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Sancionada lei que 
obriga condomínios 
a denunciar casos de 
violência doméstica 
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Criança de 11 anos é a primeira 
vítima de dengue em Umuarama
Um garoto de apenas 11 anos de idade morreu vítima de dengue hemorrágica em um hos-
pital de Umuarama. O óbito foi registrado no sábado (7). O garotinho havia sido internado 
dois dias antes, assim que foi diagnosticado com dengue, e recebeu os primeiros atendi-

mentos em Perobal, município onde morava com a família. l Pág. 6

Morador de Umuarama 
é preso com carreta 
abarrotada de cigarros 
contrabandeados 

Umuarama futsal 
aplica goleadas no sub 
15 e sub 17 na rodada 
do Paranaense

Resíduos sólidos  
A partir de abril, o Aterro Sanitário Municipal receberá 
apenas resíduos de coletas municipais (orgânica, 

capina e seletiva), materiais recicláveis, poda (grama 
e árvores) e de construção civil. Uma requisição 

ministerial e um relatório de inspeção ambiental do 
IAT (Instituto Água e Terra) fizeram com a coleta dos 

resíduos gerados em indústrias, comércios e atividades 
autônomas obedeça à Política Nacional de Resíduos 
Sólidos e passa a ser responsabilidade do gerador a 

destinação correta desse material. l Pág.9
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Abandono da majoritária
Depois que o PSL (partido do deputado estadual Delegado 
Fernando Martins) anunciou apoio ao engenheiro agrônomo 
Antônio Carlos Favaro (Progressista), sua pré-candidatura 
ganhou também o reforço do PDT. A sigla tomou a decisão 
em reunião executiva do partido que não vai mais lançar o 
vereador Deybson Bitencourt como pré candidato a prefeito, 
como já havia anunciado.

Composição
Com o anúncio do PSL e do PDT outros partidos podem 
confirmar apoio ao Progressistas que continua dialogando 
com as lideranças políticas. Pelo menos mais sete partidos 
políticos, Podemos, DEM, PTC, PR, Cidadania, Solidariedade 
e MDB também deverão convergir para a formação da 
aliança que ainda deverá passar pelas convenções a partir 
de julho. Fávaro pretende alinhar o Progressistas do 
município com ao menos outras 15 siglas, fato concretizado 
na campanha de 2016.

PDT nas eleições
Além de apoiar a pré-candidatura de Fávaro e disponilizar a 
sigla para compor a vice na aliança, o PDT também definiu 
que terá chapa completa para disputar as eleições na 
Câmara de Vereadores. “Com a mudança das leis eleitorais, 
todo o processo de composição partidária para a disputa 
na proporcional, também mudou. Por isso, a sigla vem se 
organizando para manter ou aumentar a representatividade na 
Casa”. É importante lembrar a história do PDT em Umuarama, 
entre 1997 e 2004 e entre 2009 e 2016 os ex prefeitos Fernando 
Scanavaca e Moacir Silva (respectivamente) eram integrantes 
do partido quando foram eleitos.

Coalizão
A definição não fez com 
que o partido abandonasse 
a campanha majoritária, 
anunciando o apoio a pré-
candidato Fávaro. Segundo 
Bitencourt, a ideia nasceu 
em função da necessidade de 
unir os partidos de oposição 
ao atual governo municipal, 
com objetivo de apresentar 
uma candidatura viável e 
com musculatura política 
suficiente para a disputa das 
eleições. “Para termos uma 
candidatura competitiva, 
que possa apresentar um 
projeto alternativo viável 
e que tenha força para 
poder disputar uma eleição 
a nível municipal, deve 
estar composta por uma 
grande coalização”, afirmou 
Bitencourt.

Alinhando
pensamentos
Bitencourt lembra que a 
convergência de pensamento 
foi determinante para a 
decisão do apoio. “Há uma 
convergência programática 
muito grande em torno 
das necessidades do 
município, especialmente 
na geração de emprego e 
desenvolvimento econômico. 
Saúde e Educação são 
bandeiras prioritárias de 
Fávaro. Vamos trabalhar 
unidos na elaboração do 
plano de governo”, pontuou. 
Fávaro já anunciou que a 
decisão do PDT é um reforço 
importante para o projeto, 
tanto em propostas, quanto 
no processo de formação de 
novas lideranças.
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Condomínios obrigados a 
denunciar violência doméstica

Agora é lei no Paraná a proposta do 
deputado Delegado Francischini (PSL) 
que obriga os responsáveis por condo-
mínios residenciais e comerciais do 
estado a comunicarem a polícia indí-
cios ou casos de violência domés-
tica ocorridos em suas unidades 
ou áreas comuns. Após aprovação 
unanime na Assembleia Legislativa 
do Paraná, o projeto foi sancionado 
pelo governador Ratinho Jr.

“Uma notícia impor tante na 
semana que antecede o Dia Inter-
nacional da Mulher, comemorado 
no dia 8 de março. É nossa contri-
buição como parlamentar para ten-
tar diminuir esses índices alarman-
tes de violência. Nossa experiência 

na Polícia Militar e como Delegado 
Federal mostra que a maioria dos 
casos ocorre dentro dos lares”, 
afirmou Francischini.

Dados do Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública revelam que em 
2018 o Brasil atingiu o recorde de 
registros de lesões corporais dolosas 
em decorrência de violência domés-
tica, com 263 mil casos. Isso significa 
que, a cada 2 minutos, uma mulher 
se deslocou até uma delegacia de 
polícia para denunciar que tinha 
sido agredida pelo companheiro. O 
mesmo levantamento aponta que 
89 mulheres foram vítimas de femi-
nicídio no Paraná em 2019.

A nova lei, nº 20.145, se destina 

também a proteger crianças, ado-
lescentes e idosos. Sancionada na 
quinta-feira (5), ela entra em vigor 
em 30 dias.

A norma determina que os con-
domínios fixem cartazes ou placas 
nas áreas comuns dos residenciais 
sobre a lei e incentivando os mora-
dores a avisarem o síndico quando 
souberem de casos de agressão.

O texto prevê que os condomínios 
que descumprirem a lei devem ser 
advertidos. Os reincidentes deverão 
ser multados entre R$ 50 e R$ 100. 
Os valores arrecadados devem ser 
destinados a fundos de proteção aos 
direitos das mulheres, crianças, ado-
lescentes e idosos.

Diagnóstico e tratamento da 
depressão pós-parto

Na semana em que as come-
morações do Dia Internacional da 
Mulher acontecem, o deputado 
estadual Dr. Batista (PMN) cita a lei 
20133/2020 que estabelece, nas 
redes públicas e privadas de saúde, 
a prática de diagnóstico e tratamento 
da depressão pós-parto, como mais 
uma grande conquista para as 
mulheres paranaenses. O projeto 
de lei, que deu origem às diretri-
zes foi apresentado na Assembleia 
Legislativa do Paraná pelo depu-
tado Dr. Batista e aprovado pelos 
deputados estaduais.

A depressão pós-parto é enten-
dida como a manifestação da 
depressão quando iniciada em até 
seis meses após a data do parto. 
Com as diretrizes propostas na lei, 
o Estado deverá criar mecanismos 
para a detecção da doença ou evi-
dências de que ela possa vir a ocor-
rer; desenvolver pesquisas visando 

aprimorar o diagnóstico da depres-
são pós-parto; desenvolver campa-
nhas de esclarecimentos sobre a 
depressão pós-parto e de medidas 
destinadas a diminuição das com-
plicações decorrentes do desconhe-
cimento da doença, bem como pro-
mover a conscientização sobre essa 
doença, estimulando que pessoas 
e pacientes desenvolvam atividades 
junto às unidades de saúde para dis-
seminar informação sobre sintomas 
e gravidade da doença.

Sancionada em 
janeiro
A lei foi sancionada pelo governador 
Ratinho Jr em 20 de janeiro e caberá 
ao Poder Executivo regulamentar a 
aplicação da lei, analisando a melhor 
forma de trabalhar com os hospitais 
e unidades de saúde para o acom-
panhamento das mulheres que 
tenham e que possam desenvolver 
a depressão pós-parto.

Cornélio Procópio e Londrina 
receberam na semana passada a 
primeira rodada de eventos de apre-
sentação do Programa Descomplica 
Rural. O encontro é uma iniciativa da 
Secretaria de Estado do Desenvolvi-
mento Sustentável e do Turismo, em 
conjunto com o Sistema Faep/Senar 
e entidades representativas do agro-
negócio no Estado. O objetivo é ensi-
nar, na prática, como os produtores 
devem proceder em relação aos pro-
cessos de licenciamento ambiental 
no campo, seguindo todos os crité-
rios técnicos, jurídicos e ambientais.

Cerca de 400 pessoas partici-
param em cada município. “Foi um 
momento histórico que coloca o nosso 
agronegócio, que é a grande matriz 
do Estado do Paraná, em condição 
de competitividade”, diz o secretário 
do Desenvolvimento Sustentável e do 
Turismo, Márcio Nunes. Em Umua-
rama as palestras acontecem no dia 
12 no Caiuá Centro de Eventos às 8h.

Descomplica Rural
em Umuarama dia 12
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Plusval planeja
início do abate

A Plusval, empresa for-
mada a partir da parceria 
entre a Cooperativa C. Vale 
(de Palotina) e a Agroavícola 
Pluma (Dois Vizinhos), que 
está revitalizando a estru-
tura da antiga Averama na 
rodovia PR-323, já tem mais 
de 90 mil ovos incubados 
para iniciar a industrializa-
ção de carne de frango em 
cerca de 70 dias. O prefeito 
Celso Pozzobom visitou as 
instalações, ao lado do pre-
sidente da C. Vale, Alfredo 
Lang, e do diretor presi-
dente do Grupo Pluma, Lauri 
Paludo, e conferiu que o pro-
jeto está bem adiantado.

Nos próximos dias a 
Agência do Trabalhador da 
Prefeitura inicia as entrevis-
tas com os candidatos às 
primeiras vagas de empre-
gos – nesta etapa serão 
contratados gradualmente 
cerca de 1.600 operários e 
a empresa dará preferência 
aos trabalhadores de Umua-
rama. “Só em salário tere-
mos um incremento de R$ 4 
milhões a até R$ 5 milhões 
na nossa economia, impac-
tando positivamente todos 
os setores do comércio e 
prestação de ser viços”, 
apontou o prefeito.

Na visita, os empresá-
rios reafirmaram o inves-
timento de R$ 50 milhões 
na reforma da planta indus-
trial e nas adequações 
para a inspeção sanitária 
federal (SIF) visando expor-
tar parte da produção. “Os 
ovos já estão incubados 
desde o último dia 26. 
Entre os dias 15 a 20 de 
maio inicia o abate de fran-
gos, que será ampliado 

gradativamente até atingir 
toda a capacidade produ-
tiva”, indicou Pozzobom.

Além desse investi-
mento, a empresa prevê 
aplicar mais recursos na 
aquisição de câmaras frias, 
implantação de fábrica 
de ração e outros elos da 
cadeia de produção. O pro-
jeto tem importante apoio 
da Prefeitura. “Estamos rea-
lizando um grande esforço 
para atender às necessida-
des da empresa na questão 
logística, no acesso para 
facilitar a entrada de aves 
vivas e insumos e no fluxo 
de saída da produção, além 
de acesso seguro para os 
trabalhadores”, explicou 
Pozzobomm ressaltando 
que o município apoia pro-
dutores interessados em 
implantar barracões para 
criação de frango, reforma 
dos já existentes e a con-
servação das estradas de 
acesso. Neste setor, a 
empresa terá incentivo 
do governo do Estado, 
anunciado pelo governa-
dor Ratinho Júnior, que 
disponibil izou linha de 
crédito de R$ 30 milhões 
por meio do Banco Regio-
nal de Desenvolvimento 
do Extremo Sul (BRDE).

INVESTIMENTO
O investimento previsto 

na nova marca, nos próxi-
mos anos, é de R$ 150 
milhões e a previsão é de 
industrializar a produção 
de 350 aviários de Umua-
rama e região, num raio de 
até 45 quilômetros, com 
um abate de inicial de 65 
mil cabeças que pode ser 
ampliado a até 200 mil.

Força-tarefa
O secretário Beto Preto 
(Saúde) disse que o combate 
da dengue vai se intensificar. 
Já são 106 cidades em 
epidemia e, com 44.441 
casos confirmados - uma 
incidência de 336,21 por 100 
mil habitantes -, a situação no 
Paraná também passou para 
o patamar de epidemia. “Faço 
um apelo a todos os prefeitos 
a combater a dengue de 
forma incisiva. O mosquito 
está evoluindo, tornou-se 
resistente aos pesticidas. 
O combate é questão de 
higiene, de manter nossos 
quintais livres do acúmulo de 
água”, afirmou o governador 
Ratinho Junior.

FGTS 
O governo federal avalia 
novas medidas para liberar 
mais recursos do FGTS e, 
assim, estimular o consumo 
e a atividade econômica. 
Uma das ideias em estudo é 
permitir que os trabalhadores 
que optarem pelo saque-
aniversário possam usar os 
recursos - equivalentes a até 
três anos de saque - como 
garantia de empréstimo em 
qualquer banco. Outra opção 
é semelhante à antecipação 
do Imposto de Renda: o 
trabalhador poderá retirar 
antecipadamente o montante 
de três saques anuais.

Delatores
O governo federal está 
cobrando R$ 1,5 bilhão de 
tributos de delatores das 
operações de combate à 
corrupção, como a Lava 
Jato, calculados em cima da 
movimentação financeira 
ilegal e do patrimônio 
oculto (declarados por 
eles próprios). Dentre eles 
estão alguns dos principais 
delatores da operação, como 
o doleiro Alberto Youssef, 
que responde a uma das 
maiores dívidas - somados, 

os tributos chegam 
a R$ 652,6 milhões.

Lava Jato
Em mais de cinco anos, a Lava 
Jato conseguiu recuperar 
R$ 4 bilhões por meio de 
delações premiadas, acordos 
de leniência de empresas, 
termos de ajustamento 
de conduta e renúncias de 
réus ou condenados. Os 
dados foram divulgados pelo 
Ministério Público Federal. 

Sob ataque
Somente neste ano, os ataques 
cibernéticos à administração 
federal chegaram a quase 
mil. Diante da ofensiva cada 
vez mais ousada de hackers 
aos sistemas operacionais e 
de informações de empresas 
de energia, ministérios, bancos 
federais e polícias, o Planalto 
lançou diretrizes para estratégia 
nacional de segurança cibernética 
para resguardar as redes e 
ativar planos de contingência 
em caso de invasão. 

Condutoras
Dados divulgados pelo Detran 
mostram que o Paraná tem 
2.132.139 condutoras. As 
mulheres representam 35% 
do total de condutores. 
Comparado a 2010, o aumento 
impressiona. Foram quase 1 
milhão de novas motoristas 
habilitadas. Em janeiro de 2010 
eram cerca de 1,25 milhão de 
motoristas mulheres e menos 
de 30% dos habilitados. 

Obras
O prefeito Chico Brasileiro (PSD) 
garantiu que todas as obras 
do Orçamento Participativo 
demandadas pelos moradores 
em reuniões nos bairros de Foz 
do Iguaçu serão executadas. 
Só na área de educação já 
estão reservados mais de R$ 
36 milhões para ampliação, 
construção e reforma de nove 
escolas e quatro centros de 
educação infantil.
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Instituto do PR ajudou a criar kits 
para diagnóstico do coronavírus

O Instituto de Biologia Molecu-
lar do Paraná (IBMP), vinculado à 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
com sede no Parque Tecnológico 
da Saúde do Tecpar, em Curitiba, 
ajudou a desenvolver os kits com 
insumos para a realização de tes-
tes diagnósticos do novo coro-
navírus (Covid-19). Eles foram 
criados em menos de um mês e 
atendem todo o País.

O IBMP tem como origem um 
consórcio tecnológico entre a Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o 
Instituto de Tecnologia do Paraná 
(Tecpar) e a Superintendência Geral 
de Ciência, Tecnologia e Inovação. 
Ele é uma instituição privada e sem 
fins lucrativos, mas possui repre-
sentantes do Governo do Estado 
no Conselho de Administração 

Entregues
A Fiocruz produziu dez mil kits para todo o País, a pedido do Ministério da 

Saúde. Dez mil já foram entregues ao Lacen Paraná, um dos seis primeiros estados 
a receber a tecnologia. A capacidade é flexível e pode ser ampliada em função da 

circulação do vírus.

– como o próprio Tecpar. É o único 
do País da Fiocruz nesse formato.

O Parque Tecnológico da Saúde do 
Tecpar, que tem como objetivo estraté-
gico atender a demanda do Ministério 
da Saúde, possui áreas instaladas em 
Curitiba, Araucária e Maringá.

IBMP
O Instituto completou dez anos 

em 2019 e tem caráter de institui-
ção científica e tecnológica (ICT). A 
unidade paranaense tem 105 pro-
fissionais, 35 cuidando exclusiva-
mente de pesquisa, 40 dedicados 
à produção e os demais na área 

administrativa e de logística.
“A Fiocruz tem produção cente-

nária e criou o IBMP para cuidar 
de desenvolvimento e pesquisa 
aplicada em saúde, que é aquela 
que entrega soluções”, afirma 
Pedro Ribeiro Barbosa, presidente 
do instituto. “Já nascemos incor-
porando um produto, que é um kit 
que identifica patogênicos (malária, 
hepatite B e hepatite C) em bolsas 
de sangue. Ele alcança todos os 
hemocentros do País. Quarenta 
milhões de bolsas de sangue já 
foram checadas a partir desse kit”.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

A Secretaria de Obras, Pla-
nejamento Urbano e Projetos 
Técnicos finalizou a implanta-
ção de um “mata-burro” do 
tipo grelha, para aumentar a 
captação de águas pluviais na 
Rua Bararuba, próximo à Praça 
dos Xetá. A região recebeu 
um reforço nas galerias pluviais 
para eliminar um antigo ponto 
de alagamento que trazia muito 
transtorno aos moradores e 
afetava até o trânsito em dias 
de chuvas fortes. O incômodo 
maior era na Avenida Rio 
Grande do Norte, em uma 
baixada entre as ruas Perímetro 
e Presidente Bernardes. Foi 
necessário desapropriar dois 
imóveis, demolir as residências e 
utilizar o espaço para implantar 
uma nova tubulação. “Construí-

mos 335 metros de rede, além de oito caixas, 12 bocas de lobo e agora o ‘mata-burro’ estilo grelha, com ferro de trilhos. 
A rede foi ligada a uma caixa existente no Parque Dom Pedro II”, informou o secretário municipal de Obras, Isamu Oshima.
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

PRADO E TRAMARIN LTDA (CNPJ: 27.477.628/0001-39) 
torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da 
Licença de Operação para COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 
instalada avenida Guaíra, 563 distrito de São João municí-
pio de Altônia - paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

TRODORFE E FALEIROS LTDA, CNPJ: 02.713.655/0001-
32 torna público que recebeu em 02/01/2017 a Licença 
de Operação do IAP, para COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS 
nº 34781, com validade até 20/12/2018 instalada ave-
nida Guaíra, 563 Distrito de São João município de 
Altônia – paraná.

Criança de 11 anos é a primeira 
vítima de dengue em Umuarama

Um garoto de apenas 
11 anos de idade mor-
reu vítima de um dengue 
hemorrágica em um hospi-
tal de Umuarama. O óbito 
foi registrado no último 
sábado (7), depois que 
o garotinho passou por 
alguns dias internado.

O menino morava com a 
família em Perobal (municí-
pio localizado a 19 quilôme-
tros de Umuarama), quando 
foi diagnosticado com den-
gue, assim que passou por 
atendimento inicial naquele 
município. Em seguida foi 
transferido para tratamento 
no Hospital Norospar.

De acordo com as 
informações do laudo, 

Ítalo Souza dos Santos 
entrou em óbito por volta 
das 13h vítima de dengue 
hemorrágica, causa apon-
tada no atestado.

O diagnóstico defi-
nitivo será confirmado 
apenas pelos órgãos de 
controle e pela Secreta-
ria Estadual de Saúde.

Além de Perobal, Umua-
rama também está enfren-
tando uma epidemia de den-
gue com mais de 700 casos 
já confirmados. Entre as 
ações que estão sendo rea-
lizadas pela prefeitura, está 
o atendimento prioritário de 
pacientes diagnosticados 
com dengue em um ambu-
latório de agravos, separado 

dos postos de saúde e do 
Pronto Atendimento Muni-
cipal, ficando localizado na 
avenida rio Brando, ao lado 
do Centro Cultural. O histó-
rico do garoto de 11 anos 
morto por dengue hemorrá-
gica foi enviado à Secreta-
ria Estadual de Saúde que 
investigará o caso.

HEPATITE
A assessoria do hos-

pital relatou apenas que 
o paciente tinha 11 anos 

e deu entrada na quin-
ta-feira (5) com dengue 
hemorrágica grave, com 
hepatite fulminante e 
distúrbios de coagulação 
grave (que são agravantes 
causados pela doença). O 
garoto faleceu em decor-
rência da dengue grave 
na tarde de sábado (7). 
O Laboratório Central do 
Paraná (Lacen) não pre-
cisa de notificação neste 
caso em específico.

Índice em % JAN FEV ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,21 - 0,21 4,19
IGP-M (FGV) 0,48 -0,04 0,44 6,82
IGP-DI (FGV) 0,09 - 0,09 7,72

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
7/2 a 7/3 0,5000 0,2446 0,0000
8/2 a 8/3 0,5000 0,2446 0,0000
9/2 a 9/3 0,5000 0,2446 0,0000
10/2 a 10/3 0,5000 0,2446 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -29,7% 16,05 
Vale ON -15,2% 37,83 
ItauUnibanco PN -6,9% 27,80 
Viavarejo ON -17,1% 9,58 
Sid. Nacional ON -25,3% 8,30 
Marfrig ON -23,9% 8,57 

IBOVESPA: -12,17% 86.067 pontos

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

Iene 102,51
Libra est. 0,76
Euro 0,88
Peso arg. 62,53

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+2,0% 4,7250 4,7260 +5,5%
PTAX  (BC) +2,0% 4,7373 4,7379 +5,3%
PARALELO +2,5% 4,5400 5,0100 +5,9%
TURISMO +2,5% 4,5400 4,9900 +5,9%
EURO +3,0% 5,4109 5,4126 +9,5%

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

DÓLAR 09/03

Iene R$ 0,0462
Libra est. R$ 6,21
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1389,08guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 09/03

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 cen-
tavo de dó lar/bushel na soja (27,2kg), milho e
trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no farelo
(907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 4,25%  | TJLP: 5,09%

Em 09/03 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 86,00 3,6% 6,2%
SOJA Paranaguá 93,50 3,3% 6,9%
MILHO Cascavel 45,00 0,0% 2,3%

SOJA 863,50 -19,75 -2,1%
FARELO 296,60 -4,70 2,5%
MILHO 374,25 -3,00 -2,4%
TRIGO 522,25 1,00 -6,5%

SOJA 82,70 -1,3% 7,0%
MILHO 41,97 0,1% 7,0%
TRIGO 53,01 0,3% 6,2%
BOI GORDO 187,69 -0,1% 3,4%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 09/03 PR DIA 30d.

Em 09/03 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

II R$ 1383,80 
II R$ 1436,60 

III R$ 1487,20 
IV R$ 1599,40

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Direito em
nova fase

A Unipar iniciou o ano 
letivo com uma grande 
novidade para os acadêmi-
cos de Direito: a transferên-
cia de câmpus. Da sede, 
onde esteve por 39 anos, 
o curso foi para o câmpus 
III. Lá, ganhou um bloco de 
salas só pra ele. São mais 
de cinco mil metros quadra-
dos de área construída, que 
abrigam, além de salas de 
aula (com condicionamento 
acústico e climatização), 
auditório para eventos, 
espaços para aulas práti-
cas (como júri simulado e 
cartório] e para convivência 
[pátio das colunas, no tér-
reo), entre outros.

Seguindo conceitos 
modernos, o prédio tam-
bém conta com salas de 
reunião, de professores 
(com copa), administra-
tivas e para o diretório 
acadêmico (a atlética de 
Direito) e estacionamento 
com cerca de 300 vagas.

O arquiteto da Unipar, 
Paulo Moura, diz que o pro-
jeto priorizou conforto e fun-
cionalidade, além da esté-
tica. “Usamos porcelanato 

nos revestimentos”, exem-
plifica, acrescentando que 
também capricharam em 
outros detalhes, como sis-
tema de som, multimídia, 
acessos à wi-fi e banheiros 
adaptados [inclusive para 
família, com fraudário]. 
“Também demos atenção 
especial às rampas para 
acessibilidade, construídas 
com inclinação suave: 8% 
dentro da norma NBR 9050; 
e ao projeto luminotécnico, 
todo em LED”, informa 
Moura, lembrando que tudo 
foi planejado para acolher 
bem os alunos, professo-
res, funcionários e outras 
pessoas que, casualmente, 
visitam ou usam as instala-
ções do curso.

As obras estão na fina-
lização e o espaço já está 
sendo usado. As aulas 
deste ano na Unipar come-
çaram no dia 10 do mês 
passado e, desde então, 
os estudantes de Direito 
estão sendo recebidos 
nesse novo endereço. A 
data da inauguração oficial 
deve ser definida, em breve, 
pela Reitoria.

NOVO bloco no Câmpus III, construído para o curso de Direito: espaços maiores 
e mais agradáveis

ASSESSORIA

Babel pernambucana
Com professores concursados 
e contratados para ensino de 
língua inglesa na rede estadual 
- está na grade curricular por lei 
-, o Governo de Pernambuco 
surpreendeu os docentes e os 
alunos com um edital de licitação 
que se abre na próxima quinta-
feira: vai gastar R$ 51,3 milhões 
para contratar uma entidade que 
ofereça profissionais para ensino 
de inglês, espanhol e alemão. A 
demanda é para aulas presenciais 
e em plataformas digitais nas 
escolas públicas no Estado. Não 
bastasse a surpresa da decisão, 
professores se perguntam, sem 
respostas, qual o interesse do 
Governo em ensinar alemão para 
45 mil alunos, conforme previsto 
no edital.

Detalhe
Não há, por ora, no mercado 
local, uma escola especializada 
em oferecer licenciatura em 
língua alemã para formação 
de professores - que devem 
ser “importados”.

O mestre sumiu
Não bastasse a polêmica, os 
alunos da Universidade de 
Pernambuco voltaram às aulas 
com déficit de professores em 
34 disciplinas. Muitos ainda 
estão sem aula.

Tá no D.O.
O processo foi divulgado no 
Diário Oficial de Pernambuco no 
último dia 21 de fevereiro, sob o 
nº 0015.2020.CCPLE-X. PE. 014.
SAD, da Secretaria de Educação.

Sócrates & Barba
Lula da Silva pode ter nova dor 
de cabeça com a Justiça da Terra 
Mãe. Manchete de domingo, do 
Correio da Manhã: Justiça cerca 
ligações de Sócrates a Lula. O 
ex-primeiro-ministro chegou a ficar 
preso em Lisboa em 2015 acusado 
de receber, no cargo, propinas na 
bilionária transação de telefônicas 
do Brasil e de Portugal durante o 
Governo do Barba. 

Sem terno nem gravata
O senador Marcos Rogério 

(PDT-RO) apareceu ontem de 
manhã de camisa pólo Sport 
para audiência na Comissão de 
Direitos Humanos da Casa. É 
quebra de decoro.

Funasa 
A bancada evangélica no 
Congresso desbancou o DEM e o 
MDB e emplacou Marcio Sidney 
Sousa Cavalcante na presidência 
da Funasa (Fundação Nacional 
de Saúde). A nomeação foi 
publicada ontem no Diário 
Oficial da União (DOU). 

R$ 50 mi 
Cavalcante ocupava a 
diretoria executiva e assume a 
presidência do órgão no lugar 
do ex-ministro do Trabalho 
Ronaldo Nogueira, exonerado 
do cargo depois de ser alvo 
da Operação Gaveteiro, da 
Polícia Federal, que apura 
desvios de R$ 50 milhões.  

Tensão yankee
Os americanos do bilionário 
fundo United Health, que 
pagaram quase R$ 8 bilhões 
pela Amil, estão pulando fora do 
Brasil. Procuram compradores 
para alguns de seus ativos.

Bolsa Família 
O Ministério da Cidadania 
tem cinco dias para informar 
ao Ministério Público 
a quantidade de novos 
benefícios do Bolsa Família 
concedidos desde janeiro de 
2019. O pedido foi feito após 
denúncia de que o Nordeste 
teria ficado com apenas 3% 
dos benefícios. 

Questão de Justiça
O mínimo que a TV Globo 
deve fazer é encontrar a 
mãe do garoto estuprado e 
assassinado pelo trans pop do 
Fantástico e mandar alguém 
dar-lhe um afetuoso abraço. 
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Carreta com contrabando 
seguiria de Ivaté para SP

Execução a tiros 
em Alto Piquiri

Daniel Francisco de Oliveira, de 
36 anos, foi executado a tiros na 
madrugada do domingo (8) em Alto 
Piquiri. A Polícia Militar da cidade 
atendeu ao caso e isolou a cena do 
crime até a chegada de peritos de 
Umuarama, que fizeram os levanta-
mentos iniciais para a investigação. 
O corpo foi recolhido ao Instituto 
Médico Legal (IML) de Umuarama.

Os policiais relataram que o 
homem foi atingido na cabeça quando 
estava dentro da sua caminhonete GM 
S-10. O carro foi removido pelas equi-
pes da Polícia Cientíca e passará por 
perícia. Os investigadores procuram 
pistas que possa levar ao paradeiro 
dos autores do crime.

Um homem de 36 anos de 
idade, morador em Umuarama, 
foi capturado pela Polícia Militar 
na manhã de ontem na região de 
Tapira (67 km de Umuarama) com 
uma carreta carregada com cigar-
ros contrabandeados do Paraguai.

A prisão, segundo as informações 
dos policiais militares, aconteceu às 
8h30, quando uma das equipes se 
deslocava de Nova Olímpia pela rodo-
via PR-482 quando ultrapassou a car-
reta Mercedes Benz, de cor vermelha 
e que tem emplacamento licenciado 
em Santa Catarina. Durante a ultra-
passagem, os policiais notaram uma 
reação adversa do motorista, o que 
motivou uma abordagem.

A equipe descobriu que o veículo 
estava carregado com aproximada-
mente 800 caixas de cigarros oriun-
dos do Paraguai. O condutor revelou 
ter adquirido a carga em Ivaté e 
seguiria até o município de Presi-
dente Prudente/SP, onde receberia a 
quantia de R$ 4 mil pelo transporte. 
Diante dos fatos, o motorista rece-
beu voz de prisão e foi encaminhado 

com o veículo e a carga para a Dele-
gacia de Polícia Federal de Guaíra.

VEÍCULO era conduzido por morador de Umuarama, que foi preso em flagrante

ALEX MIRANDA

Um rapaz foi 
detido por PMs 
na tarde de ontem 
(9) depos que foi 
acusado de furtar 
uma chapinha para 
alisar cabelos de 
uma loja na avenida 
Paraná (perto da 
rodoviária). A dona 
do estabelecimento 
relatou que estava 
organizava documen-
tos quando o acon-

teceu o crime. As imagens do autor foram capturadas pelas câmeras de monitoramento. 
A PM foi acionada e o autor (que possui antecedentes criminais) foi localizado e 
preso, sendo conduzido à delegacia. A chapinha custa R$ 79,90.
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Empresas não poderão despejar 
resíduos no aterro sanitário

A partir de 1º de abril deste ano, 
o Aterro Sanitário Municipal de Umua-
rama receberá apenas resíduos de 
coletas municipais (orgânica, capina 
e seletiva), materiais recicláveis, poda 
(grama e árvores) e de construção 
civil. Conforme requisição ministerial 
e relatório de inspeção ambiental do 
Instituto Água e Terra (IAT), a Diretoria 
Municipal de Meio Ambiente informa 
que os resíduos gerados em indús-
trias, comércios e atividades autôno-
mas deverão obedecer à Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos.

Passa a ser responsabilidade do 
gerador a destinação correta dos 
resíduos. “Essa orientação vale para 
resíduos gerados pelas indústrias, 
comércios e atividades autônomas 
(prestadores de serviços). A destinação 
que for feita em desconformidade com 
a Lei Federal 12.305/2010 será consi-
derada crime ambiental (lei 9.605/98) 
e receberá as penalidades cabíveis”, 
orienta o diretor de Meio Ambiente do 
município, Matheus Michelan Batista.

O diretor explica que, conforme a 
legislação, o município não pode receber 
resíduos de empresas que não sejam 
coletados pelos caminhões da Prefei-
tura. “A responsabilidade pela destina-
ção correta é do gerador de resíduos, 
que deve procurar empresas de coleta 
especializada. Um dos materiais que 
não recebemos é o tecido, por exemplo, 
resultante das facções e indústrias de 
roupas. A destinação deve ser feita pelo 

gerador desse material”, acrescentou.
O setor de fiscalização da Prefeitura 

também está estruturado para responsa-
bilizar pessoas que jogarem lixo e resíduos 
em locais impróprios, como margens de 
estradas, fundos de vale e terrenos bal-
dios. Durante este mês, a diretoria atuará 
na orientação e distribuição de notificação 
preliminar informativa no aterro sanitário.

“A partir de abril o acesso de veículos 

particulares e de empresas será vetado 
e todos terão de seguir as normas da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos”, 
reforçou Matheus Batista. Havendo 
dúvidas sobre a determinação, os inte-
ressados devem procurar a Diretoria do 
Meio Ambiente no Paço Municipal (fone 
3621-4141) ou o Instituto Água e Terra 
– a regional de Umuarama atende pelo 
fone (44) 3623-2300.

A patrulha mecanizada do Consórcio Intermunicipal para Con-
servação da Biodiversidade da Bacia dos Rios Xambrê e Piquiri 
(Cibax) realiza readequação e cascalhamento na Estrada Esperança 
desde a ponte sobre o ribeirão Esperancinha e avança na direção 
da PR-468 (Rodovia Hênio Romagnolli). A estrada tem cerca 
de 4,6 km de extensão, até a Estrada Canelinha. Convênio entre 
Prefeitura e o governo do Estado forneceu a pá carregadeira, 
rolo compactador “pé de carneiro”, trator de esteira, escavadeira 
hidráulica, motoniveladora, caminhões basculantes e um caminhão 
comboio. O equipamento é administrado pelo Cibax. O prefeito 
Celso Pozzobom é o atual presidente do Cibax. Em Umuarama, a 
parceria vai revitalizar 33 km de estradas, que receberão cascalho 
em toda a extensão.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Conhecimento
sob medida

O conhecimento é o alicerce principal de qualquer 
projeto de vida. É por isso que o SENAR-PR trabalha 
incansavelmente para levar uma gama de cursos e 
treinamentos para produtores e trabalhadores rurais de 
todas as cadeias produtivas, em todo Paraná.

Como sabemos, a economia do campo é bastante 
dinâmica, de modo que é preciso estar atento para 
suprir a demanda por cursos em todas as áreas. 
Felizmente existem canais de diálogo que colocam as 
demandas do produtor em sintonia com o trabalho do 
SENAR-PR. O resultado é um atendimento que chega 
próximo da customização.

Foi o que aconteceu na região Sul do Paraná. 
Produtores do município de Virmond vislumbraram 
na ranicultura (produção comercial de rãs) uma 
oportunidade de negócio. Porém, faltava capacitação 
técnica para tirar as ideias do papel. O SENAR-PR não 
conta com curso nesta área em seu catálogo. Mas por 
meio de um diálogo dos produtores com o Sindicato 
Rural de Laranjeiras do Sul, a entidade criou um curso 
especialmente para atender à esta demanda. A primeira 
turma ocorreu em fevereiro deste ano.

Os 15 pecuaristas que fizeram o curso partiram 
praticamente da estaca zero, sem nada de conhecimento 
na área. Mas ao final da empreitada, já sabiam o 
necessário para começar a empreender. Com o 
conhecimento adquirido, além dos aspectos técnicos, 
os participantes poderão organizar a cadeia produtiva e 
administrar este novo sonho.

sistemafaep.org.br
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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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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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
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nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.
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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.
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Malhação
Filipe conta a Lígia e Carla 
que o homem preso não 
sequestrou Rita. Filipe pede 
que Lígia anuncie uma recom-
pensa em troca de notícias 
sobre Rita. Lígia comenta com 
Carla sobre sua preocupação 
em atrapalhar as investiga-
ções sobre Rita. Rugieri diz a 
Marco que acredita que Rita 
conhecia seu sequestrador. 
Marco diz a Carla que Lígia e 
Filipe não devem atrapalhar 
as investigações da polícia. 

Éramos seis 
Inês volta para casa deso-
lada, e Afonso tenta consolar 
a filha. Lola insiste para que 
Carlos não abandone a facul-
dade. Julinho se irrita por ter 
que pagar a dívida de Júlio. 
Alfredo reencontra seu amigo 
Tião. Lúcio se declara para Inês. 
Zeca pensa em aceitar a proposta 
de Neves. Adelaide discute com 
a mãe e mente para poder sair 
com Alfredo. Julinho percebe as 
insinuações de Soraia. Clo-
tilde marca um encontro com 
Almeida. Inês volta ao local 
onde ficava com Carlos quando 
era pequena. Natália faz uma 
surpresa para Almeida. 

Salve-se quem puder 
Zezinho confessa a Alexia 
sobre o disfarce. Rafael apre-
senta Renzo como o novo 
sócio da Labrador. Petra não 
gosta de saber que Alan trará 
os filhos e Kyra/Cleyde para o 
Rio. Luna não resiste ao beijo 
de Téo, mas afirma que tem 
um namorado. Helena admite 
a Úrsula que Luna/Fiona a 
incomoda. Vicky comenta 
com Micaela que acha Bruno 
estranho. Verônica se recorda 
de um acidente de carro que 
está associado à vingança 
que planeja contra Micaela. 
Renatinha pede a Renzo para 
demitir Alexia/Josimara. 

Amor de mãe 
Álvaro trama contra Davi. 
Betina e Magno não conse-
guem se entender. Belizário se 

interessa por Leila. Érica sente 
ciúmes ao ouvir Sandro falar 
de Betina. Danilo é assaltado, 
e Thelma e Camila se deses-
peram. Thelma conta a Lur-
des que Jane tem técnicas de 
vidência. Jane prevê o futuro 
de Lurdes e afirma que ela já 
encontrou Domênico. 

As aventuras de Poliana 
Durval pede para Vini procurar 
Mosquito na comunidade. Luca 
e Mirela fazem um vídeo para 
contar sobre o término. Poliana 
pergunta a Luigi se ele é o seu 
admirador secreto. Samuel 
questiona Violeta quanto as 
mentiras que ela contou, e 
atordoado com a verdade, 
acaba passando mal. Waldis-
ney se enrola cada vez mais 
em suas mentiras. 

Cúmplices de um resgate 
Otávio pede uma limusine 
para levar Rebeca para uma 
surpresa. Sabrina amarra 
Manteiguinha longe e coloca 
uma fita de cabelo para 
culpar Manuela. Frederico 
assume para Lurdinha que 
estava saindo com Taísa ape-
nas para fazer ciúme com ela. 
A recepcionista instrui o esti-
lista a não iludir mais Taísa. 

Amor sem igual 
Na escolinha, seu Ernani 
pede que todos vão para a 
sala de aula. Seu Ernani abre 
o jogo e diz que a Bras Espor-
tes precisa perder a partida 
para salvar a vida de Ramiro. 
Fica um burburinho entre os 
jogadores, que ficam inconfor-
mados. Santiago questiona 
o que aconteceria caso se 
recusem a perder o jogo. Seu 
Ernani diz que Ramiro morre 
e que todos vão ter que lidar 
com a culpa, além de dar 
adeus a carreira no futebol. 

O rico e Lázaro 
Zac encontra Beroso e diz 
ter arrumado alguém para 

prejudicar Asher. Fassur é 
eleito o novo administrador 
da sinagoga. Daniel desco-
bre que Zac foi nomeado 
governador. Hurzabum visita 

Shag-Shag. Em conversa 
com Arioque, Benjamin fala 
sobre seu passado em Jeru-
salém. O general passa mal 
e desmaia. 
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Você tem razão em não acreditar em rumores. Evite 
se molhar. O clima úmido é muito prejudicial para 
você. Cuide-se para não pegar um resfriado.

Você vai ser mais sério do que de costume e sentirá 
necessidade de se concentrar no que é realmente 
importante. Não tenha medo de mostrar o seu 
talento para improvisar.

Alguns incidentes voltam à superfície. Não deixe 
que as suas emoções ajam em seu lugar. A sua 
distração pode causar algumas indiscrições, você 
deve reduzir o ritmo e se afastar. Deixe passar. xx

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

Você vai achar que é difícil aguentar a falta de 
sensibilidade de algumas pessoas e, finalmente, 
ver que você é apenas um peão no jogo deles. O 
movimento enérgico dos planetas vai motivá-lo a 
melhorar sua saúde interior.

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

Júpiter o está guiando na direção certa e você terá a 
inspiração para finalizar as questões atuais. Apesar 
de sua tendência a pensar muito, você vai manter 
uma visão equilibrada, tomando um pouco de ar 
fresco. O ar fresco é sinônimo de fuga mental.

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!

Sua tendência a remoer o passado pode fazer 
você se sentir deprimido, por isso não se con-
centre em arrependimentos. Sua sede de vida lhe 
dará impulso. Não estrague tudo por comer demais. 
Cuide-se e não coma tanto.

Você vai obter um retorno positivo dos esforços do 
mês passado. Há festas em todos os lugares. Existem 
motivos para comemorar! As doenças psicossomáti-
cas e distúrbios leves que está sofrendo são causados 
pelas suas frustrações. 

Seu humor lhe trará boa sorte hoje e é uma boa 
hora para estabelecer novos contatos. Você estará 
mais suscetível ao vento, por isso não se exponha 
demais. Você precisa fazer mais exercício físico.

As conversas que você terá hoje serão muito agra-
dáveis. Você vai desfrutar de cuidar dos outros e 
será recompensado por isso. Não se jogue de 
cabeça em todas as tarefas gigantescas - controle 
seus impulsos!
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Agência
Nacional
do Petró-
leo (sigla)

De (?) para
lá: de um
lado para
o outro

(?) mole,
DST cau-
sada por
bactéria

Tempesti-
vamente

Ozzy
Osbourne,
cantor de

rock

Corto
(membro)
Carne de 
ensopados

Urânio
(símbolo)

Liberal
(abrev.)

Litro
(símbolo)
Constela-
ções (?):

são
nomeadas
em latim

(Astr.)

Produtora
de games
Mitologia
(abrev.)

Desfazer, em inglês

Gradação 
de uma cor

Dez, em
inglês

Sem
(abrev.)

Crime praticado com
a intenção de matar

Status de Mbappé no
pós-Copa 2018

Escuro; sombrioBairro carioca 
onde se localiza a
escadaria Selarón

Objeto de estudo da
comunicação social,
é influenciada pela

mídia de massa

Tragédia 
relembrada
pelo Me-
morial 

Auschwitz-
Birkenau

Voar
planando

O amor 
sem tensão

sexual
Mudança
repentina 
de compor-
tamento

(fig.)

Função
única do
arabesco

Naquela
época

Ordinal (abrev.)

Água ga-
seificada 

Soror
(contr.)

3/ten. 4/undo. 6/a tempo — cancro. 7/túrbido. 8/anarquia. 10/precatório.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
“A nossa alma 
espera no Se-
nhor; ele é o 

nosso auxílio e 
o nosso escudo. 

Pois nele se alegra 
o nosso coração; 
porquanto temos 
confiado no seu 
santo nome. Seja 

a tua misericórdia, 
Senhor, sobre nós, 
como em ti espe-
ramos.” (Salmos 

33:20-22)

Happy Day
A coluna destaca leitores do jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 
aniversário hoje  -, Maria Goretti 

Martins Riback,  Caroline de Mattos 
Queiroz, Sandra Regina Cardoso de 
Paiva, Rosicley Afonso Rosa e  Celio 

Casagrande do Nascimento. Da coluna: 
felicidades! 

Livro
Hoje (10), às 19h30, no auditório da Aciu 
tem  palestra com o renomado master co-
ach Marçal Siqueira e lançamento do livro 
‘Salve sua Vida. As vagas são limitadas. 

ZOOM
MARIANE OLIVEI-
RA, eleita Rainha 
da Expo Umuarama 
2020, começa seu 

reinado na próxima 
semana na abertura 

da 46ª Expo Umuara-
ma, as 20h na sede 
da Sociedade Rural

ARQUIVO PESSOAL
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Angélica Carcel também prestigiou o eventoValmira Pugas recebendo o brinde

Cantinho da beleza by BoticárioJunio Agostinho, técnico Master Premium Uvel

UVEL recepciona MULHERES!

A sexta-feira (6)  reuniu  um grupo especial de mulheres na 
Concessionária Uvel -, tudo por conta do Dia da Mulher (8) 
e do curso de mecânica feito especialmente para elas.  Boas 
vindas com rosas, explicações e dicas certeiras sobre o cuida-
do com o carro, foram a tônica da tarde. Em seguida: coquetel 
e sorteio de brindes + make up assinada pelo Boticário  para 
quem quisesse ficar ainda mais charmosa.. O evento acon-
teceu simultaneamente em todo Grupo Uvel (Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul)  e comemorou com maestria 
o Dia da Mulher. O diretor Ivanildo Coutinho, ressaltou que 
este carinho às mulheres mostra a importância delas na nossa 
vida. Os cliques de Thiago Casoni mostram mais.

Ivanildo Coutinho, Geliane Boscaratto, Junio Agostinho e 
Idemar Ribeiro brindam ao sucesso do evento
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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 1.8 LT ................................. 15/15 .............. BRANCO .............. COMPLETO, AUT, COURO ..............R$ 54.900,00 
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 
MALIBU LTZ ................................................... 13/13 .............. BRANCO .............. COMPLETO, AUT, COURO ..............R$ 63.900,00
ONIX 1.4 ACT  ............................................... 16/17 .............. PRETO .................. COMPLETO .........................................R$ 57.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT ........................................... 16/17 .............. PRATA ................... COMPLETO, AUT ...............................R$ 49.900.00
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
TOYOTA SW4 SRV 4X4 ............................... 13/13 .............. PRATA ................... COMPLETO, AUT, COURO ........... R$ 124.900,00
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
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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

Direcionada para profissionais de Psicologia e 
de Serviço Social, a Unipar de Umuarama está 

com inscrições abertas para a pós-graduação em 
Relações Familiares e Intervenções Psicossociais. 

O curso integra a lista de mais de cem opções 
ofertadas pela Instituição em todas as áreas do 

conhecimento. 
Com excelência em grade curricular e corpo 

docente, o curso supre uma carência em 
formação de profissionais nessa área na região 

noroeste do Paraná. O objetivo é fomentar 
uma visão crítica sobre a área de intervenção 
em questão, fornecendo meios e estratégias 

para o contínuo aperfeiçoamento intelectual e 
profissional dos participantes.

A formulação do curso contempla disciplinas 
específicas, como A centralidade da família 

enquanto objeto das políticas públicas; A família 
e a interface com o direito; Aspectos históricos e 
transformações sociais da família; entre outras. 

Não perca o prazo. As inscrições estão 
disponíveis no site das Unipar, no link da pós-

graduação. As aulas estão previstas para iniciar 
no próximo mês. 

Saiba mais no site www.unipar.br 

Curso traz disciplinas com foco na família – 
dependência química, violência, saúde mental, 

relações educacionais e de gênero, entre outros temas

Especialização em Relações Familiares 
e Intervenções Psicossociais

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
IGOR ALVES FERNANDES DE 
MELO - ME, inscrita sob nº CNPJ 
12.917.432/0001-40, estabe-
lecido na Rua Mandaguari, 5731, 
Zona III, CEP 87502-110, cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins o 
extravio de seu Alvará de Licença 
Municipal nº 29.671. Com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.      

EXTRAVIO DE ALVARÁ
GARCIA & LIRA LTDA – 
ME, inscrita sob nº CNPJ 
13.037.481/0001-51, estabe-
lecido na Avenida Londrina, 4550, 
Zona II, CEP 87502-250, cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins 
o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº 29.626. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.      

EXTRAVIO DE ALVARÁ
MARLY FONSECA UMUARAMA 
- ME, inscrita sob nº CNPJ 
05.121.889/0001-89, estabele-
cido na Rua José Mauro Roveron, 
2048, Jardim São Rafael, CEP 87508-
158, cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, comunica para os devidos 
fins o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº 26.276. Com 
esta publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.      
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Umuarama passou com goleadas 
na primeira fase da Base no Futsal

No último final de semana 
(sábado, 7 e domingo, 8) acon-
teceu em Umuarama a primeira 
fase do Campeonato Paranaense 
Categorias de Base FPFS 2020 
sub 15 e sub 17.

Os garotos que integram o 
time de Umuarama de futsal cate-
goria sub 15, venceram as duas 
par tidas que disputaram pelos 
placares de 7 x 2 contra a equipe 
de Nova Aurora e 3 x 1 diante da 
equipe do ERA/Paranavaí.

Já a equipe do Umuarama fut-
sal da categoria sub 17 venceu 
duas partidas e empatou uma. A 
primeira vitória foi sobre o Nova 
Autora, com um placar de 8 a 1. 
A segunda vitória aconteceu com 
uma goleada de 9 a 0 sobre o 
time de Futsal Futuro Mariluz. 
Depois o time ‘puxou o freio de 
mão’ e empatou em 3 a 3 contra 
a equipe de Perobal.

Os times estão sendo dirigidos 
pelo treinador Vitor Gonzales e pelo 
preparador físico Luã de Oliveira.

Com os ótimos resultados 
obtidos durante a etapa do final 
de semana, as duas categorias 
conquistaram vaga para a próxima 
fase da competição.

Os maratonistas umuaramenses Anderson Christiano Souza 
e Gabriel Christhian (pai e filho) conquistaram no domingo 
(8) o 4º lugar e 3º lugar (respectivamente) na 6ª Corrida 
da Mulher, competição realizada na cidade de Toledo. Os 
atletas de Umuarama percorreram um trajeto de 3 quilômetros 
e voltaram para casa com troféus e medalhas. A 6ª Corrida 
do Dia da Mulher foi uma prova dedicada às mulheres, com 
idade a partir de 16 anos, nas distâncias de 3km e 
6km. Homens também participar, acompanhando as 
mulheres ou competindo, além de a prove ter a versão 
Kid’s. A largada foi às 7h30 horas, no Lago Muni-
cipal Parque do Povo Luiz C. Hoffmann. Nenhuma 
competidora de Umuarama participou da prova.

DIVULGAÇÃO

TIMES de Umuarama passaram pela primeira com facilidade e com goleadas

DIVULGAÇÃO


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

