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UMUARAMA

Ações Manager e Cem por Cento 
cumpriram mandado em Umuarama

A Polícia Federal deflagrou, na manhã de ontem, simultaneamente, duas Operações na 
região de Naviraí, com o objetivo de capturar criminosos e efetuar a repressão ao contra-
bando de cigarros na região Sul do Mato Grosso do Sul. A intenção também foi desarticu-
lar uma rede de Agentes Públicos envolvidos diretamente nos crimes e que davam suporte 

às atividades delituosas. As investigações trouxeram os agentes até Umuarama, onde 
também foram cumpridas ordens judiciais de busca e apreensão. 

Integração entre a 
lavoura e a pecuária 
recebeu apoio e 
projeto da Prefeitura 

Polícia Militar 
dispersa confusão e 
esfaqueamento na 
Praça Miguel Rossafa 

Na contramão do PR, Umuarama não registra casos de Febre Amarela

l
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Novo comando
Polícia Militar de Umuarama recebe hoje seu novo 

comandante. Tenente coronel Carmelito Santos assume 
o comando do 25º Batalhão e pela segunda vez chefia os 
trabalhos na corporação no município. Santos deixou a 

Polícia Militar de Colorado, no norte do Estado, e se coloca 
no lugar deixado por Aguinaldo Letrinta. O sub comando fica 

a cargo do Major Willian Silveira. l Pág. 5
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Recursos para a Saúde
Foi assinado um convênio entre o Município de Douradina e a 
Secretaria Estadual de Saúde, para a reforma e ampliação do Pronto 
Atendimento daquele município, no valor de R$ 1.235.160,64. Desse, 
R$ 61.758,04 serão em contrapartida do Município. De acordo com o 
prefeito João Jorge Sossai, a aquisição dos recursos foi intermediada 
pelo deputado Estadual Delegado Fernando (PSL). O prefeito lembra 
que depois de muita persistência e várias adequações, os projetos 
foram aprovados, e já estão em processo de licitação. “Em breve 
o edital da obra será publicado. Agradeço o apoio fundamental do 
deputado estadual Delegado Fernando Martins, que tem ajudado 
bastante o nosso município, a Secretária Maria Elizabeth Oliveira da 
Cruz e, em especial ao secretário Estadual de Saúde Beto Preto e o 
nosso Governador Ratinho Jr pela liberação dos recursos.

 Lava Jato
Equipes da Força Tarefa da Lava 
Jato cumpriram ontem (5), no 
RJ, seis mandados de prisão 
preventiva e outros três de 
prisão temporária, prendendo 
sete pessoas, entre elas um 
ex-procurador da Justiça e o 
ex-secretário Nacional de Justiça 
e Cidadania Astério Pereira 
dos Santos. Os agentes da PF e 
do Ministério Público Federal 
(MPF) cumpriram também 32 
mandados de busca. Todos os 
envolvidos foram acusados 
de participar de um esquema 
de pagamentos de propina a 
conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-RJ) e de 
lavagem de dinheiro através de 
contratos na Secretaria estadual 
de Administração Penitenciária. 
Segundo a PF, esta rede seria 
organizada por empresários e 
agentes públicos com apoio de 
dois escritórios de advocacia. E 
envolvia laranjas e familiares dos 
acusados.

Veto à LDO
O Congresso Nacional manteve o veto presidencial sobre a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A manutenção veio após 
acordo entre Congresso e Palácio do Planalto, o que explicou a 
votação maciça favorável ao veto. O acordo envolveu o envio, 
pelo governo, de Projetos de Lei (PL) que tratam da distribuição 
das verbas de emendas e do relator-geral do Orçamento. Com 
a manutenção dos vetos, o relator-geral do orçamento não 
poderá indicar prioridades na execução de obras realizadas com 
orçamento público. O governo não terá mais o prazo limite de 
três meses para repassar a verba do Orçamento. Na prática, o 
orçamento destinado a emendas de comissão e do relator não são 
mais impositivas. Além disso, não haverá penalização ao governo 
caso ele não faça o pagamento dessa verba.

Tabela do frete
Contrariando sua antecessora 
Raquel Dodge, o procurador-
geral da República, Augusto 
Aras, enviou parecer ao ministro 
Luiz Fux, do STF, em que passa a 
defender a inconstitucionalidade 
do tabelamento do frete 
rodoviário. Para Aras, a lei que 
criou a tabela do frete prejudica 
“princípios constitucionais 
da livre iniciativa e da livre 
concorrência, bem como os 
limites constitucionais da 
subsidiariedade da atuação 
estatal direta no domínio 
econômico”. Quando a lei foi 
aprovada, durante o governo de 
Michel Temer, Raquel Dodge, 
então PGR, havia se manifestado 
a favor da constitucionalidade 
da medida, por considerá-la 
fundamental “para o respeito 
à dignidade humana e à 
valorização do trabalho, em 
detrimento da suposta liberdade 
para contratar serviços abaixo 
do preço de custo”.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Congresso mantém veto 
da MP Médicos pelo Brasil

O plenário do Congresso Nacional 
manteve o veto do presidente Jair Bol-
sonaro a três itens do projeto de lei de 
conversão da medida provisória que ins-
tituiu o programa Médicos pelo Brasil.

Os trechos foram mantidos por 
uma margem apertada. Na Câmara 
dos Deputados, houve 255 votos favo-
ráveis à derrubada do veto, apenas 
dois votos a menos do que o mínimo 
necessário para o veto do presidente 
deixar de valer. Outros 170 deputados 
optaram por manter o veto. Para que 
um dispositivo seja vetado é necessá-
ria maioria absoluta dos votos de depu-
tados e senadores, ou seja, 257 votos 
de deputados e 41 votos de senado-
res, computados separadamente. 

Um dos trechos vetados por Bolsonaro 
em dezembro do ano passado permitia a 
instituições privadas de educação superior 
revalidarem, no âmbito do programa de 
revalidação (Revalida), o diploma de médi-
cos formados no exterior.

Pelo texto aprovado inicialmente 
pelo Legislativo, as faculdades priva-
das que poderiam revalidar os diplo-
mas estrangeiros seriam aquelas com 
notas 4 e 5 no Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes (Enade) 
e que oferecessem cursos de medi-
cina. Com o veto de Bolsonaro, apenas 

Código estadual de defesa do consumidor
A deputada Maria Victoria (PP) pro-

pôs na Assembleia Legislativa do Paraná 
a criação de uma Comissão Especial 
para redigir o Código Estadual de Defesa 
do Consumidor. Segundo a deputada, o 
documento vai reunir diversas leis esta-
duais que tratam do tema com o objetivo 
de informar, conscientizar e garantir os 
direitos dos consumidores.

“A criação do Código de Defesa do 
Consumidor do Estado do Paraná é 
uma atualização necessária, uma vez 
que o Código Nacional foi aprovado há 
30 anos, ainda no governo Fernando 
Collor, e as relações de consumo 
mudaram consideravelmente desde 

instituições públicas de ensino man-
tém a prerrogativa de revalidação. 

Para o Executivo, faculdades particu-
lares aplicarem o exame seria retirar do 
poder público “a governabilidade da reva-
lidação”, o que traria riscos à qualidade 
do exame devido a critérios de avaliação 
que poderiam ser mais flexíveis.

Foram mantidos o veto do disposi-
tivo que previa aumento da gratifica-
ção devida a servidores médicos da 
carreira da Previdência, da Saúde e do 
Trabalho, de cerca de R$ 1,5 mil, e do 
trecho que definia que as atribuições 
do Conselho Deliberativo, do Conselho 

Fiscal e dos membros da Diretoria-Exe-
cutiva da Agência para o Desenvolvi-
mento da Atenção Primária à Saúde 
(Adaps) seria submetido à consulta 
e audiência pública. Para o governo, 
esse dispositivo poderia atrasar o iní-
cio das atividades da agência.

Sancionado em dezembro do ano 
passado, o programa Médicos pelo 
Brasil substitui o Mais Médicos, criado 
em 2013. Ao todo, o Ministério da 
Saúde prevê 18 mil vagas para médi-
cos em todo o país, principalmente em 
municípios pequenos e distantes dos 
grandes centros urbanos. 

FORAM 255 votos favoráveis à derrubada do veto, apenas dois a menos do que o mínimo necessário para o 
veto do presidente deixar de valer

FABIO RODRIGUES PEZZOBOM/AGÊNCIA BRASIL

então”, destaca Maria Victoria.
O novo código facilitará o acesso e a 

aplicação das normas legais, garantindo 
mais eficácia e segurança jurídica numa 
época marcada pelas alterações nas for-
mas de pagamento; com o dinheiro e 
cheque cada vez mais substituídos por 
cartões e aplicativos, o surgimento do 
comércio eletrônico, dos serviços com-
partilhados e das entregas em domicílio.

O novo código vai compilar as diver-
sas leis estaduais que tratam dos 
direitos do consumidor, que abordam 
temas específicos nas relações de 
consumo, mas que muitas vezes não 
são cumpridas por desconhecimento.

Vanguarda
Para a deputada, é preciso que o 
Paraná também esteja na vanguarda, 
na modernização das normas nas 
relações de consumo no Estado. 
Segundo ela, o tema será analisado e 
discutido com profundidade. “Além 
dos debates aqui na Assembleia, 
ouviremos a sociedade civil, convi-
daremos o Procon, promoveremos 
audiências públicas com especialis-
tas, para que possamos elaborar o 
melhor Código possível, que garanta 
os direitos do consumidor no Paraná 
e contribua para alavancar a atividade 
econômica no Estado”.
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Kits para
Educação Especial

A Secretaria de Educação 
da Prefeitura de Umuarama 
adquiriu 22 kits para avalia-
ção de alunos com dificul-
dades de aprendizagem na 
Rede Municipal de Ensino. 
A aquisição do material tem 
como objetivo investigar o 
processo de aprendizagem 
da criança e seus conheci-
mentos, bem como orientar 
os professores na definição 
de estratégias para a resolu-
ção de problemas.

Os kits foram entregues 
pelo prefeito Celso Pozzobom 
e pela secretária municipal 
de Educação, Mauriza Gon-
çalves de Lima Menegasso, 
à coordenação de Educação 
Especial nesta semana, no 
Núcleo de Tecnologia Educa-
cional do Município (NTM). 
“É um material voltado para 
avaliar as funções psicoló-
gicas superiores, o desen-
volvimento psicomotor e as 
exigências curriculares da 
leitura, escrita e matemá-
tica”, explicou Mauriza.

Os professores da Sala 
de Recursos Multifuncionais 
receberam uma primeira for-
mação das autoras do mate-
rial, Nerli Nonato Ribeiro 
Mori e Danille Sayuri Saito 
(UEM) para a aplicação ao 
público-alvo da Educação 
Especial, setor que tem a 
coordenação das servidoras 
Maria de Lourdes Castanha 

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

OS kits foram entregues pelo prefeito e pela secretária à coordenação de 
Educação Especial

de Freitas e Angela Pinto 
Tavares Baccarin.

Para o prefeito Celso Poz-
zobom, o município deve utili-
zar todos os recursos dispo-
níveis para atender cada vez 
melhor a todos os públicos 
educacionais. “Graças à boa 
condição financeira da Prefei-
tura, podemos contribuir de 
forma mais ampla para o pro-
cesso de ensino e aprendiza-
gem, equipando escolas com 
novos recursos materiais e 
capacitando os nossos pro-
fessores. Estamos investindo 
mais de R$ 15 milhões em 
melhorias estruturais nas 
unidades para dar melhores 
condições de trabalho aos 
profissionais e ambientes 
mais confortáveis aos alu-
nos”, apontou.

Além dos kits para Edu-
cação Especial, o município 
adquiriu recentemente cadei-
ras para alimentação das 
crianças nos CMEIs, caminhas 
para substituir os colchonetes 
e está instalando ar-condicio-
nado em todas as salas de 
aula que ainda não contavam 
com este recurso. “Os resul-
tados desses investimentos 
e da capacitação e dedica-
ção dos professores serão 
colhidos no futuro, com cida-
dãos bem preparados para 
a sociedade e uma cidade 
cada vez mais desenvol-
vida”, completou Pozzobom.

Defesa do consumidor
A deputada Maria Victoria 
(PP) propôs a criação de 
uma comissão especial 
para redigir o Código 
Estadual de Defesa do 
Consumidor. Segundo a 
deputada, o documento 
vai reunir diversas leis para 
informar, conscientizar e 
garantir os direitos dos 
consumidores. “A criação 
do Código de Defesa do 
Consumidor do Paraná é 
uma atualização necessária, 
uma vez que o código 
nacional foi aprovado 
há 30 anos e as relações 
de consumo mudaram 
consideravelmente desde 
então”, destaca.

Segurança
O novo código de defesa 
do consumidor facilitará 
o acesso e a aplicação das 
normas legais, garantindo 
mais eficácia e segurança 
jurídica numa época 
marcada pelas alterações 
nas formas de pagamento; 
com o dinheiro e cheque 
cada vez mais substituídos 
por cartões e aplicativos, 
o surgimento do comércio 
eletrônico, dos serviços 
compartilhados e das 
entregas em domicílio.  

MP do Agro
O Senado aprovou o 
projeto de lei do deputado 
Pedro Lupion (DEM-PR), a 
“MP do Agro”. Como não 
houve mudanças, o texto 
segue agora para a sanção 
presidencial, e vai ajudar a 
desburocratizar o acesso ao 
crédito rural no País.

Revogaço
Chefe da Casa Civil, 
deputado Guto Silva 
(PSD) comentou sobre a 
revogação de 700 decretos 
estaduais pelo governador 
Ratinho Junior: “O 

revogaço é uma estratégia 
de modernização do 
governo para simplificar 
e desburocratizar o dia 
a dia da população e do 
empresariado. A comissão 
de revisão analisou mais 
de 64 mil decretos dos 
anos de 1980 a 2018, a 
maioria das revogações 
é da década de 1980 e 
1990. A máquina pública 
precisa dessa evolução e 
acompanhar as mudanças 
do mundo atual para 
melhorar a vida da 
população”.

Segurança no trânsito
O deputado Tião Medeiros 
(PTB) se reuniu com 
o secretário Sandro 
Alex (Infraestrutura e 
Logística) para solicitar a 
liberação de recursos em 
Paranavaí e em outros 
municípios do noroeste. 
Entre as solicitações está 
a instalação de placas de 
sinalização e de radares na 
PR-218 e a instalação de 
redutores de velocidade 
em frente à Faculdade de 
Tecnologia e Ciências do 
Norte do Paraná.

Aliança pelo Brasil
Dados do TSE apontam 
que 77% das assinaturas 
de apoiamentos ao 
partido do presidente Jair 
Bolsonaro, Aliança pelo 
Brasil, estão considerados 
inaptos. De acordo com 
a Justiça Eleitoral, o 
número de assinaturas 
descartadas (13.977) supera 
o de validadas (5.499). 
Há ainda cerca de 54 mil 
apoiamentos em fase de 
verificação pelos cartórios 
eleitorais - período em que 
pode haver impugnações 
e correções de dados. A 
rejeição de assinaturas se 
dá pelo fato de o apoiador 
estar filiado a outra legenda.
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Tenente Coronel Santos assume o 
25º Batalhão da PM em Umuarama

Carmelito dos Santos, Tenente 
Coronel da Polícia Militar do Paraná 
assume, pela segunda vez, o 
comando da corporação em Umua-
rama. A solenidade acontece na 
manhã de hoje (sexta-feira, 6), às 
9h na sede do 25º Batalhão da 
PM. Quando era tenente da PM, 
Santos chefiou a Companhia Inde-
pendente da PM em Umuarama, 
antes da mudança que trans-
formou a Cia em 25º Batalhão 
e depois, com a subida de sua 
patente para major, assumiu o 
comando do 7º Batalhão da Polí-
cia Militar em Cruzeiro do Oeste.

Ele substitui o major Valdecir 
Capelli (comandante interino do 
25º BPM), que se aposenta dia 
17 de março. A troca de comando 
foi anunciada pela Secretaria de 
Estado da Segurança Pública. 
Quem fica no sub comando do 25º 
é o major Willian Silveira.

O futuro comandante da Polícia 
Militar em Umuarama entrou na cor-
poração como soldado na década 
de 1.980 e mais tarde ingressou 
na academia de oficiais. O major 
estava responsável pelo comando 
da 9ª Companhia Independente 
de Polícia Militar de Colorado, no 
Norte do Estado.

O 25º BPM tem a missão de 
promover o policiamento ostensivo 
e a preservação da ordem pública, 
nas seguintes modalidades: rádio 
patrulha, inteligência policial, 
trânsito, módulo móvel comuni-
tário, Rotam, Rocam (motos), 
Canil e escoltas nas cidades de 
Alto Paraíso, Altônia, Alto Piquiri, 
Brasilândia do Sul, Cafezal do 
Sul, Douradina, Esperança Nova, 
Francisco Alves, Icaraíma, Ivaté, 
Iporã, Maria Helena, Perobal, 
Pérola, São Jorge do Patrocínio, 
Umuarama e Xambrê.

TENENTE Coronel Carmelito dos Santos deixou a 
PM de Colorado e assume hoje o comando da corpo-
ração em Umuarama pela segunda vez

DIVULGAÇÃO

Um homem de 42 anos, 
que pilotava uma Honda 
Biz, sofreu ferimentos na 
tarde da quinta-feira (5) 
e teve que ser levado ao 
Pronto Atendimento (PA) 
por Bombeiros de Umua-
rama, depois que colidiu 
contra uma pick-up na 
avenida Paraná. A moto 
e o utilitário seguiam no 
mesmo sentido (direção 
ao camelódromo) quando 
houve o choque.
Um médico que passava 
pelo local prestou atendi-
mento à vítima aguardando 
a chegada dos bombeiros. 
O piloto da Bis sofreu 
apenas leves escoriações.

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO
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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 tem cursos consolidados nesta modalidade, mas sempre investe em novidade

A campanha de pós-graduação deste ano 
da Universidade Paranaense está com 

cursos muito interessantes e bem focados nos 
desafios da atualidade. Entre eles estão vários 
MBA’s, todos regulamentados pelo Ministério da 
Educação. 

Nas sete unidades, são 15 opções. Em 
Umuarama, são cinco [ver quadro abaixo]. A 
excelente qualidade do projeto pedagógico 
destaca os cursos. Todos foram pensados e 
elaborados com embasamento científico e 
sintonizados com as demandas e expectativas do 
mundo corporativo. 

E todos também têm por objetivo capacitar 
empresários, executivos e outros profissionais 

que tenham interesse em empreender. A 
proposta é levá-los a conhecer teorias, estratégias 
e ferramentas que irão otimizar a gestão dos 
negócios.

Outro destaque dos cursos de MBA da Unipar 
é o quadro docente, formado por professores de 
alto nível [mais de 80% são mestres e doutores, 
titulados por universidades conceituados do 
Brasil e exterior].

A estrutura que a Unipar disponibiliza para 
o pós-graduando é outro fator que valoriza os 

A HORA E A VEZ DO MBA
PÓS-GRADUAÇÃO

•  MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria
•  MBA em Gestão de Pessoas, Carreira e          
    Liderança
•  MBA em Perícia, Auditoria e Gestão Tributária
•  MBA Executivo em Gestão Empresarial
•  MBA Executivo em Marketing, Tecnologia e    
    Inovação

PÓS-GRADUAÇÃO UNIPAR – AMPLIE SUAS POSSIBILIDADES     Saiba mais em pos.unipar.br

MBA – Opções em Umuarama 

Ainda na graduação, acadêmicos são 
incentivados a prosseguir os estudos, 
porque a especialização no currículo é 
um diferencial importante na carreira

O MBA [da sigla em inglês Master 
of Business Administration] é uma 
especialização focada na área de 

gerência, que oportuniza uma visão 
aprofundada do universo corporativo, 

voltada a alavancar os negócios.  

cursos. São laboratórios e bibliotecas [com mais de 
400 mil livros] muito bem equipados para garantir 
complementação de aprendizagem.

Por fim, temos que ressaltar o ‘conceito máximo’ da 
Universidade Paranaense, conquistado na recente 
avaliação de recadastramento junto ao Ministério da 
Educação, que a colocou entre as melhores do Paraná. 
Portanto, quem faz um curso de MBA na Unipar leva no 
currículo a marca de uma instituição de ensino superior 
séria, competente e promissora.
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CCJ realiza reunião especial 
em homenagem às mulheres

Dia da Policial 
Feminina
Será ainda discutido o PL 
71/2020, da deputada Can-
tora Mara Lima (PSC), que 
pretende instituir o Dia da 
Policial Feminina. A proposta 
será relatada pela deputada 
Maria Victoria. A data deverá 
ser comemorada anualmente 
no dia 19 de abril. Em 1977, 
neste dia, foi criado o pri-
meiro pelotão de Polícia Mili-
tar Feminina, com a inclusão 
e matrículas de 42 recrutas, 
selecionadas para o 1º Curso 
de Formação de Sargentos 
PM Femininas, do Centro de 
Formação e Aperfeiçoamento 
de Praças (CFAP). Desde 
então, o Paraná passou a ser 
o segundo estado do país que 
permitiu o ingresso da mulher 
na Polícia Militar, depois de 
São Paulo. Hoje elas compõem 
quadros operacionais, no 
setor da saúde, em batalhões 
de área, unidades especiali-
zadas e serviço administrativo. 
Está também na pauta o PL 
314/2019, do deputado Ricardo 
Arruda (PSL) que obriga bares, 
restaurantes e casas noturnas 
a adotarem medidas de auxílio 
às mulheres que se sintam em 
situação de risco. Entre as ações 
protetivas que devem ser imple-
mentadas estão a oferta de 
acompanhamento até o carro 
ou outro meio de transporte e 
o comunicado à polícia.

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Alep reali-
zará uma reunião extraordiná-
ria na segunda-feira (9), com 
o propósito de homenagear 
as mulheres, em função do 
Dia Internacional da Mulher, 

celebrado em 8 de março. 
Por isso, segundo o deputado 
Delegado Francischini (PSL), 
presidente do colegiado, pro-
jetos relacionados ao tema 
terão destaque nesta reunião.

Um deles é o PL 30/2020, 
da deputada Maria Victoria (PP). 
A proposição instituí a quinzena 
de combate ao feminicídio, 
entre os dias 25 de novembro 
e 9 de dezembro. “Entre 2017 
e 2018, os registros de femini-
cídio cresceram 48% no Paraná. 
É registrado um caso de vio-
lência contra a mulher a cada 
24 minutos no nosso Estado. 
No Brasil, uma mulher é agre-
dida ou violentada a cada um 
minuto e meio. E o nosso país é 
o quinto que mais registra mor-
tes violentas no mundo, isso 

sem contar a subnotificação”, 
aler ta a parlamentar. “Por tudo 
isso, o combate à violência con-
tra a mulher é uma das minhas 
principais bandeiras, desde que 
eu cheguei na Assembleia, em 
2015”, afirmou ao falar, recen-
temente, na tribuna do Plenário.

Na ocasião, Maria Victo-
ria chamou a atenção para os 
números alarmantes da vio-
lência contra a mulher, e para 
casos concretos de feminicídio, 
como o da advogada Tatiane 
Spitzner (em julho de 2018) e 
o da bailarina Maria Glória Pol-
tronieri Borges, no dia 26 de 
janeiro, em Mandaguari. “Chega 
de violência, chega de impuni-
dade!”, assinalou. A relatoria 
da proposição é da deputada 
Cristina Silvestri (CDN).
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Sabadão em ritmo de 
Páscoa
O comércio de Umuarama 
atenderá em horário especial neste 
sábado (7). Além da diversidade e 
promoções costumeiras, muitos 
estabelecimentos apresentam 
um vasto número de produtos 
para celebrar a Páscoa. Os 
supermercados e comércios 
especializados estão super 
abastecidos e oferecem guloseimas 
de várias faixas de preço.

Sob novo comando
O 25º Batalhão da Polícia Militar 
terá um novo comandante a 
partir desta sexta-feira. O major 
Carmelito Santos assume, vindo da 
9ª Companhia Independente, de 
Colorado. Nossas boas vindas e, ao 
major Capelli, que se aposentará, 
enorme gratidão pelos relevantes 
serviços prestados.

Golpe por email
Associados manifestam 
estranheza, e com razão, ao  
receberem email do Serviço 
Nacional de Consultas Cadastrais 
(SNCC), contendo boleto pagável 
na rede Santander ao valor de 
R$ 398,50. Trata-se de mais um 
golpe, uma tentativa de arrecadar 
indevidamente. Ignore.

Contagem regressiva
Restam pouco convites para o 
happy hour em comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher. Será 
nesta segunda (9), às 19h30, no 

Mister Chopp (avenida Apucarana). 
O valor é R$ 40 e o agito contará com 
música ao vivo, sorteio de brindes e 
porções de iscas de frango à milanesa, 
batata frita e pastel de carne seca. 
Se você ainda não adquiriu, corra. 
Garanta sua participação ligando para 
(44) 3621-6700/98422-1805 (Camila).

Reunião mensal de 
associados
A reunião mensal de associados 
está confirmada para o dia 25, a 
partir das 7h45 (café da manhã), 
no auditório da Aciu. Presença 
confirmada do secretário do 
Procon de Umuarama, João Paulo 
Oliveira, que abordará o tema 
‘Responsabilidade do fornecedor 
sobre produtos e serviços 
oferecidos’. As vagas são limitadas. 
Confirme sua presença o quanto 
antes pelo telefone (44) 3621-6700.

Campanha
A campanha Não Estacione suas 
Vendas já está na mídia, conclamando 
empresários e comerciários à reflexão. 
A conscientização acerca da utilização 
das vagas de estacionamento no 
centro da cidade é o alento que todos 
almejam para dar um up das vendas 
ao propiciar às pessoas a condição 
mínima para consumir: uma vaga de 
estacionamento.

Salve sua vida
O que há por trás do talento do 
comportamento humano? A 
resposta e diversas dicas darão a 
tônica da palestra com o renomado 

master coach Marçal Siqueira 
na próxima terça (10), às 19h30, 
no auditório da Aciu. Siqueira 
está badalando o livro ‘Salve sua 
Vida. As vagas são limitadas e os 
ingressos podem ser adquiridos 
no endereço http://abre.ai/
salvesuavidaumuarama.

Mostra histórica
O Núcleo Setorial de Indústrias da 
Aciu ‘arregaçou as mangas’ e foi à 
luta para viabilizar um projeto dos 
mais interessantes, envolvendo 
a 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.

Embrião
A expectativa é reunir vinte 
empresas, representativas de 
todas as potencialidades e 
demandas da indústria local. E 
a partir daí ter o embrião para a 
formatação da Feira da Indústria, 
algo capaz de chamar a atenção de 
outras fronteiras para a produção 
de excelência (o setor moveleiro 
é um exemplo) que já marca 
presença em todo o território 
nacional e países do exterior.

Análise cadastral gratuita
O projeto SPC na Praça é uma 
grande sacada. A ação itinerante 
que oferece  consultas gratuitas da 
situação cadastral auxilia gente que, 
em muitos casos, sequer imaginava 
estar negativada. O préstimo está 
inserido na programação alusiva ao 
Dia Internacional da Mulher, nesta 
sexta, das 17h às 21h, na praça 
Miguel Rossafa.

Para refletir:
Já é vender a alma não saber 
contentá-la. Albert Camus 

Excelente Semana

A Aciu é a Casa do Empresário
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Análise cadastral

Programação eclética  
Paralelamente, uma série de serviços e atividades será 

oferecida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 
de Umuarama (CMDM) e parceiros, das 17h às 21h.  Entre 
os serviços previstos haverá aula de zumba, apresentação 
de forró, xadrez gigante, aferição de pressão arterial, aco-
lhimento psicológico e orientação nutricional. No mesmo 

local, as mulheres terão orientações jurídicas, sobre o com-
bate à dengue e distribuição de kits odontológicos, além do 

sorteio e distribuição de diversos brindes.

Dentro da programação 
preparada para comemo-
rar o Dia Internacional da 
Mulher (8 de março) em 
Umuarama, a Associação 
Comercial. Industrial e 
Agrícola (Aciu) levará uma 
ação itinerante que teve 
início no ano passado à 
praça Miguel Rossafa, 
nesta sexta-feira (6).

O projeto SPC na Praça 
também é alusivo ao 
Dia do Consumidor (15 
de março). Não se trata 
de uma campanha para 
renegociação de dívidas. 
A ação tão somente dis-
ponibiliza informações 
sobre a situação cadas-
tral com restrições de 
débitos presentes no SPC 
Brasil e Serasa.  

Segundo dados da 
Aciu, a maioria das empre-
sas têm interesse em 

negociar. Para realizar a 
consulta o consumidor 
deverá portar documento 
original com foto (RG e 
CPF ou CNH). O ponto de 
atendimento estará devida-
mente identificado.  

“É bastante comum 
pessoas ‘emprestarem’ 
o nome. Principalmente 
para parentes e amigos. 
Depois não vão atrás para 
saber se essas contas 
foram realmente pagas 
e podem ter sido negati-
vadas. Só vão saber em 
algum momento em que 
forem fazer uma compra 
ou alguma transação ban-
cária, por exemplo. Essa 
campanha veio para que 
as pessoas evitem essas 
‘surpresas desagradá-
veis’”, explica Regina 
Mariani Santana, diretora 
setorial do SPC.

ASSESSORIA

O projeto SPC na Praça é alusivo ao Dia Internacional da Mulher (8 de março) Dia 
do Consumidor (15 de março)

Mercado tenso 
Além da tensão provocada 
pelo avanço do novo 
coronavírus, a instabilidade 
na articulação política do 
Palácio e o atraso no envio 
de reformas - administrativa 
e tributária - arrefeceram o 
otimismo dos investidores. 
Não bastasse isso, outras 
matérias enviadas pelo Governo 
ao Congresso - apoiadas 
pelo mercado financeiro - 
tramitam em ritmo lento. A 
PEC Emergencial, elaborada 
pela equipe econômica para 
conter o crescimento das 
despesas obrigatórias do 
Governo, esbarra no calendário 
da Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado. Serão 
realizadas três audiências 
públicas antes de o relator, 
senador Oriovisto Guimarães 
(Podemos-PR), ler seu parecer. 

Seu bolso
Os setores de automóveis, 
eletrônicos e eletrodomésticos 
no Brasil começam a sentir 
os efeitos do coronavírus na 
China, onde se concentra hoje 
a maior produção mundial. 

Marketing do covid
Espetáculo no aeroporto 
de Brasília: a administração 
colocou cinco maleiros, de 
máscara, de prontidão no 
portão de embarque. E só. É a 
fiscalização “no olho”. 

Prévia das ruas
Rodrigo Maia aparece em 
19 mil citações na hashtags 
#maiagolpista no Twitter 
nos últimos dias. Já a 
expressão #euapoiobolsonaro 
ultrapassou 25 mil citações. 

Jucá eterno
O acordo inédito entre os 
Poderes Executivo e Legislativo 
de repartir o valor das emendas 
parlamentares (R$ 30 bilhões 
esperados para este ano) mostra 
o quão poderoso foi o então 
senador Romero Jucá (MDB-RR), 
que por muitos anos - e pelo 
menos uns três Governos 
anteriores - foi relator do 
Orçamento na Comissão Mista 
do Congresso. Jucá foi o rei do 

beija mão e o homem mais 
poderoso de Brasília no período 
em que, de suas mãos, saíam as 
decisões de direcionar bilhões 
de reais para projetos.

Sempre eles
A despeito da relatoria deste 
ano para o deputado Domingos 
Neto (PSD-CE), a sombra de Jucá 
está “presente” na comissão de 
Orçamento. Está na presidência 
da comissão para o senador 
Marcelo de Castro (MDB-PI). 
Ele é a figura representativa 
ali do grupo de Jucá e Michel 
Temer no Congresso, de olho no 
deputado relator. 

Olhar pra frente...?
A lei de prisão imediata para 
condenados em segunda 
instância só passa no Congresso 
se não “olhar para trás”. É o 
recado de bancadas do centro-
esquerda, como a do PT. O 
ex-presidente Lula da Silva 
escaparia da prisão neste caso.

Acidez
O deputado Fausto Pinato 
(Progressistas-SP) protocolou, 
em nome da Frente 
Parlamentar da Indústria 
Brasileira de Bebidas, nota de 
repúdio contra o Governo. Na 
véspera de Carnaval, o Planalto 
publicou o Decreto 10.254, que 
beneficia em isenções a Coca-
Cola e a Ambev na Zona Franca 
de Manaus. Diz que esses 
grupos fazem o País perder 
R$ 7 bilhões em arrecadação 
(segundo ele, dados da Receita 
Federal).

Los Paraguaios 
Os números dos passaportes 
não batem com o registro 
no departamento. Mas a 
Polícia Nacional do Paraguai 
quer entender mesmo como 
o ex-jogador Ronaldinho 
Gaúcho e o irmão Assis, seu 
empresário, têm carteiras de 
identidade do país hermano. 
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PF e PRF cumpriram
mandado em Umuarama

A Polícia Federal deflagrou, na 
manhã da quinta-feira (5), simul-
taneamente, duas Operações na 
região de Naviraí, com o objetivo 
de capturar criminosos e efetuar a 
repressão ao contrabando de cigar-
ros na região Sul do Mato Grosso 
do Sul. A intenção também foi 
desarticular uma rede de Agentes 
Públicos envolvidos diretamente 
nos crimes e que davam supor te 
às atividades delituosas. Um dos 
mandados judiciais trouxe os agen-
tes até Umuarama.

As deflagrações contaram com o 
apoio da Polícia Rodoviária Federal 
e fazem parte da continuidade de 
outros trabalhos investigativos rea-
lizados no decorrer do ano de 2020 
e também em ações desencadea-
das no ano passado, entre elas as 
Operações Trunk e Teçá, tanto que, 
contando com a autorização da Jus-
tiça Federal, os agentes envolvidos 
nas ações, utilizaram provas empres-
tadas, que foram obtidas nestas 
outras operações policiais de repres-
são ao contrabando.

Foram cumpridos 18 mandados de 
busca e apreensão e 10 mandados 
de prisão. As duas operações conta-
ram com a participação de aproxima-
damente 80 Policiais Federais e 30 
Policiais Rodoviários Federais.

Batizadas de Managers (geren-
tes, em inglês) e 100% (em alusão à 
forma como os criminosos de comu-
nicavam quando o cigarro passava 
pelo posto de fiscalização),

As operações foram desenca-
deadas com o objetivo de dar cum-
primento aos mandados judiciais 
nos municípios de Naviraí, Jutí, 
Eldorado, Mundo Novo, Japorã, Rio 
Brilhante, Nova Alvorada do Sul, 
Dourados, Campo Grande (todos 
no Estado do Mato Grosso do Sul) 
e ainda em Umuarama.

Como funcionava o 
esquema
O processo investigativo demonstrou que as 
organizações criminosas desarticuladas movi-
mentavam centenas de carretas de cigarros 
introduzidos ilicitamente no País para diversos 
Estados. Os integrantes da quadrilha coopta-
ram servidores públicos para facilitar o tráfego 
dos objetos ilícitos com a omissão do dever 
funcional de repressão ao crime.
O esquema delituoso contava com criminosos 
que ocupavam função de gerentes da organiza-
ção, comandando as redes de transportadores, 
batedores, olheiros e fazendo contato com os 
“garantidores”. Estes últimos eram os agentes 
públicos que permitiam as ações delitivas e, em certos casos, agiam de forma que dificul-
tava a atuação dos policiais que estavam cumprindo com seus deveres.

Este GM Monza 1997 pegou fogo 
no Parque Industrial, em Umuarama. 
O motorista, de 53 anos, morador 
em Cafelândia não se feriu. Ele 
seguia pela PR-323 quando o carro 
começou a falhar. Na sequência para 
tentar um ‘tranco’, entrou no bairro, 
quando o carro começou a pegar fogo 
no motor. Também estavam no veículo 
o neto de 13 anos e a esposa de 49 
anos. Funcionários de uma empresa 
próxima iniciaram o combate às chamas 
até a chegada dos bombeiros.

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO

DOCUMENTOS apreendidos levaram a Polícia 
Federal à levantar provas suficientes contra os agentes 
públicos envolvidos no esquema

No decorrer das duas operações, foram apreendidos veículos, entre eles, este BMW

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Polícia Militar Rodoviária apreendeu em Barra Bonita (68 quilômetros de 
Bauru/SP), uma carga de 474.500 maços de cigarros contrabandeados 
do Paraguai. O motorista da carreta bi-trem que levava o produto e 
um homem que fazia a escolta da carga foram presos em flagrante por 
contrabando na rodovia Otávio Pacheco de Almeida Prado (SP-255), 
no sentido Jaú-Barra Bonita. O Toyota Corolla com placas de Umuarama 
foi abordado e, durante conversa com os policiais, o condutor, de 40 anos, 
confessou que escoltava a carga ilegal de cigarros. O condutor do carro e 
o motorista da carreta, de 35 anos, disseram à polícia levavam a carga de 
Maringá até o estado de Minas Gerais e foram levados à DPF em Bauru.

JCNet

Integração lavoura e pecuária 
ganha projeto em Umuarama
Pecuaristas e agricultores que 

quiserem integrar as atividades, 
aumentar a produção e recuperar 
o solo terão agora o apoio do municí-
pio por meio do Programa de Integra-
ção Lavoura e Pecuária (ILP), lançado 
ontem (5), no Anfiteatro Haruyo Seto-
gutte. O projeto é resultado de estu-
dos realizados com apoio da Univer-
sidade Estadual de Maringá (UEM) 
e da Cooperativa Cocamar, além da 
Rede ILPF – Integração Lavoura-Pe-
cuária e Florestas), e se destina à 
região do arenito caiuá.

O lançamento reuniu represen-
tantes do setor produtivo, como as 
cooperativas Cocamar, Coamo e 
C.Vale, Banco do Brasil, Sindicato 
Rural de Umuarama e sindicato 
patronal do setor agrícola, além do 
prefeito Celso Pozzobom e do diretor 
de Agricultura e Pecuária do municí-
pio, Vinícius Chimenez. “A região tem 
bons exemplos de propriedades 
que empregam as técnicas com 
sucesso, porém Umuarama pre-
cisa alavancar essa prática para 
aumentar a renda dos produtores 
e o Valor Bruto de Produção (VBP) 
do município”, explicou o diretor.

O presidente do sindicato rural 
patronal, Gerson Bor toli, ade-
riu à integração em 2004 com a 
orientação técnica e acompanha-
mento da Cocamar. Desde então 

a rentabilidade de sua propriedade 
rural só aumentou. “Conseguimos 
recuperar áreas degradadas e pro-
mover reformas praticamente a 
custo zero. Este projeto precisa 
ser entendido e aceito pelos pro-
dutores, pois os resultados são 
impressionantes”, testemunhou.

Para o professor Júlio César 
Guerrero, da UEM, é incômodo ver 
a região sofrendo com a degradação 
do solo e a baixa produtividade, “por 
isso precisamos melhorar as condi-
ções do produtor com inovação e 
novas tecnologias. A UEM tem áreas 
disponíveis para cultivos modelo e 
também apoia o ILP”, completou.

O prefeito Celso Pozzobom lem-
brou a época em que chegou a 
Umuarama, na década de 1960, 
e comentou sobre mitos que limi-
taram o desenvolvimento agrope-
cuário no arenito caiuá. “Diziam 
que aqui não poderíamos construir 

prédios, porque o solo não supor-
tava, e olhem como a cidade está 
hoje. Da mesma forma, diziam que 
a terra não servia para produzir soja 
e outros grãos, mas já sabemos que 
produz muito bem”, afirmou.

RECUPERAÇÃO
Agora é a hora de recuperar as 

áreas degradadas, acrescentou o 
prefeito. “Para isso a Prefeitura ofe-
rece a integração lavoura pecuária 
com assistência técnica, apoio em 
maquinário e toda a atenção que o 
produtor precisar, junto com os par-
ceiros. Mas a decisão de mudar o 
perfil precisa vir do pecuarista, que 
ainda tem muita resistência em 
relação à agricultura. Temos hoje 
60 mil hectares de áreas degrada-
das no município, com baixíssima 
produtividade – uma cabeça de 
gado por hectare, enquanto a 
terra poderia supor tar 4, 5, até 
mais”, lamentou Pozzobom.

Apoio ao produtor
O prefeito lembrou os esforços do município para apoiar o produtor, como 

estradas bem conservadas – mais de 130 km já foram readequados, cascalhados 
e até pavimentados –, o Programa Pró-Leite, que vem dobrando a produção 

leiteira, distribuição de insumos, equipamentos agrícolas, horas-máquina de pá 
carregadeira e assistência técnica, além de cursos, dias de campo e qualificações 
para os produtores.A palestra foi realizada pelo agrônomo William Marchió, da 

Rede ILPF, e o diretor Vinícius Chimenez informou que o Programa de Integração 
Lavoura e Pecuária poderá ter seu funcionamento assegurado em lei, pois pro-

jeto neste sentido será votado pela Câmara de Vereadores.
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Ilhas, trilhas e praias cristalinas formam as belezas do Rio Paraná
Quando o fim de semana se aproxi-

ma e as temperaturas aumentam – e no 
Noroeste do Paraná não é raro os ter-
mômetros chegarem aos 40ºC – essa é 
a pergunta que mais circula nos grupos 
e redes sociais dos frequentadores do 
Balneário de Porto Camargo, em Icara-
íma. Quando dá praia, a população do 
município, que tem pouco mais de 8 mil 
habitantes, chega a dobrar.

É o regime de chuvas na cabeceira 
do Rio Paraná que controla a formação 
da Praia do Sol, a poucos metros da cos-
ta, em uma das centenas de ilhas de 
um dos principais arquipélagos fluviais 
do País. Quando chove muito em São 
Paulo, o banco de areia não se forma. 
Em compensação, quando o nível do 
rio está baixo, a praia está garantida e 
as pessoas podem aproveitar as águas 
cristalinas e quentinhas.

Icaraíma é um dos municípios da 
Costa Noroeste paranaense, localizada 
no chamado Corredor das Águas, que 
aproveita as belezas do Rio Paraná para 
explorar o potencial econômico na estei-
ra do turismo sustentável. Além dos bal-
neários, passeios de barco, observação 
da fauna e flora, trilhas através do rio e 
em meio à mata, a pé ou de bicicleta, 
pesca esportiva e até mergulho são al-

Ilhas
O número de ilhas neste trecho não 
é consenso, já que da mesma forma 
que as prainhas, elas também podem 
ser intermitentes e algumas surgem 
dependendo do nível das águas. No 
Parque Nacional de Ilha Grande são 
cerca de 180, e pelo menos 200 fazem 
parte da APA do Rio Paraná. Algumas 
delas podem ser visitadas, mas é preciso 
cuidado por se tratarem de unidades de 
conservação. A travessia é feita pelos 
barqueiros que atendem nos portos dos 
municípios ribeirinhos e levam aos locais 
onde é permitida a visitação pelo ICM-
Bio, órgão responsável pela gestão das 
unidades. Outra opção são as expedi-
ções de caiaque pela Rota dos Pioneiros, 
que passam por trilhas terrestres dentro 
das ilhas. As casas de veraneio já não são 
permitidas nas ilhas. A criação do Parque 
Nacional de Ilha Grande, em 1997, exigiu 
a retirada das residências desses locais, 
já que muitas delas estavam degradadas 
e eram utilizadas para a criação de gado e 
plantações. Após um trabalho intenso de 
conservação e reflorestamento, a mata 
nativa voltou a se recompor. Na área 
de abrangência da APA, apenas comu-
nidades tradicionais de ilhéus podem 
continuar vivendo nas ilhas.

gumas das atividades que estão se de-
senvolvendo na região.

O secretário municipal de Meio 
Ambiente e Turismo de Icaraíma, Ide-
mar Monteiro, explica que o município 
está descobrindo esse potencial e se 
prepara para o aumento de visitantes. 
“Esse fluxo maior é uma surpresa para 

nós, que ainda estamos conhecendo o 
turismo e começamos a estruturação 
junto com a comunidade e o setor em-
presarial”, diz. “Temos os barqueiros 
que prestam serviço para os turistas, 
pousadas e restaurantes. O comércio 
também está investindo mais por cau-
sa do turismo”, conta.

Voe Paraná
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ICARAÍMA faz parte da Costa Noroeste paranaense, no Corredor das Águas, que aproveita as belezas do Rio Paraná

Região turística
O Corredor das Águas é uma das 14 

regiões turísticas do Estado, e está en-
tre as áreas de interesse da Paraná Tu-
rismo no trabalho de promoção e capa-
citação de empreendedores e agentes 
públicos. O objetivo é expandir e profis-
sionalizar os negócios que envolvem o 
turismo no Estado.

“Nossa proposta é mostrar o Estado 
para os seus habitantes. As praias do 
Rio Paraná já são bastante visitadas pe-
los moradores dos municípios próximos, 
mas queremos mostrar essas belezas 
para as demais regiões, para que os 
paranaenses conheçam o que o Estado 
tem a oferecer”, afirma a diretora técni-
ca da Paraná Turismo, Isabella Tioqueta.

De acordo com ela, a prioridade é a ca-
pacitação dos agentes que trabalham no 
setor. O workshop Viaje Paraná, que será 

levado este ano ao Corredor das Águas e 
deve percorrer as 14 regiões turísticas do 
Estado, busca prepará-los para atender 
ao aumento de visitação. “As cidades pre-

cisam estar preparadas para receber as 
pessoas, oferecer serviços de qualidade, 
uma boa infraestrutura, para que o turista 
volte com mais frequência”, diz.

PRAIA em Porto Rico sempre lotada na temporada

Entre o município paulista de Rosana 
e a ponte Ayrton Senna, em Guaíra, en-
contra-se o principal trecho de águas cor-
rentes, não represadas, do Rio Paraná, 
que tem um dos maiores aproveitamen-
tos hidrelétricos do Brasil. Entre os gran-
des lagos das usinas está o da gigante 
Itaipu, que se inicia em Guaíra e também 
tem suas belezas para contar história.

É no trecho não inundado que se for-
mam as praias naturais de água doce 
que tanto agradam os visitantes. A mais 
movimentada é a Praia de Santa Rosa, 
em Porto Rico. Na região, também va-
lem a visita a Praia Carioca, mais afas-
tada e mais tranquila; o balneário de 
Porto São José; as ilhas de Guadalupe 
e Mineira, em São Pedro do Paraná, e 
o Porto Maringá, em Marilena.

Com um dos poentes mais bonitos 
do Paraná, uma paisagem cinemato-

gráfica e o vai e vem intenso de barcos e 
lanchas, Porto Rico percebeu há algum 
tempo as possibilidades que o setor tu-
rístico tem a oferecer. O município é pe-
queno – são cerca de 2,5 mil habitantes 
segundo o último Censo, mas perto de 
4 mil, de acordo com as projeções da 
prefeitura. Nos fins de semana ou feria-
dos prolongados, porém, o número de 
visitantes supera o de moradores.

Toda a economia do município está 
envolvida com o turismo. São sete ho-
téis, condomínios residenciais, resort, 
marinas, restaurantes, serviços de bar-
queiros e um setor de comércio e ser-
viços voltado para atender os turistas. 
“Nós vivemos do turismo, um setor que 
nos trouxe emprego e renda de forma 
limpa, respeitando o meio ambiente”, 
afirma a secretária municipal de Turis-
mo, Jussara Stachoviak.

Logo que chegam na orla do rio, os 
visitantes encontram uma Central de 
Informações Turísticas, restaurantes, 
lanchonetes, além de empresas e coo-
perativas de embarcações que ofere-
cem passeios e fazem as travessias 
até a prainha. Santa Rosa foi estru-
turada para atender essa demanda, 
conta com banheiros, lanchonetes e 
até o serviço de banana boat para di-
ver tir os veranistas.

Novos investimentos estão previs-
tos pelo município e pelo Governo do 
Estado para revitalizar a orla e melhorar 
a experiência de quem visita a cidade. 
“Intensificamos os investimentos em 
várias áreas, desde a infraestrutura ur-
bana até os serviços de saúde. Tudo 
isso traz grande segurança ao turista, 
que também pensa na estrutura quan-
do escolhem o roteiro”, diz Jussara.

Praias

Outro ponto em que a Paraná Turismo 
trabalha, e que vai impactar diretamente 
nos negócios da região, é na regulariza-
ção de atividades de ecoturismo e turis-
mo de aventura. Está em processo de 
elaboração o programa Paraná Aventura, 
que será um marco legal para a prática 
dessas atividades, com normas de se-
gurança previstas pela Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas (ABNT).

No Rio Paraná, alguns esportes de 
aventura já despontam como atrativos 
turísticos. Um exemplo é a Rota dos Pio-
neiros, que promete ser a maior trilha 

O programa Voe Paraná, lançado 
no ano passado pelo governador Car-
los Massa Ratinho Junior, também 
contribui para facilitar o acesso e au-
mentar o fluxo turístico no Interior do 
Paraná. Cidades como Guaíra e Para-
navaí, que tem o aeroporto mais pró-
ximo aos balneários de água doce, 
passaram a contar com voos diretos 

saindo de Curitiba.
Na região do Corredor das Águas, 

33 municípios contam com atrações 
turísticas, sendo que nove deles estão 
nas margens do Rio Paraná: Altônia, 
São Jorge do Patrocínio, Alto Paraíso, 
Icaraíma, Querência do Norte, Porto 
Rico, São Pedro do Paraná, Marilena e 
Diamante do Norte.

Esportes de Aventura
aquática do mundo. Neste primeiro mo-
mento, 118 quilômetros podem ser per-
corridos de caiaque pelo rio, em um per-
curso que pode levar vários dias, com 
conexões a trilhas terrestres nas ilhas e 
municípios ribeirinhos.

As águas transparentes também são 
um convite para o scuba diving, o mergu-
lho em grandes profundidades, que reve-
la as espécies que habitam as profunde-
zas do Rio Paraná. Na região próxima a 
Porto Rico e São Pedro do Paraná, até a 
divisa com São Paulo, a modalidade já é 
explorada há cerca de dez anos.
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Ilhas, trilhas e praias cristalinas formam as belezas do Rio Paraná
Quando o fim de semana se aproxi-

ma e as temperaturas aumentam – e no 
Noroeste do Paraná não é raro os ter-
mômetros chegarem aos 40ºC – essa é 
a pergunta que mais circula nos grupos 
e redes sociais dos frequentadores do 
Balneário de Porto Camargo, em Icara-
íma. Quando dá praia, a população do 
município, que tem pouco mais de 8 mil 
habitantes, chega a dobrar.

É o regime de chuvas na cabeceira 
do Rio Paraná que controla a formação 
da Praia do Sol, a poucos metros da cos-
ta, em uma das centenas de ilhas de 
um dos principais arquipélagos fluviais 
do País. Quando chove muito em São 
Paulo, o banco de areia não se forma. 
Em compensação, quando o nível do 
rio está baixo, a praia está garantida e 
as pessoas podem aproveitar as águas 
cristalinas e quentinhas.

Icaraíma é um dos municípios da 
Costa Noroeste paranaense, localizada 
no chamado Corredor das Águas, que 
aproveita as belezas do Rio Paraná para 
explorar o potencial econômico na estei-
ra do turismo sustentável. Além dos bal-
neários, passeios de barco, observação 
da fauna e flora, trilhas através do rio e 
em meio à mata, a pé ou de bicicleta, 
pesca esportiva e até mergulho são al-

Ilhas
O número de ilhas neste trecho não 
é consenso, já que da mesma forma 
que as prainhas, elas também podem 
ser intermitentes e algumas surgem 
dependendo do nível das águas. No 
Parque Nacional de Ilha Grande são 
cerca de 180, e pelo menos 200 fazem 
parte da APA do Rio Paraná. Algumas 
delas podem ser visitadas, mas é preciso 
cuidado por se tratarem de unidades de 
conservação. A travessia é feita pelos 
barqueiros que atendem nos portos dos 
municípios ribeirinhos e levam aos locais 
onde é permitida a visitação pelo ICM-
Bio, órgão responsável pela gestão das 
unidades. Outra opção são as expedi-
ções de caiaque pela Rota dos Pioneiros, 
que passam por trilhas terrestres dentro 
das ilhas. As casas de veraneio já não são 
permitidas nas ilhas. A criação do Parque 
Nacional de Ilha Grande, em 1997, exigiu 
a retirada das residências desses locais, 
já que muitas delas estavam degradadas 
e eram utilizadas para a criação de gado e 
plantações. Após um trabalho intenso de 
conservação e reflorestamento, a mata 
nativa voltou a se recompor. Na área 
de abrangência da APA, apenas comu-
nidades tradicionais de ilhéus podem 
continuar vivendo nas ilhas.

gumas das atividades que estão se de-
senvolvendo na região.

O secretário municipal de Meio 
Ambiente e Turismo de Icaraíma, Ide-
mar Monteiro, explica que o município 
está descobrindo esse potencial e se 
prepara para o aumento de visitantes. 
“Esse fluxo maior é uma surpresa para 

nós, que ainda estamos conhecendo o 
turismo e começamos a estruturação 
junto com a comunidade e o setor em-
presarial”, diz. “Temos os barqueiros 
que prestam serviço para os turistas, 
pousadas e restaurantes. O comércio 
também está investindo mais por cau-
sa do turismo”, conta.
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ICARAÍMA faz parte da Costa Noroeste paranaense, no Corredor das Águas, que aproveita as belezas do Rio Paraná

Região turística
O Corredor das Águas é uma das 14 

regiões turísticas do Estado, e está en-
tre as áreas de interesse da Paraná Tu-
rismo no trabalho de promoção e capa-
citação de empreendedores e agentes 
públicos. O objetivo é expandir e profis-
sionalizar os negócios que envolvem o 
turismo no Estado.

“Nossa proposta é mostrar o Estado 
para os seus habitantes. As praias do 
Rio Paraná já são bastante visitadas pe-
los moradores dos municípios próximos, 
mas queremos mostrar essas belezas 
para as demais regiões, para que os 
paranaenses conheçam o que o Estado 
tem a oferecer”, afirma a diretora técni-
ca da Paraná Turismo, Isabella Tioqueta.

De acordo com ela, a prioridade é a ca-
pacitação dos agentes que trabalham no 
setor. O workshop Viaje Paraná, que será 

levado este ano ao Corredor das Águas e 
deve percorrer as 14 regiões turísticas do 
Estado, busca prepará-los para atender 
ao aumento de visitação. “As cidades pre-

cisam estar preparadas para receber as 
pessoas, oferecer serviços de qualidade, 
uma boa infraestrutura, para que o turista 
volte com mais frequência”, diz.

PRAIA em Porto Rico sempre lotada na temporada

Entre o município paulista de Rosana 
e a ponte Ayrton Senna, em Guaíra, en-
contra-se o principal trecho de águas cor-
rentes, não represadas, do Rio Paraná, 
que tem um dos maiores aproveitamen-
tos hidrelétricos do Brasil. Entre os gran-
des lagos das usinas está o da gigante 
Itaipu, que se inicia em Guaíra e também 
tem suas belezas para contar história.

É no trecho não inundado que se for-
mam as praias naturais de água doce 
que tanto agradam os visitantes. A mais 
movimentada é a Praia de Santa Rosa, 
em Porto Rico. Na região, também va-
lem a visita a Praia Carioca, mais afas-
tada e mais tranquila; o balneário de 
Porto São José; as ilhas de Guadalupe 
e Mineira, em São Pedro do Paraná, e 
o Porto Maringá, em Marilena.

Com um dos poentes mais bonitos 
do Paraná, uma paisagem cinemato-

gráfica e o vai e vem intenso de barcos e 
lanchas, Porto Rico percebeu há algum 
tempo as possibilidades que o setor tu-
rístico tem a oferecer. O município é pe-
queno – são cerca de 2,5 mil habitantes 
segundo o último Censo, mas perto de 
4 mil, de acordo com as projeções da 
prefeitura. Nos fins de semana ou feria-
dos prolongados, porém, o número de 
visitantes supera o de moradores.

Toda a economia do município está 
envolvida com o turismo. São sete ho-
téis, condomínios residenciais, resort, 
marinas, restaurantes, serviços de bar-
queiros e um setor de comércio e ser-
viços voltado para atender os turistas. 
“Nós vivemos do turismo, um setor que 
nos trouxe emprego e renda de forma 
limpa, respeitando o meio ambiente”, 
afirma a secretária municipal de Turis-
mo, Jussara Stachoviak.

Logo que chegam na orla do rio, os 
visitantes encontram uma Central de 
Informações Turísticas, restaurantes, 
lanchonetes, além de empresas e coo-
perativas de embarcações que ofere-
cem passeios e fazem as travessias 
até a prainha. Santa Rosa foi estru-
turada para atender essa demanda, 
conta com banheiros, lanchonetes e 
até o serviço de banana boat para di-
ver tir os veranistas.

Novos investimentos estão previs-
tos pelo município e pelo Governo do 
Estado para revitalizar a orla e melhorar 
a experiência de quem visita a cidade. 
“Intensificamos os investimentos em 
várias áreas, desde a infraestrutura ur-
bana até os serviços de saúde. Tudo 
isso traz grande segurança ao turista, 
que também pensa na estrutura quan-
do escolhem o roteiro”, diz Jussara.

Praias

Outro ponto em que a Paraná Turismo 
trabalha, e que vai impactar diretamente 
nos negócios da região, é na regulariza-
ção de atividades de ecoturismo e turis-
mo de aventura. Está em processo de 
elaboração o programa Paraná Aventura, 
que será um marco legal para a prática 
dessas atividades, com normas de se-
gurança previstas pela Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas (ABNT).

No Rio Paraná, alguns esportes de 
aventura já despontam como atrativos 
turísticos. Um exemplo é a Rota dos Pio-
neiros, que promete ser a maior trilha 

O programa Voe Paraná, lançado 
no ano passado pelo governador Car-
los Massa Ratinho Junior, também 
contribui para facilitar o acesso e au-
mentar o fluxo turístico no Interior do 
Paraná. Cidades como Guaíra e Para-
navaí, que tem o aeroporto mais pró-
ximo aos balneários de água doce, 
passaram a contar com voos diretos 

saindo de Curitiba.
Na região do Corredor das Águas, 

33 municípios contam com atrações 
turísticas, sendo que nove deles estão 
nas margens do Rio Paraná: Altônia, 
São Jorge do Patrocínio, Alto Paraíso, 
Icaraíma, Querência do Norte, Porto 
Rico, São Pedro do Paraná, Marilena e 
Diamante do Norte.

Esportes de Aventura
aquática do mundo. Neste primeiro mo-
mento, 118 quilômetros podem ser per-
corridos de caiaque pelo rio, em um per-
curso que pode levar vários dias, com 
conexões a trilhas terrestres nas ilhas e 
municípios ribeirinhos.

As águas transparentes também são 
um convite para o scuba diving, o mergu-
lho em grandes profundidades, que reve-
la as espécies que habitam as profunde-
zas do Rio Paraná. Na região próxima a 
Porto Rico e São Pedro do Paraná, até a 
divisa com São Paulo, a modalidade já é 
explorada há cerca de dez anos.
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Campeãs olímpicas Mari e Paula 
estreiam dupla no vôlei de praia

Campeãs olímpicas no vôlei 
em Pequim-2008, Mari e Paula 
Pequeno estrearam ontem no 
vôlei de praia, na chave principal 
da etapa de Aracaju do Circuito Bra-
sileiro. As jogadoras anunciaram a 
formação da parceria nas areias no 
fim do ano passado. Desde então, 
treinam juntas em São Paulo.

Em fevereiro, Paula e Mari fize-
ram um tour de treinamentos no Rio 
de Janeiro, com trabalhos nos CT´s 
de algumas das principais duplas do 
país, como Ágatha/Duda, Fernanda 
Berti/Taiana, Bárbara Seixas/Carol 
Horta, além de várias parcerias euro-
peias que fazem pré-temporada no 
Brasil nesta época do ano.

Mari tem 36 anos e já vinha 
flertando com o vôlei de praia há 
algum tempo. Paula, 38, disputou 
a última Superliga por Osasco. Ela 
também levou o ouro na Olimpíada 
de Londres-2012.

Em novembro, Mari jogou a 
etapa de Ribeirão Preto do Circuito 
Brasileiro com Duda, já que Ágatha 
estava lesionada.

A parceria não tem chances de 
brigar pelo título geral, já que esta 
é a penúltima etapa da temporada 
do Circuito. A liderança é de Tainá/

Victoria, com 1.480 pontos. Ana 
Patrícia e Rebecca aparecem em 
segundo, com 1.440.

No masculino, a liderança é de 
André Stein e George, que somam 
1.720 pontos nos cinco eventos, 
seguidos por Ricardo e Vitor Felipe, 
que somam 1.440.

MARI e Paula Pequeno tentarão a sorte no vôlei de praia

DIVULGAÇÃO

DIEGO IANESKO/ASSESSORIA AFSU

Depois de um treino de bola na 
quadra do Ginásio de Esportes 
Mario Onken, na tarde da quarta-
-feira (4), o técnico do Umuarama 
Futsal Nei Victor se reuniu com os 
jogadores para uma conversa e uma 
troca de ideias. Segundo o téc-
nico, o feedback é recebido neste 
momento, quando os atletas relatam 
quais são as dificuldades enfrentadas 
dentro da quadra durante um bate 
papo onde foi relembrado, prin-
cipalmente o jogo amistoso contra 
o time de Guaíra. Na partida, 
que aconteceu na noite da terça-
-feira (3), o Umuarama venceu o 
adversário por um placar de 4 a 0. 

Nei Vitor deu espaço para ouvir os jogadores, que é algo que ele acha fundamental para que haja um crescimento entre o elenco. 
Hoje acontece o primeiro jogo do Umuarama futsal pela Taça Pitanga e será contra o grande rival Campo Mourão. O embate está 
marcado para às 20h no Ginásio Lolo Cleve, em Pitanga.
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Jesus já não pensa em Real e Barça 
e deve renovar com o Flamengo

O técnico Jorge Jesus já não 
pensa em Real Madrid e Barcelona 
e deve renovar seu contrato com 
o Flamengo. Com compromisso 
válido até o próximo mês de maio, 
o Mister indicou em entrevista que 
permanecerá no Brasil.

Em dezembro passado, antes 
da final do Mundial de clubes, as 
especulações sobre o futuro do 
treinador agitaram a imprensa. 
Na época, Jesus afirmou que só 
sairia do Flamengo se fosse para 
treinar um gigante da Europa. O 
sonho do português era conquis-
tar uma Lida dos Campeões, e 
isso só aconteceria em cinco ou 
seis equipes. Ele chegou inclusive 
a nomear Real Madrid e Barce-
lona como candidatos.

A tendência é que Jesus per-
maneça no Flamengo no segundo 
semestre passado o Mundial, 
férias em Por tugal e mais con-
quistas à frente do Rubro-Negro 
carioca, Jesus já pensa de maneira 
diferente. Em entrevista a um canal 
de TV de Portugal, ele se mostrou 
conformado com a dificuldade de 
ver seus sonhos realizados.

“No futebol não pode ser taxa-
tivo, mas acho que o sonho de 
treinar duas ou três equipes na 
Europa nunca vai se realizar”, 
admitiu o Mister.

“Nem que seja campeão do 
mundo ou que ganhe novamente 
a Liber tadores. As equipas dos 
sonhos que teria não vai se reali-
zar. Quais? Real Madrid e Barce-
lona”, completou.

Jorge Jesus conclui então que, 
quando terminar seu trabalho no 
Brasil, seu destino será Portugal.

“O que me interessa ir para a 
Europa treinar uma equipa onde 
o ambiente dos jogos não tem 

nada a ver com o Brasil? Não me 
interessa nada disso. Estou con-
vencido que no dia em que sair 
do Brasil, vou voltar a Por tugal. 

Renovação
O Flamengo tem tratado da renovação do contrato com o treinador com 

bastante serenidade. A vontade do clube em estender o compromisso foi 
colocada com clareza desde o ano passado. Porém, a postura da diretoria 

foi sempre no sentido de não fazer pressão para não perturbar o ambiente 
no clube. Nos próximos dias, o empresário de Jorge Jesus, Bruno Macedo, 

chegará ao Rio para tratar da renovação. O tempo de contrato é uma incóg-
nita, mas acredita-se que ele seja prorrogado no mínimo até dezembro.

“O Flamengo está tranquilo no que quer, e ele sempre se diz feliz aqui 
no Brasil”, afirmou o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, na semana 
passada.Enquanto isso, dentro de campo, o elenco retorna aos trabalhos 

nesta sexta-feira. O próximo compromisso da equipe será o clássico diante 
do Botafogo. O confronto deste sábado será válido pela segunda rodada da 
Taça Rio, segundo turno do Carioca. Flamengo e Botafogo vêm de vitórias 

na rodada de estreia.

Saindo de um dos melhores clu-
bes do mundo, como é o Fla-
mengo, só posso regressar a 
Portugal”, concluiu.

JORGE Jesus conclui então que, quando terminar seu trabalho no Brasil, seu destino será Portugal

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Acusado de sequestrar 
Rita é preso
Em “Malhação”, Max desabafa com Serginho 
sobre a dificuldade de encontrar um emprego. 
O homem acusado de sequestrar Rita é preso. 
Rui beija Leila à força. Tatoo conta para Rui 
sobre a prisão do homem que sequestrou Rita. 
Cida se espanta com a frieza de Leila. Fafi 
aconselha Henrique. Filipe é rude com Lígia. 
Max diz a Serginho que decidiu trabalhar como 
motorista. Filipe recebe uma ligação do dele-
gado responsável pelo caso de Rita.

Éramos seis 
Assad mima Soraia, e Julinho se inco-
moda de ser manipulado pelos dois. 
Lili propõe a Marcelo que investigue 
sobre seu passado. Lúcio se declara 
para Inês. Zulmira arma um escândalo 
em uma confeitaria. O prefeito de Ita-
petininga anuncia que Zeca será home-
nageado. Clotilde e Almeida chegam 
à sua nova casa. Emília se emociona 
com a união de Adelaide e Justina. 
Gusmões detém Nero, e Alfredo se 
revolta. Clotilde revela a Almeida que 
Chiquinho é seu filho.

Salve-se quem puder 
Alan fica impressionado como Kyra/
Cleyde conquistou seus filhos, e 
demonstra sentir atração pela babá. 
Helena e Hugo discutem. Petra não 
tem bom desempenho na novela e 
diretor pede para reduzir a participação 
dela. Alexia/Josimara revela a Marieta 
que está apaixonada por Zezinho. 
Tarantino briga com Erick para defen-
der Bia. Téo se declara para Luna/
Fiona e os dois se beijam.

Amor de mãe
Marina comemora com Betina sua nova 
oportunidade no tênis. Raul e Tiago con-
versam sobre Sandro. Álvaro e Estela 
se reaproximam. Marina entrega docu-
mentos de Amanda para Davi, e Penha 
alerta Álvaro. Érica e Ryan fazem as 
pazes. Érica se prepara para viajar, e 

beija Sandro. Miguel alerta Lídia sobre 
seu hábito de beber. Raul surpreende 
Sandro na inauguração de seu negócio 
com Ryan. Marina afirma que não quer 
reatar com Ryan. Há uma passagem de 
tempo. Thelma, Camila e Danilo aguar-
dam o nascimento do bebê.

As aventuras de Poliana 
Mosquito diz a Falcão que voltará para 
o bando se ele parar de mexer com as 
pessoas que estão o ajudando. Fer-
nanda vai atrás de Afonso, porém ele 
diz que já está com outra pessoa. Sér-
gio começa a participar de entrevistas. 
Todos descobrem que Filipa encomen-
dou as flores para si própria. Débora 
e Sophie levantam algumas suspeitas 
sobre Violeta. Luisa faz uma busca no 
quarto de Estella, mas é interrompida 
por Sara. Mosquito demora a voltar 
das entregas e Durval fica preocupado. 
Branca faz uma pesquisa nas redes 
sociais de Waldisney.

Cúmplices de um resgate 
Safira vai para casa tentar falar com 
Priscila, que se recusa. Aurora diz que 
não pode fazer nada por ela, pois já 
passou muito a mão em sua cabeça 
durante esses anos. Fausto aparece 
no vilarejo, vê Flora e tenta agredi-la. 
Pedro aparece e tenta afastar Fausto. 
Sabrina aproveita a distração de 
todos e entra no quarto de Manuela 
para passar o perfume dela, além de 
pegar uma fita de cabelo. Enquanto 

isso, do lado de fora, Pedro e Fausto 
brigam. Fausto sai correndo em sua 
moto jurando infernizar a todos, porém, 
na estrada, sofre um sério acidente.

Amor sem igual 
Vânia pergunta a Bernardo se ele acha 
que o namorado de Fernanda tem 
alguma coisa a ver com o sequestro de 
Ramiro. Bernardo disfarça e diz que não 
pode descartar nenhuma possibilidade 
e que todos são considerados suspei-
tos. Furacão fica preocupada com Pode-
rosa sobre os lances do leilão e teme 
que Bernardo dê o lance mais caro. Na 
delegacia, Xavier está machucado e sen-
tado em uma cadeira. Fonseca dispensa 
Xavier e ameaça matá-lo caso ele diga 
a alguém que foi torturado. Começa o 
leilão e Bernardo e Leandro entram na 
disputa por Poderosa.

O rico e Lázaro 
Nitócris se desespera ao saber do golpe. 
Beroso diz aceitar o novo rei. Lia fica cho-
cada com os assassinatos. Joana vai até o 
calabouço. Lior conhece Benjamin. Nitócris 
chora a morte de Amitis. Joana se declara 
para Asher na prisão. Lia e Daniel ficam 
apreensivos. Shag-Shag oferece ajuda à 
Neusta. Joana avisa aos familiares sobre 
a prisão de Asher. Em conversa com Ilana, 
Dana diz que nenhum homem irá aceitá-
-la. Zac descobre que o rei está morto. 
Sammu-Ramat encontra com Asher no 
calabouço. Arioque chega ao palácio e 
questiona a traição de Nebuzaradã.
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Falar grosseiramente pode causar problemas. Você 
precisa criar laços aberta e calmamente. Dores e 
cãibras podem incomodar você hoje - falta de potás-
sio é a causa.

Sua lucidez vai fazer com que você se sinta muito 
útil, por isso não hesite em expressar sua opinião, o 
seu realismo não falhará. Será fácil mergulhar em um 
trabalho que use o seu cérebro. Não se esqueça de 
seguir para outra coisa depois para refrescar a cabeça.

Seu espírito polêmico pode causar conflitos, pense 
antes de falar. Abandone velhos hábitos que hoje 
gastam suas energias.

Atividades de grupo e trabalho em equipe vão ser 
bons para seu ego hoje. Você está esgotando as 
pessoas que o rodeiam! Poupe os seus nervos e 
os dos outros também!

A influência de alguém próximo a você será benéfica 
e eliminará as suas dúvidas, por isso não se afaste. 
Você estará cheio de vitalidade e nada vai ficar no 
seu caminho, fisicamente falando! Seria melhor 
beber mais líquidos regularmente.

Um Vênus expansivo facilita o surgimento de dis-
cussões íntimas. Este é o momento para desen-
volver seu relacionamento com cuidado. “Depois 
de fazer um esforço, vem a recompensa”. Seria 
bom se lembrar disso. Tenha uma noite de rela-
xamento total.

O destino lhe apresentará algumas oportunidades 
de mudança de vida, coisas que você sempre 
sonhou. Existem alguns hábitos que seria bom evi-
tar. Reduza o consumo de açúcar, ele só faz você 
se sentir culpado e lento.

O bom humor vai estar em todos os lugares e você 
vai ser mais compreensivo com as pessoas que o 
rodeiam. Descanse um pouco, você não está segu-
rando bem as coisas. Tenha cuidado com cãibras 
musculares e movimentos falsos.

Você vai ter que trabalhar duro para ser capaz de che-
gar a um acordo com pessoas próximas a você sobre o 
seu planejamento. Apesar de uma tendência a pensar 
muito, você vai manter uma perspectiva equilibrada 
ao sair para tomar ar fresco, literal e figurativamente.

Seria uma boa ideia não confiar em certas pessoas, 
seja seletivo. As estrelas estão protegendo você de 
ser esmagado por fadiga e o vento está atrás de 
você. Continue seguindo, mas não coloque o pé no 
chão no momento errado!

Pense com calma e pese os prós e os contras. 
Não se deixe levar inutilmente por qualquer coisa 
que faça. Reserve algum ânimo para o fim do dia e 
relaxe em uma de suas atividades de lazer favoritas.

Não se preocupe muito com as coisas que você 
não pode fazer nada a respeito - você está pronto 
para realmente viver, para aproveitar ao máximo 
a vida. Respire mais profundamente, isso vai lhe 
ajudar a encontrar a calma que você precisa para 
as mudanças que está fazendo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Até agora os 
filósofos se 

preocuparam 
em interpretar 
o mundo de 

várias formas. O 
que importa é 
transformá-lo.

(Karl Marx)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário. Nesta 
sexta (6) os parabéns vão para Helton dos San-
tos Gonçalves, Kellem Rose, José Mauro Arão 
Vicente, Sérgio Luis Taconi e Wagner Toshio 
Shimosakai. No sábado (7) vivas para Wilton 
Mitsunari Takeshita, Patricia Correa Costa e 

João de Deus de Souza.  No domingo  (8) vivas 
para Lucia Izabel Paloschi Silva, Maria José 

Roque Simões, Caroline Cicote, Gilberto Massaki 
Nakamura, Marcius José de Souza Pacheco e 
Marcos César Novais de Castro. Na segunda 
(9) parabéns para Maria Angelica C. Carva-
lho, Marcos Antonio Perussi e Max Emerson 

Rickli.  Da coluna: felicidades! 

Happy Hour 
A Diretoria Setorial de Feiras e Eventos 

convida para o  happy hour que celebrará o 
Dia Internacional da Mulher. Será no Mister 
Chopp no dia 9 de março, às 19h30. A parti-
cipação custa R$ 40. Reservas pelo telefone 
(44) 3621-6700. A promoção é do  Conselho 

da Mulher Empresária e Executiva.

ZOOM
JOSIANE SAAB RAHAL vai ganhar um fim de semana de festa -, pelo 

Dia Internacional da Mulher e pelo aniversário que também acontece no 
domingo (8). Os parabéns da coluna seguem em dose dupla. 

***Que tal fazer suas compras sem sair de casa? Abaixe o app Meu 
Mercado em Casa e acesse www.mercadopalnalto.com.br 

THIAGO CASONI

As Mulheres do Dia! 

Sou uma mulher madura
Que às vezes anda de balanço

Sou uma criança insegura
Que às vezes usa salto alto

Sou uma mulher que balança
Sou uma criança que atura

(Martha Medeiros)

Teacher
As professoras se reúnem cedinho 
para comemorar o Dia da Mulher 
na Associação dos Professores 

(APP) -, às 8h recepção com Café 
da manhã, apresentação cultural  
com o Grupo Arte Flamenca. Em 
seguida palestra e para finalizar 

Roda de Conversa  com Sebastiana 
Ruiz Garcia. Agenda boa e bons 

momentos. Com certeza! 

Dance
O Projeto “Life Dance” da Prefeitura 
de Umuarama, por meio da Secre-
taria Municipal de Esporte e Lazer 
(Smel), convida a população para 

participar do projeto Life Dance, que 
oferece aulas de dança com diver-
sos ritmos - reggaton, merengue, 

funk, hip hop, axé e sertanejo, entre 
outros. A atividade, comandada por 
profissionais da área de dança cre-
denciados à Smel, será no domingo 

(8), na Praça Santos Dumont, a 
partir das 17h.

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.  Lembre-
te: pode ser retirado das  11h às 
13h.  Vale prestigiar, experimen-

tar e comemorar o 
Dia da Mulher. 

A coluna também homenageia 
as mulheres e desta vez o trio 
de destaque é Inês Gemelli ( 
coordenadora da biblioteca 

Unipar), Célia Macorin (coor-
denadora da pós graduação)  e  
Letícia Pompermayer  (secretá-
ria da Unipar). A homenagem 
para elas é extensiva a todas 

mulheres da Universidade Para-
naense. Da coluna: um abraço!  

ARQUIVO UNIPAR

Sobre a Mulher! 
Uma mulher bonita não é aquela 
de quem se elogiam as pernas ou 
os braços, mas aquela cuja inteira 
aparência é de tal beleza que não 
deixa possibilidades para admirar 

as partes isoladas.
(Sêneca) 
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

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

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

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

A MULHER NO LIONS CLUBE  
A luta das mulheres pela igualdade de 
direitos sempre foi constante na histó-
ria da humanidade. No mundo con-
temporâneo, entretanto, a mulher 
ocupa papel de destaque não apenas 
na manutenção econômica das famí-
lias, mas também na política, em sen-
tido lato, cuja participação é de funda-
mental importância.  

Sendo assim, qual é a importância da 
mulher nos Lions Clubes?  

"As mulheres são de fundamental impor-
tância no Leonismo. São especialmente 
necessárias para trabalhar em favor das 
comunidades e seu potencial de realiza-
ção é inspirador". 

Mulheres, parabéns pelo 
Dia Internacional da Mulher 

Confusão e esfaqueamento
no centro de Umuarama

Dois moradores de 
rua ficaram feridos na 
tarde de ontem (sexta-
-feira, 5), depois que 
se envolveram em uma 
briga nas imediações 
da Praça Miguel Ros-
safa Umuarama, região 
central de Umuarama. 
O caso foi atendido pela 
Polícia Militar.

Testemunhas relata-
ram que os envolvidos 
começaram a brigar 
por volta das 18h e a 
desavença teria sido 
motivada por conta de 
uma dívida.

Credor e devedor 
começaram a se agre-
dir per to do edifício 
Burle Marx e o homem 
que queria receber o 
dinheiro teria usado 
uma faca para per-
furar a vítima. Com a 
chegada dos policiais 
militares e de guardas 
municipais no local a 

confusão terminou.
Testemunhas afir -

maram que um dos 
envolvidos teria sido 
esfaqueado. O deve-
dor  f i cou sob cus-
tódia da PM, mas o 
outro homem envol-
vido conseguiu esca-
par, seguido pela rua 
Ministro Oliveira Sala-
zar. Patrulhamentos 
f o r a m  r e a l i z a d o s , 
mas o homem não foi 
encontrado.

Um terceiro anda-
rilho que foi ajudar a 
separar a briga tam-
bém ficou ferido. O 
homem de 31 anos, 
apresentou machuca-
dos nas mãos e na 
cabeça. Ele disse que, 
como todos são ‘ami-
gos’, resolveu intervir 
para separar a confu-
são e comentou que os 
dois envolvidos na briga 
estavam embriagados.

BRIGA entre andarilhos só terminou com a chegada de policiais militares e 
guardas municipais

R
IC

A
R

D
O

 T
R

IN
D

A
D

E
/O

B
E
M

D
IT

O



21LOCALUMUARAMA, 06 DE MARÇO DE 2020

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

Como a área da saúde é uma das mais procuradas 
na graduação, na pós-graduação não seria diferente. 
Na campanha de pós-graduação 2020 da Unipar há 

diversas opções para os profissionais desta área. 
Em Umuarama, uma delas é a especialização em 

Farmácia Clínica e Farmacoterapia Aplicada.
O curso visa aprimorar o conhecimento quanto 

aos aspectos clínicos e terapêuticos na prevenção, 
promoção e recuperação da saúde. Outra proposta 

é atualizar o conhecimento sobre Anatomia, 
Fisiologia e Fisiopatologia, além de rever a ação 

das drogas em todos os aspectos, desenvolvendo 
a habilidade de ações de cuidado farmacêutico, 

orientação e auxílio ao paciente.
Direcionado aos graduados em Farmácia, 

Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e 
outras áreas, o curso conta com um corpo docente 

de alta qualidade, formado por especialistas, 
mestres e doutores. As aulas são aplicadas em 

regime mensal.
Entre as disciplinas a serem estudadas no 

decorrer das aulas estão: Clínica e Terapêutica dos 
Sistemas Cardiovascular, Digestório, Geniturinário 

e Respiratório; Farmacologia e Prescrição de 
Dermocosméticos e Fitoterápicos; Nutracêuticos e 
Suplementos; Prescrição e Clínica Farmacêutica; e 

Semiologia.

Saiba mais no site www.unipar.br 

Especialização em Farmácia 
Clínica e Farmacoterapia Aplicada

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
JC GUARIENTO ARTES GRÁ-
FICA, inscrita sob nº CNPJ 
09.405.102/0001-61, estabe-
lecido na AV. Brasil, 3117, Zona I, 
CEP 87503-420, cidade de Umua-
rama Estado do Paraná, comunica 
para os devidos fins o extravio 
de seu Alvará de Licença Muni-
cipal nº 27.374. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.      

Massoterapia
e podologia
A profissionalização adquirida por 
meio dos cursos técnicos é a alterna-
tiva mais rápida, prática e econômica 
para milhares de pessoas encontra-
rem espaço no mercado de trabalho. 
Os cursos do Senac de Umuarama 
ajudam a adquirir novos conheci-
mentos, abrir horizontes e conquistar 
uma formação. Os cursos técnicos em 
Massoterapia e Podologia estão com 
as matrículas abertas. As aulas come-
çam na terça-feira (10), e, com aulas 
teóricas e práticas, o aluno Senac 
possui mais rapidez na formação e 
ainda permite que ele realize o curso 
ao mesmo tempo em que cursa o 
ensino médio.

Promoção
Ainda será concedido o desconto 
de vinte por cento para os alunos 
que pagarem a mensalidade até o 
seu vencimento. Outra novidade é a 
campanha: “‘Indique um amigo para 
Cursos Técnicos”.  Além disso, o aluno 
matriculado no curso técnico, que 
indicar um amigo e este efetivar sua 
matrícula, também em algum curso 
técnico, receberá 30% de desconto na 
próxima mensalidade.

Informações
Informações dos cursos Técnico em 
Massoterapia Período: 10/03/2020 
a 25/02/2022; Horário: 19h30 às 
22h30 – 2ª a 6ª feiras; Parcelas de 
R$ 324 (pagamento até dia 10 da 
cada Mês); Pré-requisito: 18 anos / 
2º ano do Ensino Médio. Técnico em 
Podologia Período: 10/03/2020 a 
03/03/2022 Horário: 9h às 12h – 2ª 
a 6ª feiras, com investimento mensal 
com desconto de 20%: R$ 340,00 
(para o pagamento até dia 10 da cada 
mês) Pré-requisito: 18 anos / 2º ano 
do Ensino Médio
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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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COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI ABCD - SICREDI 

VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP 
CNPJ N.º 81.099.491/0001-71 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
O Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI 
ABCD – SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do 
Estatuto Social, convoca os senhores delegados, que nesta data somam 120 (cento e vinte), para se reunirem em 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 04 de abril de 2020, às 11:30 (onze horas e 
trinta minutos), na Associação dos Funcionários da C.Vale – ASFUCA, localizada na Avenida Shirley Lorandi 
Saurin, n.º 1.801, Bairro Ouro Verde, nesta cidade, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos 
delegados; em segunda convocação, às 12:30 (doze horas e trinta minutos), com a presença da metade dos delegados 
mais um, e, em terceira e última convocação, às 13:30 (treze horas e trinta minutos), com a presença de no mínimo 
10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte 

 
 

ORDEM DO DIA 
 
 

1. Reforma ampla e geral e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, na sua versão integral, visando a 
adequação a minuta sistêmica do Sicredi. 
 
2. Homologação do Código Eleitoral, Regulamento do Pertencer e Regimento Interno do Sicredi (RIS). 

 
 
O Presidente observa que, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 13 § 1° do Estatuto Social, os 
assuntos da ordem do dia foram previamente discutidos nas comunidades em que a cooperativa atua, através de 
reuniões coordenadas pelo Presidente, realizadas nos dias 20/01/2020, em Engenheiro Beltrão/PR; 21/01/2020, em 
Luiziana e Iretama/PR; 22/01/2020, em Nova Cantú/PR; 23/01/2020, em Moreira Sales/PR; 24/01/2020, em Peabiru 
e Mamborê/PR; 27/01/2020, em Iporã/PR; 28/01/2020, em Francisco Alves/PR; 29/01/2020, em Araruna/PR; 
31/01/2020, em Ubiratã/PR; 01/02/2020, em Juranda/PR; 04/02/2020, em Roncador/PR; 05/02/2020, em Alto 
Piquiri/PR; 10/02/2020, em Santo Amaro, Campo Belo e Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini/SP; 11/02/2020, 
em Avenida Paulista e Avenida Brigadeiro Faria Lima/SP; 12/02/2020, em Tatuapé e Mooca/SP; 13/02/2020, em 
Vila Maria, Fetcoop e Santana/SP; 14/02/2020, em Ribeirão Pires/SP; 17/02/2020, em Umuarama/PR; 18/02/2020, 
em Esperança Nova e Perobal/PR; 27/02/2020, em Assis Chateaubriand e Bragantina/PR; 28/02/2020, em 
Brasilândia do Sul/PR; 29/02/2020, em Cafezal do Sul/PR; 02/03/2020, em Lapa e Avenida Rebouças/SP; 
03/03/2020, em São Caetano do Sul e Santo André/SP; 04/03/2020 em Mauá/SP; 05/03/2020, em São Bernardo do 
Campo/SP; 06/03/2020, em Diadema/SP; 10/03/2020, em Palotina/PR; 11/03/2020, em Santa Rita D’Oeste e Alto 
Santa Fé/PR; 12/03/2020, em Terra Roxa/PR; 13/03/2020, em Pérola/PR; 14/03/2020, em Xambrê/PR; 16/03/2020, 
em Campina da Lagoa/PR; 17/03/2020, em Anahy, Braganey e Iguatú/PR; 20/03/2020, em Boa Esperança e 
Janiópolis/PR; 21/03/2020, em Farol/PR; 23/03/2020, em Campo Mourão/PR; 24/03/2020, em Mariluz e 
Goioerê/PR; 27/03/2020, em Quarto Centenário/PR; 28/03/2020, em Rancho Alegre D’Oeste/PR; 30/03/2020, em 
Maripá, Vila Candeia e Pérola Independente/PR; 31/03/2020, em São Jorge do Patrocínio e Altônia/PR, 
respectivamente.  
 
Palotina/PR, 04 de março de 2020. 

 
 

Jaime Basso 
Presidente 

 
 
 

OBS.: A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.  
NOTA: A proposta de Estatuto Social encontra-se à disposição dos associados na sede da Cooperativa bem como no 
endereço eletrônico www.sicredi.com.br/vale-piquiri.    

 

 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI ABCD - SICREDI 
VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP 

CNPJ N.º 81.099.491/0001-71 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 
O Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI 
ABCD – SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do 
Estatuto Social, convoca os senhores delegados, que nesta data somam 120 (cento e vinte), para se reunirem em 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 04 de abril de 2020, às 10:30 (dez horas e trinta 
minutos), na Associação dos Funcionários da C.Vale – ASFUCA, localizada na Avenida Shirley Lorandi Saurin, n.º 
1.801, Bairro Ouro Verde, nesta cidade, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; 
em segunda convocação, às 11:30 (onze horas e trinta minutos), com a presença da metade dos delegados mais um, 
e, em terceira e última convocação, às 12:30 (doze horas e trinta minutos), com a presença de no mínimo 10 (dez) 
delegados, para deliberarem sobre a seguinte 

 
ORDEM DO DIA 

 
1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, compreendendo: 

a) relatório da gestão; 
b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício; 
c) demonstrativo dos resultados; 
d) parecer da auditoria; 
e) parecer do Conselho Fiscal.  

2. Destinação dos resultados.  
3. Destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social.  
4. Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração e Fiscal. 
5. Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios, remuneração variável e Retenção de Longo Prazo para 
o Presidente e Diretoria Executiva e das cédulas de presença/honorários para Vice-Presidente e membros dos 
Conselhos de Administração e Fiscal. 
6. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório). 
 
O Presidente observa que, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 13 § 1° do Estatuto Social, os 
assuntos da ordem do dia foram previamente discutidos nas comunidades em que a cooperativa atua, através de 
reuniões coordenadas pelo Presidente, realizadas nos dias 20/01/2020, em Engenheiro Beltrão/PR; 21/01/2020, em 
Luiziana e Iretama/PR; 22/01/2020, em Nova Cantú/PR; 23/01/2020, em Moreira Sales/PR; 24/01/2020, em Peabiru 
e Mamborê/PR; 27/01/2020, em Iporã/PR; 28/01/2020, em Francisco Alves/PR; 29/01/2020, em Araruna/PR; 
31/01/2020, em Ubiratã/PR; 01/02/2020, em Juranda/PR; 04/02/2020, em Roncador/PR; 05/02/2020, em Alto 
Piquiri/PR; 10/02/2020, em Santo Amaro, Campo Belo e Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini/SP; 11/02/2020, 
em Avenida Paulista e Avenida Brigadeiro Faria Lima/SP; 12/02/2020, em Tatuapé e Mooca/SP; 13/02/2020, em 
Vila Maria, Fetcoop e Santana/SP; 14/02/2020, em Ribeirão Pires/SP; 17/02/2020, em Umuarama/PR; 18/02/2020, 
em Esperança Nova e Perobal/PR; 27/02/2020, em Assis Chateaubriand e Bragantina/PR; 28/02/2020, em 
Brasilândia do Sul/PR; 29/02/2020, em Cafezal do Sul/PR; 02/03/2020, em Lapa e Avenida Rebouças/SP; 
03/03/2020, em São Caetano do Sul e Santo André/SP; 04/03/2020 em Mauá/SP; 05/03/2020, em São Bernardo do 
Campo/SP; 06/03/2020, em Diadema/SP; 10/03/2020, em Palotina/PR; 11/03/2020, em Santa Rita D’Oeste e Alto 
Santa Fé/PR; 12/03/2020, em Terra Roxa/PR; 13/03/2020, em Pérola/PR; 14/03/2020, em Xambrê/PR; 16/03/2020, 
em Campina da Lagoa/PR; 17/03/2020, em Anahy, Braganey e Iguatú/PR; 20/03/2020, em Boa Esperança e 
Janiópolis/PR; 21/03/2020, em Farol/PR; 23/03/2020, em Campo Mourão/PR; 24/03/2020, em Mariluz e 
Goioerê/PR; 27/03/2020, em Quarto Centenário/PR; 28/03/2020, em Rancho Alegre D’Oeste/PR; 30/03/2020, em 
Maripá, Vila Candeia e Pérola Independente/PR; 31/03/2020, em São Jorge do Patrocínio e Altônia/PR, 
respectivamente.  
 
Palotina/PR, 04 de março de 2020. 

 
Jaime Basso 
Presidente 

 
OBS.: A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.  
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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 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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Na contramão do PR, Umuarama 
não registra casos Febre Amarela

O boletim epidemiológico do 
sarampo divulgado na quinta-feira 
(5) pela Secretaria de Estado da 
Saúde registra 16 novos casos 
confirmados da doença desde a 
última atualização, em 19 de feve-
reiro. No total, são 891 casos con-
firmados em 42 cidades, desde 29 
de agosto do ano passado. Outros 
1820 pacientes estão em investi-
gação no Estado. Em Umuarama 
e, em toda a área compreendida 
pela 12ª Regional de Saúde não foi 
registrado nenhum caso.

O secretário da Saúde, Beto 
Preto, destaca a impor tância do 
alcance vacinal para o bloqueio da 
doença. “Estamos em campanha, 
precisamos ampliar a imunização 
contra o sarampo. Esta é a forma 
de nos blindarmos contra essa 
doença que parece simples, mas 
não é”. Ele aler ta quem ainda não 
está imunizado. “Se ainda não 
tomou a vacina, vá até uma das 
1852 salas de vacinação nas uni-
dades de saúde e faça hoje, faça 
já, o quanto antes melhor. Você se 
protege e protege outras pessoas”.

De acordo com o boletim desta 
quinta, 468 casos confirmados são 
de pessoas de 20 a 29 anos – são 
os chamados jovens adultos. Esta 
é a faixa etária com maior ocorrên-
cia e também o foco da campanha. 

Vacinação
As crianças que têm entre seis meses e 11 meses e 29 dias também devem ser 

vacinadas. A população com idade entre um a 29 anos deve receber duas doses da 
vacina tríplice viral e de 30 a 59 anos, uma dose. A Campanha Nacional de Vacinação 
teve início em 10 de fevereiro e segue até 13 de março. “Entre 20 e 29 anos, aqui em 
nosso Estado, a pessoa deve receber uma dose da vacina como reforço, mesmo que 
já tendo duas doses da tríplice viral”, ressalta o secretário. Não há casos confirmados 

ou em investigação na 5ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª, 21ª e 22ª Regionais de Saúde.

“Muitas destas pessoas não sabem 
se foram ou não vacinadas. Sendo 
assim, a indicação é a vacinação. 

Não há problema receber mais de 
duas doses, a vacina não faz mal à 
saúde”, reforça Beto Preto.

SARAMPO cresce no Paraná e vacina é a única forma de prevenção

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN
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