com idade entre 
21 e 51 anos. Os pacientes residem em Cascavel (1), Curitiba 

(7), Foz do Iguaçu (2), Londrina (1) e Maringá (2).
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Vídeo
Num vídeo divulgado em redes sociais que mostra o presidente 
da Câmara Municipal de Umuarama, vereador Noel do Pão (PSC) 
saindo do prédio e seguindo para casa, sendo levado por um 
servidor, motorista de um carro do Poder Legislativo, o autor da 
gravação denuncia o presidente por utilizar veículo público para 
fins particulares. Ou seja, o ato de voltar para casa após uma 
sessão ordinária (realizada na noite da segunda-feira, 2).

Controle de frota
O presidente da Câmara reforça ainda que todos os veículos 
possuem registro de bordo, com quilometragem, identificação do 
condutor e do destino. Os documentos referentes aos registros 
ficam arquivados junto à Secretaria Geral da Câmara. A utilização 
dos veículos e o consumo de combustível é devidamente 
registrado no Sistema Interno de Controle de Frota, com envio 
mensal ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Pacificadora
A atriz Regina Duarte tomou posse ontem (4) como secretária 
de Cultura do governo de Jair Bolsonaro, em Brasília. A atriz 
é a quarta ocupante do cargo em 14 meses. Além de sua 
nomeação publicada em Diário Oficial da União, também foram 
publicadas ao menos 12 exonerações de servidores em cargos 
de chefia, feitas pela nova gestão. No discurso, Regina disse 
que vai buscar o diálogo e a pacificação do governo com o setor 
cultural e que tratará a cultura como geradora de emprego, 
renda, educação e inclusão social. De acordo com o Ministério 
do Turismo, pasta à qual a secretaria está vinculada, Regina 
Duarte vai comandar um orçamento de R$ 2 bilhões em 2020.

Esclarecimento
Ao ter conhecimento da 
divulgação do vídeo no 
facebook e também do teor 
da denúncia feita pelo autor 
da gravação, a assessoria 
de Noel do Pão lançou uma 
nota pública no endereço 
eletrônico oficial do Poder 
Legislativo de Umuarama. 
Consta no documento 
um esclarecimento do 
presidente relatando “a 
forma em que se dá a 
utilização dos veículos que 
integram a frota da Casa, a 
fim de evitar que prevaleçam 
informações inverídicas 
em prejuízo da imagem 
deste Poder Legislativo, 
sua presidência e demais 
membros”.

Voltando pra casa
Estão apresentados na nota 
quais os veículos que fazem 
parte da frota e que o uso é 
regulamentado por um Ato da 
Mesa Diretora com previsão 
expressa de que o veículo de 
uso da presidência poderá 
ser em horários além do 
expediente, dada as diversas 
atividades que lhe incumbe. 
O presidente ainda ressalta 
que tem utilizado os veículos 
oficiais exclusivamente 
para dar cumprimentos às 
obrigações afetas às atividades 
do Poder Legislativo, caso que 
aconteceu na noite da referida 
segunda-feira (2) quando 
o carro foi utilizado para o 
transporte do presidente até 
sua casa.
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Comissão Mista aprova MP 
do 13º para o Bolsa Família

A Comissão Mista do Congresso 
criada para analisar a Medida Pro-
visória (MP) 898/2019, que prevê 
o pagamento do 13º benefício do 
Bolsa Família, aprovou o relatório do 
senador Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP). O relatório segue para o plená-
rio da Câmara dos Deputados.

Randolfe alterou o texto da MP, 
ampliando o pagamento do bene-
fício extra, a ser pago a título de 
abono natalino, em todos os anos. 
O texto do governo previa o paga-
mento apenas em 2019, mas o 
relator fez a alteração.

“O programa atende famílias 
carentes em situação extrema 
de pobreza e, muitas vezes, é a 
única renda das famílias benefi-
ciárias”, disse o senador, expli-
cando que “o abono natalino deve 
se tornar permanente, sendo uma 
política de Estado”.

O Bolsa Família atende, atual-
mente, mais de 13,9 milhões de 
famílias que vivem em situação 
de extrema pobreza, com renda 
per capita de até R$ 89 mensais, 

Alimentação escolar 100% orgânica
A deputada estadual Luciana 

Rafagnin (PT), líder do bloco de 
apoio à Agricultura Familiar na 
Alep, subiu à tribuna do parlamento 
para cobrar do governador  Ratinho 
Jr (PSD) a publicação do decreto 
que regulamenta a lei estadual da 
alimentação escolar 100% orgâ-
nica na rede pública do Paraná e 
para entregar ao líder do Governo 
na Casa, deputado Hussein Bakri 
(PSD), uma cesta contendo diver-
sos alimentos orgânicos produzi-
dos pela agricultura familiar e pelas 
cooperativas da reforma agrária do 

estado. “Quero que o governador 
receba esta cesta e confira a qua-
lidade dos alimentos produzidos no 
nosso estado. É essa alimentação 
saudável que está deixando de 
chegar às escolas do Paraná por 
conta do atraso”, disse Luciana.

Há exatos seis meses, o 
governador assinou o decreto de 
regulamentação da lei estadual 
16.751/2010. Acontece que, pas-
sado esse tempo todo, o decreto 
assinado sequer foi publicado em 
Diário Oficial e não se conhece o 
teor do documento, nem mesmo 

as regras para atingir a meta, 
divulgada pelo próprio Estado, que 
é de levar alimentação orgânica a 
todas as 2.146 escolas da rede 
pública estadual de ensino até o 
ano de 2030. No ano passado, 
a deputada Luciana encaminhou 
ao governo um pedido de infor-
mações sobre essa lentidão e 
cobrando agilidade, a resposta 
que obteve, no mês de fevereiro, 
foi a de que a minuta do decreto 
se encontrava na Secretaria de 
Estado da Agricultura e do Abas-
tecimento (Seab) para análises.

e de pobreza, com renda entre R$ 
89,01 e R$ 178 mensais por mem-
bro. O benefício médio pago a cada 
família é de R$ 189,21.

Em seu relatório, Randolfe 
também incluiu na MP o abono 
para beneficiários do Benefício 
de Prestação Continuada (BPC). 
“Com a concessão do 13º aos 
beneficiários do BPC, corrigire-
mos essa desigualdade e garan-
tiremos a isonomia entre esses 
beneficiários e os demais do 

INSS, que já recebem a renda 
extra no mês de dezembro de 
cada ano”, disse o senador.

Na sequência da aprovação na 
comissão mista, composta por 
deputados e senadores, o rela-
tório segue para apreciação da 
Câmara. Lá, os deputados vão 
decidir se aprovam a MP original, 
o relatório de Randolfe ou se rejei-
tam qualquer dos textos. Em caso 
de aprovação, o texto segue para 
apreciação dos senadores.

DEPUTADO Camilo Capiberibe e senador Randolf Rodrigues, presidente e relator da comissão

DIVULGAÇÃO
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Convocação
de escrivães

O Governo do Estado 
programou para o dia 12 
de março a convocação 
de aprovados do concurso 
de 2018 de escrivães da 
Polícia Civil do Paraná. 
Devem ser chamados até 
200 profissionais.

Na mesma data será 
confirmada a abertura de 
novo certame para a sele-
ção de delegados, investi-
gadores e papiloscopistas. 
“O governo tem feito todo 
o esforço para melhorar 
as condições de trabalho 
das forças de segurança, 
com investimento em 

inteligência, equipamen-
tos, tecnologia e efetivo”, 
destaca o governador Rati-
nho Jr, que na última terça-
-feira, oficializou a abertura 
de concurso para a contra-
tação de 2.400 policiais e 
bombeiros militares.

O processo seletivo para 
ampliar o efetivo militar ficará 
sob responsabilidade da 
Fundação da Universidade 
Federal do Paraná (Funpar), 
que assinou contrato com o 
Estado e deve lançar o edi-
tal dez dias úteis depois da 
publicação do documento 
no Diário Oficial.

Aniversário do Uopeccan

Centenas de pessoas 
par ticiparam na noite da 
terça-feira (3), do Terço das 
Rosas, em comemoração 
ao aniversário de 4 anos de 
funcionamento do Hospital 
Uopeccan em Umuarama. Os 
fiéis se reuniram em frente 
ao hospital para rezar o terço 
Caminhando com Maria.

O ato também contou 
com arrecadação de alimen-
tos e estiveram presentes 
diretores do hospital, que 
agradeceram a participação 
da comunidade e na ajuda 

prestada à unidade. O Terço 
das Rosas, como é conhe-
cido, atrai muitos católicos 
sempre que é realizado e, 
na ocasião os católicos 
rezaram pela saúde daque-
les que fazem tratamento 
no hospital e também agra-
deceram a cura dos que 
já passaram pelo local. 
Nesta quarta-feira (4) pela 
manhã, quem esteve no 
hospital pôde acompanhar 
a apresentação de um coral 
de música, que deixou a 
espera mais agradável.

RONALDO SILVEIRA/UMUPHOTO

FIÉIS foram até a fachada do Hospital Uopeccan na noite da terça-feira

Parlamento Universitário 
A Câmara de Vereadores 
de Ponta Grossa aprovou 
o projeto de criação do 
Parlamento Universitário, 
semelhante àquele que já 
funciona na Assembleia 
Legislativa. “O objetivo 
é que a medida fomente 
e desperte a consciência 
política e o interesse dos 
universitários nas atividades 
do Poder Legislativo”, disse 
o vereador Felipe Passos 
(PSDB), autor do projeto.

Novas regras
A necessidade de ajustar 
as finanças fez com que a 
Assembleia Legislativa do 
Paraná e de outros 12 estados 
aprovassem, nos últimos 
meses, propostas de reforma 
da previdência dos servidores 
envolvendo aumento de 
alíquota de contribuição 
e ampliação da idade 
mínima. As duas regras já 
foram modificadas em Acre, 
Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito 
Santo, Goiás, Mato Grosso do 
Sul, Pará, Piauí, Rio Grande do 
Sul, São Paulo e Sergipe. 

De mãos atadas
O senador Alvaro Dias 
(Pode) vê limitações nas 
condições de trabalho 
dadas pelo presidente Jair 
Bolsonaro a seu ministro 
da Justiça, Sergio Moro. “O 
que vimos é que não tem 
liberdade para trabalhar. 
Para dar um exemplo, 
logo no início, ele (Moro) 
quis o Coaf no Ministério 
da Justiça. Aparelhou o 
Coaf, instrumentalizou 
convenientemente, 
nomeou o coordenador 
do Coaf. E, logo a seguir, 
foi desautorizado, o 
coordenador foi demitido, 
o Coaf foi transferido para o 
Ministério da Economia”. 

Apoio laboral  
O senador Flávio Arns 
(Rede) apresentou um 
projeto de lei que garante 
a atividade de apoio 
laboral a pessoas com 
deficiência. De acordo 
com a proposta, cabe 
ao apoiador laboral 
orientar os trabalhadores 
com deficiência “em 
seu itinerário, colaborar 
para a adaptação deles 
às estruturas físicas das 
empresas e propugnar por 
um relacionamento sadio 
com os novos colegas”, 
disse. 

Campanha
O projeto de lei do 
deputado Michele Caputo 
(PSDB) que institui a 
“Campanha Permanente 
de Conscientização e 
Incentivo à Vacinação” 
foi aprovado pela 
Assembleia Legislativa. 
“Com essa campanha, o 
Estado somará esforços 
com a sociedade para 
divulgar a boa informação, 
combatendo as fake news 
e demonstrando confiança 
e segurança no Programa 
Nacional de Vacinação”, 
ressalta Caputo.

CTPS digital
O Estado lançou o 
aplicativo da Carteira 
de Trabalho Digital. 
O objetivo da nova 
ferramenta é de facilitar 
a vida dos trabalhadores. 
Com a aplicativo, o 
documento estará à mão 
sempre com os dados 
atualizados, o que substitui 
a carteira de trabalho física. 
A população será instruída 
tanto nas agências quanto 
na superintendência 
sobre como baixar a 
CTPS digital. 
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Expo terá o maior aparato de 
segurança de todos os tempos

Uma reunião no início da noite da 
terça-feira (3) selou o compromisso 
das forças de segurança locais 
e regionais para garantir o maior 
aparato de segurança de todos os 
tempos na Expo Umuarama 2020. 
O evento terá início na próxima quin-
ta-feira, 12 de março, e seguirá até 
o domingo, 22, no parque Dario 
Pimenta da Nóbrega.

O presidente da Sociedade 
Rural, Milton Gaiari, apresentou 
a planilha de homens e mulheres 
contratados para o serviço de segu-
rança privada. São mais de 100 
pessoas. Além disso, 56 câmeras 
de vídeo funcionarão 24 horas por 
dia em todo o parque. As imagens 
estarão interligadas no painel de 
controle da Polícia Militar.

As polícias Militar, Civil e Rodo-
viária, a Força Verde, o Corpo de 
Bombeiros e a Guarda Municipal 
atuarão em conjunto para garantir a 
tranquilidade dos visitantes. Haverá 
reforço de policiais nos 11 dias de 
evento. A expectativa da Rural é que 
pelo menos 220 mil pessoas visitem 
a exposição este ano.

A Expo Umuarama tem se desta-
cado nas últimas edições pelo redu-
zido número de ocorrências policiais. 
As poucas que foram registradas são 

consideradas de pequena monta, o 
que significa que o esquema mon-
tado pelas forças de segurança tem 
funcionado com sucesso.

Gaiari destacou o trabalho dos 
policiais e também enalteceu o 
bom momento vivido pela cidade 
no quesito segurança. “Vocês 
estão de parabéns. Nós nos sen-
timos protegidos graças a atua-
ção de todos. Sabemos que não 
é fácil fazer o que vocês fazem. 

Fica aqui o nosso reconhecimento 
e a nossa gratidão”.

Segundo o presidente, detectores 
de metal continuarão sendo usados 
nas portarias de acesso ao parque. 
O serviço de segurança privada da 
Expo estará a cargo da empresa 
Modena, representada por seu 
diretor Gabriel Campos. A Modena 
é reconhecida por sua atuação em 
grandes eventos e atende a Expo 
Umuarama há vários anos.

Evento familiar
“O recado que queremos dar à 
população é que a Expo é um evento 
familiar, organizado durante meses 
para quem quer se divertir de forma 
saudável e fechar bons negócios. 
Quem estiver com más intensões 
deve passar longe do evento porque 
aqui não terá espaço para essas 
pessoas”. Vão atuar de forma direta, 
pela Polícia Militar, equipes da 
Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio 
de Motocicletas), Rotam (Rondas 
Ostensivas Táticas Metropolitanas), 
Cavalaria, Canil e POE (Plataforma 
de Observação Elevada). A Polícia 
Civil enviará uma unidade da Demafe 
(Delegacia Móvel para Eventos).

O Núcleo Setorial de 
Indústrias da Aciu traba-
lha, em parceria com a 
prefeitura, na organização 
da 1ª Mostra da Indústria 
de Umuarama. O evento 
integrará a programação 
do 65º aniversário do 
município e será realizado 
paralelamente à Festa das 
Nações, no entorno do 
lago Aratimbó, de 19 a 

21 de junho. A comissão formada para viabilizar a iniciativa, coordenada pela empresária 
Sandra Mara Alonso Guilherme, intensifica os esforços para contar com vinte indústrias, 
representativas dos setores moveleiro, alimentício, metalúrgico e outros. “A mostra está 
sendo pensada como o embrião da Feira da Indústria de Umuarama, um evento anual que 
integre o calendário oficial e projete nossas potencialidades”, explica a empresária Maristela 
Hark, uma das integrantes da comissão.

REUNIÃO com representantes das forças de segurança definiu o esquema de trabalho durante a feira

IGOR CORREIA
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS  DE 
BIODIESEL DO ESTADO DO PARANÁ.                  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato acima citado, conforme as atribuições que lhe são 
conferidas convoca todos os trabalhadores da categoria econômica das Industrias de 
fabricação de biodiesel de gorduras animais, de óleos vegetais e biodiesel-
biocombustível derivado de biomassa renovável, no âmbito das bases pertencentes ao 
Sindicato acima citado, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
que se realizará no dia 12/03/2020 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 da categoria econômica das 
Industrias de fabricação de biodiesel de gorduras animais, de óleos vegetais e 
biodiesel- biocombustível derivado de biomassa renovável.

 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, 05 de Março 2.020.

PAULO VICENTE DA SILVA
Presidente 

Descomplicando a busca pelo 
emprego aos alunos da ARAM

Através da Agência do 
Trabalhador da Secreta-
ria Municipal de Indús-
tria, Comércio e Turismo, 
cerca de 250 alunos da 
Guarda Mirim/ARAM 
(Associação Regional de 
Assistência ao Menor) 
receberam orientação 
prof issional. Muitos 
deles estão à procura 
do primeiro emprego e 
esbarram em dificulda-
des que vão além da 
falta de experiência.

Com o tema “Des-
complicando a busca por 
emprego”, a psicóloga 
organizacional e do tra-
balho Camila Orlandini, 
gerente da Agência do 
Trabalhador, orientou os 
adolescentes e jovens 
sobre a elaboração de um 
bom currículo, como se 
portar em uma entrevista 

de emprego e a impor-
tância de buscar qualifi-
cação constantemente, 
além de levar os estu-
dos com seriedade.

“A maior dificuldade 
para o jovem aprendiz 
hoje não é a falta de expe-
riência, pois as empresas 
interessadas sabem que 
a maioria deles busca o 
primeiro emprego. O pro-
blema é a falta de pre-
paro (cursos), atraso ou 
abandono dos estudos 
e a dificuldade de comu-
nicação. Muitos deles 
não sabem se expres-
sar claramente, por isso 
não conseguem demons-
trar suas capacidades”, 
explicou Camila.

A palestra também 
deu dicas para ajudar 
os jovens a vencer a 
timidez e a insegurança 

no momento da entre-
vista e esclareceu as 
dúvidas apresentadas 
pelos alunos.

ESCOLHA 
PROFISSIONAL

No dia 20 a Agência 
realiza a palestra “A 
importância da escolha 
profissional”, trazendo 

das 14h às 15h30 
orientação para pessoas 
que estão entrando no 
mundo do trabalho. O 
evento é parceria entre 
a Prefeitura e Unipar. As 
inscrições serão realiza-
das apenas no dia 16 e 
a quantidade de vagas é 
limitada a 15 pessoas.

O prefeito Celso Pozzobom e a secretária da Saúde, Cecília Cividini, 
receberam o chefe do Hemonúcleo de Umuarama, Cláudio Francisconi 
da Silva, para discutir a ampliação do horário de coleta de sangue na 
unidade para atender a alta demanda num período que a cidade e região 
enfrentam epidemias de dengue. Atualmente, o Hemonúcleo realiza 
coletas somente entre 8h e 11h e no terceiro sábado do mês, das 8h 
às 12h. “Estudamos uma parceria para estender a coleta das 13h30 
às 16h, e assim atender à demanda. O prefeito Celso Pozzobom está 
preocupado com a situação e em breve devemos ter novidades neste 
sentido”, disse a secretária Cecília Cividini.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

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 +3,22% 26,89 
Vale ON +4,79% 48,57 
Bradesco PN +1,10% 30,45 
IR BR ON -31,96% 19,05 
Suzano ON +9,01% 43,54 
Viavarejo ON +4,24% 14,98

IBOVESPA: +1,60% 107.224 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 107,29
Libra est. 0,78
Euro 0,90
Peso arg. 62,36

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+1,6% 4,5800 4,5810 +2,2%
PTAX  (BC) +0,8% 4,5252 4,5258 +0,6%
PARALELO +1,5% 4,4400 4,8400 +2,3%
TURISMO +1,5% 4,4400 4,8200 +2,3%
EURO +0,5% 5,0393 5,0417 +2,0%

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 04/03

Iene R$ 0,0422
Libra est. R$ 5,80
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1439,06guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 04/03

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 04/03 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 84,00 1,2% 5,7%
SOJA Paranaguá 91,50 1,1% 6,4%
MILHO Cascavel 45,00 0,0% 2,3%

SOJA 898,75 5,75 2,2%
FARELO 305,20 1,40 5,8%
MILHO 387,00 5,25 1,2%
TRIGO 521,50 -7,25 -6,4%

SOJA 82,62 0,5% 8,4%
MILHO 41,84 0,2% 6,2%
TRIGO 51,50 0,1% 3,1%
BOI GORDO 186,79 0,2% 4,1%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 04/03 PR DIA 30d.

Em 04/03 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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“Revelação
Espontânea”

Servidores da assistên-
cia social e representantes 
de entidades socioassisten-
ciais participaram da pales-
tra “Revelação Espontânea”, 
ontem (4), no Anfiteatro 
Haruyo Setogutte, com o obje-
tivo de sensibilizar e capacitar 
profissionais que atuam na 
rede de proteção sobre o aco-
lhimento à criança e ao ado-
lescente vítima da violência. 
A realização é da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social e a aber tura contou 
com a presença do prefeito 
Celso Pozzobom.

A secretária da Assistên-
cia Social, Izamara Amado 
de Moura, chamou a aten-
ção dos presentes para a 
importância do acolhimento 
profissional à criança vítima 
ou testemunha de violência 
sexual, física ou psicológica 
e moral, compreendendo 
a revelação espontânea – 
quando a vítima informa o 
caso a alguém de sua con-
fiança –, conforme diretrizes 
da Lei 13.431/2017.

“Com o apoio de psicólo-
gas que estudaram o tema a 

fundo, orientamos os servido-
res sobre como agir quando 
uma criança ou adolescente 
revela um abuso sexual ou 
físico. Existe um protocolo 
de procedimentos que, se 
for seguido, pode atenuar os 
efeitos e consequências da 
violência na vida da vítima, 
preservando-a de mais sofri-
mento”, explicou Izamara. 
“O que não pode acontecer 
é a criança ficar repetindo o 
relato a várias pessoas e aca-
bar exposta”, acrescentou.

Quando um caso de vio-
lência infantil vier à luz, a 
recomendação é que a vítima 
seja encaminhada ao Conse-
lho Tutelar onde uma psicó-
loga fará a escuta especiali-
zada e encaminhará o caso 
ao MP, sem a necessidade 
de maior exposição. “Quanto 
mais vezes a criança tiver de 
relatar o fato, mais traumá-
tico ele se torna, além de 
prejudicar a apuração ou 
até levá-la a silenciar, per-
mitindo que a situação per-
sista e os causadores não 
sejam responsabilizados”, 
orientou a secretária.

Convocação do Fila Única
A Secretaria de Educa-

ção divulgou ontem (4) em 
diário oficial do município, 
a lista com a convocação 
para ocupação das vagas da 
Educação Infantil de Umua-
rama (Sistema Fila Única) 
para o Berçário, Maternal I, 
Maternal II e Jardim (crian-
ças de 0 a 3 anos). 

Pais ou responsáveis 
devem ficar atentos aos 
prazos e à apresentação da 
documentação, para não per-
der a vaga. As guias de matrí-
cula serão retiradas na Secre-
taria de Educação a partir do 
dia 10, das 8h às 11h30 e 

das 13h30 às 17h30.
Será necessário validar 

os dados e o responsável 
legal deverá apresentar 
cer tidão de nascimento 
da criança; comprovante 
de residência em nome do 
pai ou responsável; folha 
resumo do CadÚnico para 
comprovar par ticipação em 
programa social, se for o 
caso; Car teira de Trabalho; 
holerites dos últimos três 
meses; declarações de ser-
viços prestados com firma 
reconhecida; declaração de 
imposto de renda ou decla-
ração do responsável.

Palácio Quatro Estrelas
Mais um general do Exército vai 
ocupar alto posto no Palácio do 
Planalto. Sergio José Pereira foi 
nomeado pelo ministro-chefe 
da Casa Civil da Presidência, 
general Braga Netto, para o 
comando da secretaria-executiva 
do órgão. Pereira irá substituir 
o delegado da Polícia Federal 
Marcos Paulo Cardoso Coelho 
da Silva, nomeado há menos de 
um mês pelo ex-ministro da pasta 
Onyx Lorenzoni. O cargo também 
fora ocupado por José Vicente 
Santini, demitido pelo presidente 
Jair Bolsonaro após usar um 
jato da FAB para uma viagem de 
Davos para Nova Déli, enquanto 
ministros veteranos seguiram 
de voo comercial em classe 
econômica. 

Da turma
O general Sergio José Pereira 
integrou a equipe de Braga Netto 
durante a intervenção federal do 
Governo Michel Temer na segurança 
pública do Rio de Janeiro.

Guerra nas ruas
Bolsonaristas fixaram faixas em 
viadutos de Fortaleza com as fotos 
de Ciro e Cid Gomes e as frases 
“Debi & Loide”.

Amém e Adeus
Três mulheres vestidas de freiras 
pedem doações num semáforo, 
à noite, no Bairro Sudoeste em 
Brasília. Não são reconhecidas pela 
Igreja Católica. 

Vídeo caseiro 1
O PCdoB cobra do ministro 
do Turismo, Marcelo Álvaro, 
esclarecimentos sobre a 
participação de comissionado da 
Embratur na divulgação de vídeo 
convocando manifestação contra 
o Congresso e o STF para o dia 15. 
No requerimento, a deputada Alice 
Portugal (BA) cita que a narração 
foi feita pelo coordenador-geral 
de publicidade da Embratur, Silvio 
Santos Nascimento, nomeado para 
o cargo na gestão de Bolsonaro. 

Vídeo caseiro 2
Para a deputada, “o fato de 
a locução ter sido gravada 
por alguém que ocupa cargo 
comissionado no governo 
federal é mais uma evidência do 
envolvimento do presidente na 
convocação das manifestações”.

Golpe
A Receita Federal identificou 
novo golpe com uso do nome do 
órgão. Trata-se de notificação postal 
falsa em que se exige pagamento 
de suposto Imposto Verificador 
de Score Concretizado, tributo 
inexistente. A mensagem, segundo a 
Receita, atinge pessoas interessadas 
em aumentar a pontuação em 
“cadastros de bons pagadores”.

Golpe 2
Além do logotipo da Receita, os 
golpistas utilizam indevidamente 
o nome de um auditor-fiscal, cuja 
assinatura é falsificada. A Receita 
reitera que não fornece dados 
bancários para o recolhimento de 
tributos federais via depósito ou 
transferência. 

Carioca-mineirinho
Eduardo Paes vai, quieto e 
devagarinho, articulando sua 
candidatura à Prefeitura do Rio, a 
qual já comandou. Conversou com a 
direção do Patriota, na terça-feira. 

Site assanhado
Um outdoor chama atenção na via L4 
Sul, em Brasília, perto do zoo. Nele, 
há fotos do presidente americano, 
Donald Trump, e sua esposa, com 
a frase: “Infeliz no casamento, mas 
divórcio não é opção”. Aparece o 
endereço de um site, acredite, para 
mulheres casadas que desejam se 
aventurar em adultério.

Dupla decidida
Renata Campos, viúva de Eduardo, e o 
governador Paulo Câmara vão apoiar 
Pedro Mendes, recém-filiado ao PSB, 
para a disputa à Prefeitura do Recife. 
Cargo que o irmão do ex-governador 
Antônio Campos, agora rompido com 
eles, sempre cobiçou.

Elas e o clima
Doze prefeitas participaram ontem em 
Brasília de encontro sobre mudanças 
climáticas intitulado “Prefeitas 
Brasileiras na Vanguarda da Ação 
Climática”. A ocasião marcou 
a primeira adesão coletiva das 
prefeituras ao Pacto Global de Prefeitos 
para o Clima e a Energia no País.
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‘Pirata do asfalto’ pode ter 
sido vítima de assassinato
Depois que a polícia de Rondon 

(95 quilômetros de Umuarama) loca-
lizou uma caminhonete VW Amarok 
carbonizada, na segunda-feira (2), 
em uma estrada rural, descobriu que 
tratava-se de um utilitário perten-
cente a Cleberson Bertolin Oliveira, 
34, morador de Mariluz, que estava 
desaparecido desde janeiro.

O perito chefe do Instituto de Crimi-
nalística de Umuarama Evandro Sea-
bra, foi comunicado da localização, e, 
durante a analisa feita no local, encon-
trou vestígios de ossos humanos no 
interior do carro, além de perfurações 
provavelmente provenientes de dispa-
ros de arma de fogo.

O caso do desaparecimento é 
investigado pela Polícia Civil (PC) 
de Cruzeiro do Oeste, já o incêndio 
do carro e os possíveis fragmen-
tos de ossos são investigados pela 
delegacia de Cidade Gaúcha.

“Foram acionados IML e Crimi-
nalística e agora aguardamos mais 
detalhes que possam nos revelar 
como foi que aconteceu o crime, 
embora o veículo estivesse bas-
tante danificado”, explicou o dele-
gado de Gaúcha, Lucas Magron.

Em relação aos fragmentos de 
ossos, não houve confirmação ofi-
cial de que eles sejam humanos 
e dependerá do exame feito pelo 
Instituto Médico-Legal (IML) em 
Curitiba. Mas de acordo com as 
autoridades policiais, as circuns-
tâncias apontam que seriam de 
uma pessoa ou de duas pessoas, 
que estaria no interior do veículo.

“Existe uma pessoa desapa-
recida, existe um veículo dessa 
pessoa desaparecida, existem 
ossos ali dentro... tudo indica que 
se tratava de uma vítima humana. 
Então foram recolhidos, dado o 
tratamento como se fossem ossos 
humanos e encaminhados para o 

Piratas do asfalto
Cleberson Bertolin Oliveira foi condenado a 14 anos e dois meses de prisão junta-

mente com Ailton Neto de Oliveira, sentenciado a 6 anos e dois dias; Alan Dias Monteiro, 
que pegou 12 anos e seis meses e Pollyana Gonçalves Dias Monteiro, sentenciada a 1 ano 
e seis meses. Valdecir Garcia Dantas, também foi detido durante a ‘Operação Dave Jones’, 
desencadeada pela Polícia Civil em 2013 e que tirou de circulação pessoas citadas como 
sendo ‘Piratas do Asfalto’. Durante as investigações, os policiais civis de Umuarama recu-
peraram um VW Jetta roubado em Curitiba, um Vectra roubado em Alto Piquiri e uma 

grande carga de óculos contrabandeados, além de um Citroem C4 roubado em São Paulo, 
um Astra roubado em Planaltina do Paraná, uma caminhonete S10, duas motocicletas 

BMW 1100 cilindradas, um Kia Soul, além de um revólver calibre 357 e munições 9 mm.

IML”, explica Seabra. Se confirmar 
que tratan-se de ossos humanos, 
o próximo passo da investigação 
é identificar quem seria a vítima.

DNA
A Pol íc ia Civi l  deve pedir 

analises ao IML, mas o nome 

da pessoa só deve ser conhe-
cido por meio de exames de 
DNA, caso algum parente doe 
material genético para compa-
ração. Cleberson continuava 
desaparecido até o f inal da 
tarde de ontem.

POLÍCIA vai verificar se corpo de homem condenado em 2013 poderia estar dentro do veículo incendiado

DIVULGAÇÃO
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Marmitaria no Global é alvo de 
assaltantes na hora do almoço

Uma marmitaria situada no Jar-
dim Global foi alvo de assaltantes 
na hora do almoço da quarta-feira 
(4) em Umuarama. O estabeleci-
mento funciona em uma residên-
cia. O crime foi praticado por dois 
assaltantes, que agiram por volta 
de 12h30. A Polícia Militar foi 
acionada e verificou que os crimi-
nosos entraram no local armados 
e anunciaram o assalto. A dupla 
se apossou de cerca de R$ 350 
que havia no caixa, além de dois 
telefones celulares.

As vítimas relataram também que 
um dos assaltantes era mais baixo 
e usava calça jeans e camisa com 
botões cinzas. O comparsa era mais 
alto e vestia calça jeans e camisa 
preta, além de usar uma corrente 
dourada grande no pescoço.

Depois de praticarem o crime, 
os bandidos fugiram em direção ao 
bairro Belvedere. A Polícia Militar 
acredita que provavelmente a dupla 
tenha utilizado uma moto para se 

evadir com agilidade e que tal veí-
culo possa ter sido deixado em um 

terreno baldio situado a cerca de 
150 metros do alvo.

Na manhã de ontem (quarta-feira, 4), 
policiais militares de Cruzeiro foram 
informados de um veículo incen-
diado na rodovia BR-487 (Estrada 
Boiadeira), no sentido a Tuneiras do 
Oeste. Assim que uma equipe chegou 
ao local, encontrou o carro queimado 
à beira da rodovia, caído na valeta. 
Após uma verificação no emplaca-
mento feito em Cruzeiro do Oeste, 
foi descoberto que o Volkswagen Gol 
GL, ano 1989, de cor vermelha, 
não possuía alerta de furto ou roubo. 
O proprietário foi localizado e relatou 
que seu carro havia sido furtado 
durante a noite e que posteriormente 
ele faria um Boletim de Ocorrência 
na Delegacia. A Polícia Rodoviária 
Federal foi comunicada para que 
recolhesse a carcaça.

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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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.
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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.
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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-
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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
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dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
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e confessa que, para ela, é João. Yasmin
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cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Clotilde decide deixar 
Chiquinho com Olga
Em “Éramos seis”, Almeida propõe passar a vida junto a 
Clotilde, e os dois se beijam. Selma inicia uma nova sessão 
com Justina, que se desespera ao lembrar de Hamilton. Alaor 
contrata Alfredo como garçom. Zeca, Olga, Maria e Candoca 
se surpreendem ao encontrar Almeida com Clotilde. Higino 
revela a Adelaide e Justina a coleção de armas na casa de 
Emília. Olga teme perder Chiquinho. Maria aconselha Clotilde 
a contar a verdade sobre Chiquinho para Almeida. Felício se 
apresenta a Lola. Clotilde decide deixar Chiquinho com Olga, 
que se emociona. Justina lembra de seu trauma com Hamil-
ton. Shirley recebe notícias sobre o paradeiro de Afonso. 
Emília conta a Adelaide o que aconteceu com Hamilton.

Malhação 
Filipe e Beto vão atrás de Rita. Max 
ajuda Guga na confecção das camisetas 
de Rita. Regina afirma que não reatará 
com Max. 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. Marquinhos 
acredita que Rita foi embora porque 
quis. Filipe e Beto perseguem Militão. 
Vinícius presenteia Andressa, e Henri-
que se incomoda. Peixoto impede Filipe 
de seguir sua investigação. Rugieri con-
fessa a Marco que trocaria seu comando 
no batalhão pela liberdade do amigo. 
Lígia repreende Filipe. Todos se reúnem 
para a manifestação por Rita. Jaqueline 
confronta Leila.

Salve-se quem puder 
Kyra/Cleyde assombra Renatinha. Ale-
xia/Josimara venda os olhos de Rafael 
como condição para ele ter contato 
‘espiritual’ com Kyra. Kyra se aproxima 
de Rafael e fica emocionada com o 
reencontro. Edgar paquera Ermelinda. 
Renatinha não consegue convencer 
Rafael de que Alexia/Josimara é uma 
impostora. Gabi convence Juan a beber 
para comemorar a vitória de Mário, e 
aproveita para tirar uma foto beijando o 
rapaz. Úrsula pergunta a Téo o que ele 
sente por Luna/Fiona. Luna/Fiona fica 
decepcionada ao ver a foto do beijo de 

Gabi e Juan na rede social.

Amor de mãe 
Brenda insiste em morar com Leila, e 
Magno conta a Lurdes. Ryan encontra o 
cartão de Ingrid. Leila arma com Penha 
para conseguir um emprego de fachada. 
Thelma confessa a Durval que contra-
tou Fátima para se fingir de mãe bio-
lógica de Danilo. A pedido de Ryan, 
Ingrid dá uma nova chance a Marina. 
Lídia não aceita a demissão de Lurdes. 
Érica ganha uma bolsa de estudos em 
Paris. Ryan e Sandro pensam em tra-
balhar juntos. Raul rejeita a ideia de 
Sandro. Estela procura Álvaro.

As aventuras de Poliana 
Feijão destrói as partituras de Bento. 
Luisa pergunta a Pendleton se Sara 
é capaz de ficar invisível. Kessya 
tenta descobrir se Eric é o admirador 
secreto de Poliana. Luca e Gabriela 
confessam a Ruth e Helô sobre suas 
armações como Dark Lady. Kessya 
diz a Poliana que Hugo gosta dela. 
Waldisney diz a Nancy e Branca que 
sua mãe faleceu repentinamente. 
As crianças do Clubinho conversam 
com Ester sobre o túnel na casa de 
OTTO. Raquel fica chateada ao saber 
da possibilidade de Guilherme ir para 
Austrália. Na escola, Filipa recebe 
um buquê de um admirador secreto. 
Luisa procura por uma sala subterrâ-
nea na casa de Pendleton.

Cúmplices de um resgate 
Regina diz que Priscila deveria ir até a On-En-
terprise para fazer uma surpresa para Safira. 
Na igreja, as irmãs proíbem Luiz de entrar e 
dizem que ele é um homem sem vergonha 
e que traiu a própria esposa. Priscila chega 
na empresa e diz para Lurdinha que quer 
falar com a mãe. A secretaria fica confusa, 
pois nunca ninguém soube na empresa que 
Safira tinha uma filha. 

Amor sem igual
Miguel visita o conjugado e Poderosa 
corre para abraçá-lo. Miguel devolve a 
pashimina de Poderosa. Maikitaison liga 
para Poderosa e diz que o leilão está um 
sucesso, todos querem a mascarada e 
que os lances não param de subir. Miguel 
fica incrédulo com o que ouve e os dois 
discutem. Maria Antonia está abatida e 
Hugo pede que ela se abra com ele. Tobias 
recebe uma ligação anônima do suposto 
sequestrador de Ramiro.

O rico e Lázaro
Temendo o pior, Amitis pede para Nitócris 
não ir até a sala do trono. Nebuzaradã 
beija Sammu-Ramat e diz que em breve se 
tornarão reis. Ebede-Meleque aconselha 
Neusta a deixar o palácio. Fassur vai até a 
casa de Elga para a cerimônia. Zelfa pega 
o chapéu de Fassur. Ebede-Meleque e 
Neusta vão para a Casa da Lua. Evil-Mero-
daque anuncia que a Babilônia terá um só 
Deus. Nebuzaradã e seus oficiais desem-
bainham suas espadas, ameaçando o rei.
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Você vai encontrar uma coisa inesperada em comum 
com alguém ao seu redor. Você foi muito rápido para 
julgar. Você é muito duro consigo mesmo e são evi-
dentes os sinais de fadiga que você deveria parar 
de negligenciar.

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

Seu comportamento impulsivo poderia levá-lo a 
complicações. Cuidado com o que diz para evitar 
essa tendência. Você está se sentindo mais apto 
fisicamente, em particular, e seus reflexos serão 
mais rápidos. Você vai se sentir mais leve.

O dia parece estar em movimento rápido. Você vai 
ter que se movimentar, mas isso vai ser satisfatório. 
Uma discussão com pessoas experientes talvez pro-
vará que seus excessos são prejudiciais.

Você corre o risco de se decepcionar se ceder ao 
desejo de ajudar aqueles que não querem ser ajuda-
dos. Você está mais calmo e mais ativo, ao mesmo 
tempo. Tudo está indo bem, mas você precisa refinar 
as suas ideias em um ambiente calmo.

Se você se prender aos seus valores, você terá o 
melhor dia de todos, não dê ouvidos a ninguém. 
Uma vida equilibrada está ao seu alcance. Pense 
antes de reagir às coisas, isso funciona. Seu ponto 
de vista é a fonte.

Você encontrará paz dentro da sua própria casa. 
Você continuará conversas que foram interrompidas 
e isso será bom. Você está reservando a sua energia 
de forma sensata, para ganhar ainda mais.

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

Você sentirá necessidade de se afastar de assuntos 
secundários. Você verá isto mais claramente. Você 
está em sua melhor forma, aproveite para refletir 
sobre certos hábitos prejudiciais em sua vida.

Você vai ser mais tático do que o habitual e as 
pessoas confiam em você, então não abuse dessa 
confiança. Momentos de relaxamento permitirão 
que você descanse, você precisa disso. Encontre 
distração nas artes, nos shows, etc.

Um velho debate está ressurgindo. Agora é o 
momento de simplesmente expor seus termos às 
pessoas mais próximas a você. Seus nervos vão 
precisar de uma pausa, não hesite em mergulhar 
em seus hobbies e atividades favoritos.

Você está seguindo o seu plano. Siga o entusiasmo 
de ontem, as coisas positivas estão no horizonte. 
Sua distração está crescendo e você está encon-
trando dificuldades para achar uma medida de 
calma. Você precisa fazer mais exercício físico.
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Excessi-
vamente
apegada 

ao dinheiro

Partes de
comboio

ferroviário 

"Toda (?)
tem uma
exceção"

(dito)
Risco da

carta com
endereço

errado

O ponto
máximo
de uma
situação
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próprio no-
me à mão

O 7o plane-
ta do Sis-
tema So-
lar (Astr.)

Mastiga
feito o
rato 

(?) Seixas,
cantor de
"Maluco
Beleza"

Madeira
para

queimar

Vogais 
de "casa"

Problema
que atinge
os dentes

(?) Pra 
Contrariar,
grupo de
pagode

Purifica-
dor da

água de
piscinas

Vazios de
população

Instituto
militar
(sigla)

Aparta-
mento
(bras.)

Tarcísio
Meira,
ator

Constan-
te; monó-

tono

Tira de
pano cor-
tada na
diagonal

Bater (?):
fugir

(pop.)

Parte em que se
aplica o desodorante

Matar por sufocação 

Constru-
ção da
aranha

Conteúdo
Qualquer jogada rele-
vante dentro da partida
Raquel Villar: atuou 

em "Amor à Vida" (TV)

Sem brilho
"O Lago
dos (?)",

balé

Enjoo;
náusea

Não
cozido

Sílaba de
"harém"

Hélio
(símbolo)

Chá, em
inglês

O popular
"salsão"

Afeição
profunda

Onda
marinha

Cada
setor do
hospital

O remédio
vendido a

preços
populares

(pl.) Som
da vaia
Invalidei
 o voto 

3/tea. 5/lenha. 6/assina. 9/extraviar. 10/repetitivo.
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O temor do Senhor 
é o princípio do 

conhecimento, mas 
os insensatos des-
prezam a sabedoria 
e a disciplina. Ouça, 
meu filho, a instru-
ção de seu pai e não 
despreze o ensino de 
sua mãe. Eles serão 

um enfeite para 
a sua cabeça, um 
adorno para o seu 
pescoço. Meu filho, 
se os maus tentarem 
seduzi-lo, não ceda! 

( Provérbios 1 ) 

Happy Day
A coluna destaca leitores do jor-
nal Tribuna Hoje News que come-
moram aniversário hoje  -, Eliane 
Saconi, João Neudes de Lucena, 
Ricardo Soares Mestre Janeiro 
Sandra Abou Rahal, Reinaldo 

Antoniassi , Luiza Carrião Janeiro, 
Francisco Martinez Cebrian e  Ivan 

Jose Cardoso Frey. Da coluna: 
felicidades! 

RAINHA EXPO 
A noite dest 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 basti-
dores  Sociedade Rural e Jovens 
Ruralistas com organização de  

PróArte -, by Cris Ranzani. 

Simone Prando e Luci Lemes Katia Sarin e Aline Ruge

Lilian Valiis e Marjory Valias Amanda Gomes

Coquetel & Tendências 
no 1º aniversário CARMEN STEFFENS ! 

n Um coquetel brindou 
o primeiro aniversário da 
franquia Carmen Steffens, 
em Umuarama reunindo uma 
trupe de mulheres elegan-
térrimas que foram tam bém 
conferir o Outono / Inverno 
2020 da grife.

n Brindes de champanhe 
e parabéns à você também 
destacaram Zuleyka Fabiana 
Kardek que recebeu a todas 
convidadas com um 
largo sorriso e atenção, 
juntamente com a 
equipe C.S. 

n O casal Zuleika Fabiana 
e Murilo Ribeiro agradece-
ram a acolhida há 1 ano 
em Umuarama e ressaltaram 
a importância da cidade . 
Brindaram com muitos Vi-
vas, boa música brasileira e 
um delicioso coquetel .

Angélica Carcel e Érica Kovalechen

Zuleyka Fabiana Kardek, franqueada C.S Ivani Berton

FOTOS: THIAGO CASONI
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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

A Unipar oferta diversas opções de pós-
graduação no modelo MBA (Master of Business 

Administration), indicado aos profissionais da área 
de gestão empresarial interessados em aprimorar 

os conhecimentos. Em Umuarama, um dos cursos é 
o MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria. As 

inscrições estão abertas.
O curso capacita os profissionais a dominar os 

mecanismos, estratégias e controles necessários 
à otimização da controladoria, auditoria e gestão 
financeira. Além disso, prepara para a gestão de 
empresas, de modo a torná-las mais eficientes 
e eficazes, proporcionando conhecimentos de 

auditoria interna e externa.
Durante as aulas, os pós-graduandos vão estudar 

disciplinas que foram elaboradas de acordo com as 
propostas do projeto pedagógico, o qual atende as 

exigências do MEC. 
Para alcançar os objetivos propostos, a coordenação 
montou um corpo docente experiente, formado por 
profissionais com vasta experiência na área, sendo 

especialistas, mestres e doutores. O regime de aulas 
será quinzenal (aos sábados de manhã e tarde).

Saiba mais no site www.unipar.br 

Executivos, gestores, empreendedores, 
contadores, administradores e profissionais 

de áreas afins podem se inscrever

MBA em Finanças, 
Controladoria e Auditoria 

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 
MONICA CRISTINA DA SILVA 
GRUNITZKY – CLINICA DE 
F IS IOTERAP IA ,  CNPJ  n º 
27.477.741/0001-14, estabele-
cido na Avenida Apucarana, 4251, 
2º andar, Zona I, CEP 87.501-230, 
nesta cidade de Umuarama/Pr. 
Comunica o Extravio de seu Alvará 
de Licença Municipal, pela pre-
sente publicação mesmo torna-se 
sem efeitos legais.

Maratonista
campeão

Márcio Calgara, 37 de 
anos, maratonista umuara-
mense, par ticipou da meia 
maratona de Joinville/SC e 
voltou para casa com uma 
medalha de ouro. O evento 
aconteceu no domingo (1º) e 
reuniu cerca de 2.300 com-
petidores. Márcio competiu 
na categoria de 35 a 39 
anos, ficando em 1º lugar. 
Na colocação geral, o atleta 
também obteve um bom 
resultado, ficando em 12º, 
percorrendo 21 quilômetros 
em 1h e 14min.

Segundo Márcio, esta 
foi a sua segunda corrida 
neste ano, e a expectativa é 
otimista, esperando outros 
bons resultados para o res-
tante de 2020.

DIVULGAÇÃO
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Umuarama Futsal vence o 
time de Guaíra de goleada

Oitavas de final na Copa de futebol suíço de Jussara
A rodada do fim de semana na 

Copa Jussara de futebol suíço definiu 
os confrontos das oitavas de final 
da competição. Os jogos eliminató-
rios acontecem na próxima semana 
(sábado, 7 e domingo, 8 de março). 
O destaque vai para o confronto 
umuaramense entre a Baterax e o 
time da Casa & Piscina, que será no 
dia 7. No domingo, a equipe umua-
ramense Ki-Delícia enfrenta o Alema-
nha FC de Cascavel.

Para conquistar a vaga nas oita-
vas a Baterax venceu o time de 
Goioerê por 2 a 1. Já a Casa & Pis-
cina perdeu para o Vila Nor te, de 
Cascavel por 4 a 1. O time Ki-Delícia 
também perdeu por 3 a 0 para o time 
de Jesuítas. Mesmo assim, foram 

O time profissional de Umuarama 
de Futsal goleou o Guaíra na noite da 
terça-feira (3). Na casa do adversário, 
durante um jogo amistoso, mos-
trou que os atletas estão cada vez 
mais bem preparados para encarar 
a temporada 2020. A equipe de 
Umuarama venceu sem dificuldade, 
com um placar de 4 a 0.

O jogo aconteceu no ginásio Rob-
son Reis, à beira da divisa com o Mato 
Grosso do Sul. E o confronto, que foi 
amistoso, serviu como um tipo de 
preparativo durante a pré-temporada. 
Neste ano o Umuarama disputará o 
Campeonato Paranaense – Chave 
Ouro e, retornou à Liga Nacional de 
Futsal, maior campeonato brasileiro 
da modalidade. Também faz parte da 
preparação a 1ª Taça Pitanga de Fut-
sal, que acontecerá entre os dias 6 
e 8 de março. O quadrangular terá 
os times de Pitanga, Umuarama, 
Campo Mourão e Marechal Cândido 
Rondon e acontece em comemora-
ção ao aniversário da cidade que 
sedia o campeonato. O elenco, sob 
comando de Nei Victor está treinando 
em dois períodos, diariamente. Além 

classificados por conta dos resulta-
dos anteriores. Afau Umuarama per-
deu para o Bonamigo de Cascavel por 

4 a 1 e o KNN Idiomas Umuarama 
também foi batido por um placar de 
2 a 1, pela equipe de Goioerê.

do Nacional e da Chave Ouro do Para-
naense, o Umuarama futsal também 

participará no decorrer deste ano da 
Taça Paraná e da Liga Sul.

UMUARAMA saiu de casa e venceu Guaíra por 4 a 0

DIEGO LESKANO/ASSESSORIA AFSU
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