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Parlamento Jovem 
toma posse hoje na 
Câmara Municipal de 
Umuarama 

PÁGINA

02
PÁGINA

03
PÁGINA

10
TCE multa ex-prefeito 
de Cruzeiro do Oeste 
por contratações 
indevidas

Rodovias situadas na 
região de Umuarama 
recebem melhorias do 
DER-PR 

Produção de feno garante alimento para o rebanho no inverno

 
 Pá

g. 
5

Dengue pode ter matado mais
uma pessoa no final de semana
Um homem de 82 anos, morador em Douradina (57 quilômetros de Umuarama), mor-
reu provavelmente vítima de dengue em um hospital de Umuarama. O óbito aconteceu 
no domingo (8), no Hospital Norospar. O paciente estava internado desde a quinta-feira 

(5) quando foi diagnosticado com a doença. Esta pode ter sido a segunda morte por 
dengue no final de semana. l Pág. 6

Ajustes finais
 Monta aqui, retoca a pintura ali. O ritmo de trabalho 
é acelerado no parque internacional Dario Pimenta da 

Nóbrega, palco da 46ª Expo Umuarama, que começa nesta 
quinta-feira (12) e segue até domingo, 22. A expectativa é 
a atração de 220 mil visitantes e a movimentação de negó-

cios acima de R$ 65 milhões.
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Parlamento Jovem
Acontece hoje (quarta-feira, 11), a Posse do Parlamento 
Jovem de Umuarama. Trata-se de uma iniciativa do Conselho 
Nacional de Justiça que tem como meta despertar nos 
jovens estudantes a consciência da cidadania. As atividades 
do Parlamento Jovem no município foram realizadas no ano 
passado, entre elas o registro de candidaturas dos alunos 
participantes e o andamento do processo eleitoral até a 
realização de eleição, que foi desenvolvida nos moldes das 
eleições brasileiras, com urna eletrônica e foto dos alunos 
que pleiteavam uma vaga no Parlamento Jovem.

Visita
Na tarde de ontem (terça-
feira, 10), o presidente 
da Câmara Municipal de 
Umuarama, vereador Noel 
do Pão (PSC) recebeu a visita 
do Chefe de Cartório da 89ª 
Zona Eleitoral, Carlos Sérgio 
Furlan, que coordenou os 
trabalhos no município. 
Ele reforçou a importância 
do Parlamento Jovem e o 
quanto a implantação do 
modelo na cidade surtiu 
efeitos positivos. “Os alunos 
que participaram deste, que 
podemos chamar de projeto 
piloto, puderam conhecer na 
prática como a democracia 
funciona”, destacou.

Legislativo
O Presidente da Câmara Municipal de Umuarama, 
vereador Noel do Pão elogiou a iniciativa da criação do 
Parlamento Jovem e destacou que atividades com este 
propósito são fundamentais para a formação de cidadãos 
que venham a participar com mais ênfase nos processos 
sociais e políticos do município, além de criarem a 
consciência de como são as atribuições de cada um dos 
Poderes. “Ensinando isso na escola, com os alunos vivendo 
a prática, é muito mais fácil deles entenderem como 
funciona a política e a democracia”, destacou Noel.

Câmara disponível
O presidente da Câmara reiterou a disponibilização da 
Casa de Leis para quaisquer que sejam os eventos do 
Parlamento Jovem, deixando à disposição inclusive, o 
Gabinete da Presidência, que poderá ser usado pelos 
parlamentares jovens, os quais serão empossados hoje.

Iniciativa
Ainda de acordo com o 
chefe do cartório, existe 
a probabilidade de que 
nas próximas edições do 
Parlamento Jovem em 
Umuarama aconteça um 
aumento no número de 
colégios contemplados com 
a iniciativa, o que fortalecerá 
ainda mais a iniciativa. O 
projeto também se volta para 
a discussão política dentro 
da escola, incentivando os 
alunos a adotarem uma 
postura cidadã, além vivenciar 
o transcorrer do processo 
eleitoral e conhecer melhor a 
divisão dos poderes do Estado, 
em especial o Legislativo.

Jornal O Paraná
Quarta-feira, 11 de março de 2020 esporte@oparana.com.brOPR12 Esportes
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sul-americanos
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Liga dos Campeões

Liverpool x Atlético de Madrid é
duelo que eliminará um favorito

Londres - Chegou a 
hora de definir os classifi-
cados às quartas de final 
da Liga dos Campeões. E 
na Inglaterra, um duelo 
deixará pelo caminho um 
dos grandes concorrentes 
ao título. Nesta quarta-fei-
ra (11), Liverpool e Atléti-
co de Madrid se enfrentam 
em Anfield em busca da va-
ga. No jogo de ida, vitória 

dos espanhóis por 1 a 0, o 
que permite um empate 
na volta para conseguir a 
classificação. A bola rola 
às 17h (de Brasília).

Em busca do bicampe-
onato, o time inglês chega 
para a partida vivendo o 
momento mais complicado 
na brilhante temporada. 
Os Reds foram derrotados 
em três dos últimos cin-

co jogos e perderam a in-
vencibilidade na Premier 
League, onde ainda são os 
líderes com 25 pontos de 
vantagem para o segundo 
colocado. Na última roda-
da do Campeonato Inglês, 
a equipe de Klopp até le-
vou um susto no início da 
partida com o Bournemou-
th, mas ainda no primeiro 
tempo conseguiu virar com 

Mané e Salah. A baixa para 
esta quarta será o goleiro 
Alisson, que está lesionado. 

Já o Atléti quer chegar 
na terceira final dos últi-
mos sete anos e busca o 
primeiro título de sua his-
tória. Para isso, os coman-
dados de Diego Simeone 
terão que superar o atual 
campeão da Europa. De-
pois de conseguir parar o 

Liverpool no jogo de ida, 
agora o desafio será fazer 
isso na casa do adversário.

No Campeonato Espa-
nhol, o clube empatou em ca-
sa com o Sevilla na última ro-
dada e desperdiçou a chance 
de entrar no G4, já que o ad-
versário era um concorrente 
direto. Os Colchoneros estão 
na quinta colocação, com 45 
pontos conquistados.

JOGAM HOJE
                          LIBERTADORES

19h15 Colo-Colo x Athletico-PR
19h15 Peñarol x Wilstermann
19h15 River Plate x Binacional
21h30 Flamengo x Barcelona-EQU
21h30 Ind. del Valle x Jr Barranquilla
21h30 Olimpia x D. y Justicia
21h30 São Paulo x LDU

                             COPA DO BRASIL
19h15 Ferroviária x América-MG
19h15 Figueirense x Fluminense
19h15 Juventude x América-RN
21h30 Atlético-GO x São José-RS
21h30 Cruzeiro x CRB

                          LIGA DOS CAMPEÕES
17h Liverpool x At. de Madrid
17h PSG x B. Dortmund

                         INGLÊS
16h30 Man. City x Arsenal

                        ALEMÃO
14h30 B. Monch. x Cologne

Seleção brasileira de boxe finda
preparação para o Pré-Olímpico

Rio de Janeiro - Após 
três semanas de treina-
mentos em Bogotá, na Co-
lômbia, a seleção brasilei-

ra de boxe encerrou no úl-
timo sábado (7) sua prepa-
ração para o Pré-Olímpico 
das Américas.

As atividades reuniram 
os melhores atletas dos se-
guintes países: Colômbia, 
Venezuela, Guatemala, 
Chile, República Dominica-
na, Costa Rica e Equador. 
Esta foi a última etapa de 
preparação antes do evento 
na Argentina, que tem iní-
cio em 24 de março, e dis-
tribui vagas para os Jogos 
Olímpicos Tóquio 2020.

A seleção aproveitou a 
altitude de 2.600 metros 
de Bogotá para dar ênfase 
na preparação física, com 
acréscimos de intensa dedi-

cação nos trabalhos de ra-
pidez e potência. Foram re-
alizados ainda sete dias de 
sparrings entre os atletas 
das equipes presentes na 
base de treinamento. Uma 
oportunidade valiosa para 
o treinamento dos aspectos 
técnicos e táticos, buscan-
do a melhor forma esporti-
va para os classificatórios.

De volta ao Brasil, a 
equipe olímpica permanen-
te terá ainda duas sema-
nas de “polimento” até o 
embarque para Buenos 
Aires, em 23 de março. 
O Pré-olímpico distribui 
de três a cinco vagas por 
categoria, dependendo do 
peso dos pugilistas.

 O brasiliense Caio Bonfim 
(na foto) e a carioca Viviane 
Santana Lyra foram os desta-
ques do Brasil no Campeona-
to Sul-Americano de Marcha 
Atlética, disputado no último 
domingo (8), em Lima (Peru). 
Caio, medalha de bronze no 
Mundial de Londres 2017 e 
prata no Pan de Lima 2019, 
venceu os 20 km com o tempo 
de 1h24min33, superando a 
liga equatoriana, liderada por 
Brian Pintado, campeão do 
Pan, que chegou em segundo 
lugar, com 1h25min32. Já 
nos 50 km, Viviane Santana 
Lyra foi a grande vencedora, 
com 4h41min07, seguida por 
Mayara Luize Vicentainer, 
com 5h00min28. A peruana 
Yoci Caballero ficou em ter-
ceiro lugar, com 5h09min59.
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CLÁSSICO DO 
REENCONTRO

Guardiola e Arteta em 
City x Arsenal

Manchester City e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira 
(11) em duelo adiado da 28ª rodada e que marcará o reen-

contro entre mestre e pupilo. O foco no Etihad Stadium estará 
para o confronto no banco de reservas entre Guardiola e Arte-
ta. A partida, às 16h30 (de Brasília), também vale muito em 
termos de Campeonato Inglês. O Manchester City segue na 
vice-liderança com quatro pontos de vantagem para o Leices-
ter, que ocupa a terceira posição. A equipe de Guardiola vem 
de derrota no clássico com o Manchester United e enfrenta 
um rival que está em ascensão na Premier League. O Arse-
nal, de Arteta, vem de três vitórias seguidas na competição, 

mas ainda ocupa apenas o 9º lugar na tabela.
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TCE multa ex-prefeito de Cruzeiro 
do Oeste por contratações indevidas

O Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná (TCE-PR) multou o 
ex-prefeito de Cruzeiro do Oeste 
(município localizado a 28 km de 
Umuarama) Hedilberto Villa Nova 
Sobrinho, o Beto sobrinho, (gestão 
2017-2018). O motivo foi a contra-
tação direta de 14 profissionais, 
com remuneração por meio de 
Recibo de Pagamento Autônomo 
(RPA) no ano de 2017. A sanção 
aplicada ao ex-gestor é de R$ 
5.245,00 e deverá ser paga até 
22 de abril. Se não for cumprido, o 
nome do devedor entra no Cadas-
tro de Inadimplentes (Cadin) do Tri-
bunal e será emitida Certidão de 
Débito, para inscrição em dívida 
ativa e execução judicial.

A irregularidade foi apontada 
em representação apresentada 
pelas então vereadoras do muni-
cípio Rosy Anne Almodovas Rodri-
gues e Imaculada Conceição da 
Silva Magalhães. Os conselheiros 
votaram pela procedência da repre-
sentação, em razão das contrata-
ções diretas de pessoal por RPA de 
forma generalizada, sem demons-
tração de urgência e de interesse 
público que as justificassem.

O município realizou a con-
tratação nessa modalidade para 
ocupantes de 13 cargos: agente 
de combate a endemias, auxiliar 
de coleta de lixo, auxiliar de ser-
viços gerais, borracheiro, costu-
reira, coveiro, instrutor de curso 
de modelagem, instrutor de xadrez, 
nutricionista, operador de máquina, 
professor de caratê, recepcionista 
e segurança. Todos os contratos 
foram por tempo determinado, 
variando de um a oito meses, com 
salários entre R$ 900,00 e R$ 
2.267,00. Um dos profissionais 
foi contratado para dois cargos 

em períodos separados – ocupou 
por três meses a função de agente 
de endemias e por cinco meses o 
cargo de instrutor de xadrez.

A Coordenadoria de Gestão 
Municipal (CGM) do Tribunal e 
do Ministério Público de Contas 
(MPC-PR) se manifestaram pela 
procedência da Representação, 
com aplicação de multa ao ex-pre-
feito, diante do ato de má-gestão 
pelo uso indevido e excessivo de 
contratação por RPA.

O relator do processo, conse-
lheiro Ivens Linhares, seguiu o 
entendimento da unidade técnica 
e do parecer ministerial. Em seu 
voto, ele frisou que a falha é uma 
violação das regras do concurso 

público e da Lei de Licitações. Ele 
fundamentou que a contratação 
direta de pessoal deve ser utili-
zada apenas em situações excep-
cionais, quando for impossível ou 
não houver tempo hábil para a 
contratação pelas demais formas 
previstas no ordenamento jurídico.

Não houve recurso contra a 
decisão expressa no Acórdão nº 
203/20 – Tribunal Pleno, veicu-
lado em 6 de fevereiro em diário 
oficial. A decisão transitou em 
julgado em 5 de março. A Instru-
ção de Cobrança da multa, no 
valor de R$ 5.245,00, foi emi-
tida no dia seguinte, pela Coor-
denadoria de Monitoramento e 
Execuções do TCE-PR.

O vereador Noel do Pão (presidente da Câmara de Umuarama) fez um pedido no gabinete do 
deputado federal Luciano Ducci (PSB/PR) para que pleiteasse recursos para a Saúde do municí-
pio. Em ofício emitido ao Prefeito Celzo Pozzobom pelo gabinete do deputado, o parlamentar 
endossa o encaminhamento de emenda individual de R$ 200 mil ao município. Os recursos são 
destinados a Estruturação de Serviços de Atenção Básica de Saúde e devem ser usados para 
orientação e prevenção de doenças, solução de casos de agravos e direcionamento dos casos 
graves para níveis de atendimento superiores em complexidade. Os assessores de Ducci, Sandro 
Rodrigo e Paulo Peroba estiveram no gabinete de Noel no mês passado e ressaltaram a importân-
cia dos recursos no fortalecimento da Saúde municipal.

ASSESSORIA
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Orientação aos 
desempregados

A Prefeitura, por meio 
da Agência do Trabalhador, 
em parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac), oferece 
aos trabalhadores que estão 
fora do mercado de trabalho 
a oportunidade de atualizar 
conhecimentos e aumen-
tar chances de contrata-
ção. O programa “Senac 
Rumo ao Emprego”, fruto 
dessa parceria, será rea-
lizado em dois dias com 
turmas exclusivas para 
homens e mulheres.

A carga do curso é de 8h 
e as inscrições, bem como 
a par ticipação, é inteira-
mente gratuita. “O objetivo 
deste treinamento é alavan-
car a reinserção de homens 
e mulheres desempregados 
no mercado de trabalho. 
As orientações abordam a 
elaboração de um bom cur-
rículo e a impressão que o 
candidato deve passar para 

o empregador, no momento 
da entrevista e da seleção”, 
explica Camila Orlandini, 
gerente da Agência do Tra-
balhador de Umuarama.

A ação prevê uma turma 
só para homens, com 20 
vagas e aulas nos dias 25 
e 26 deste mês, das 18h 
às 22h, e outra turma para 
mulheres nas mesmas 
datas e horários, porém em 
ambientes distintos. O con-
teúdo inclui desenvolvimento 
do currículo vitae e impres-
são, consultoria de imagem, 
corte de cabelo e barba.

“As exigências são idade 
acima de 16 anos e 5º ano 
do Ensino Fundamental na 
escolaridade. Esperamos 
completar rapidamente as 
duas turmas. Os documen-
tos necessários para matrí-
cula são RG e CPF”, explica 
Camila. As inscrições serão 
feitas apenas no Senac no 
próximo dia 16.

PSS do IBGE
O IBGE já liberou o edi-

tal dos Processos Seletivos 
Simplificados (PSS) para 
os cargos de Recenseador, 
Agente Censitário Municipal 
(ACM) e Agente Censitário 
Supervisor (ACS). Os aprova-
dos serão contratados para 
trabalhar no Censo Demo-
gráfico 2020. No Paraná 
são 12.025 vagas, sendo 
10.358 para Recenseador 
e 1.667 para as funções de 
nível médio (390 vagas para 
ACM e 1.277 para ACS).

Na região de Umuarama, 
serão necessários 50 Censi-
tários e 274 recenseadores 
que atuarão em Cruzeiro do 
Oeste, Maria Helena, Mari-
luz, Xambrê, Alto Paraíso, 

Douradina, Esperança Nova, 
Icaraíma, Ivaté, Nova Olímpia, 
Pérola, Tapira, Alto Piquiri, 
Altônia, Cafezal do Sul, Fran-
cisco Alves, Iporã, Perobal e 
São Jorge do Patrocínio, além 
da sede Umuarama.

As inscrições estão aber-
tas no site cebraspe.org.br e o 
salário é de R$ 2.100,00 para 
Censitário e de R$ 1.700,00 
para Supervisor. O Recensea-
dor tem remuneração por pro-
dutividade, com base em cri-
térios relacionados às visitas.

A taxa de inscrição é de 
R$ 23,61 para Recenseador 
e R$ 35,80 para ACM e ACS. 
O resultado está previsto 
para os dias 3 de julho e 12 
de junho, respectivamente.

Melhor do Paraná
O Hospital Ministro Costa 
Cavalcanti, de Foz do Iguaçu, 
aparece em 18º lugar 
numa lista das 41 melhores 
unidades hospitalares do 
Brasil. O ranking, que tem os 
hospitais o Albert Einstein e 
o Sírio Libanês na liderança, 
foi divulgado pela revista 
Newsweek. O ranqueamento 
levou em consideração 
as recomendações de 
profissionais médicos, 
entrevistas com pacientes 
e indicadores-chave de 
desempenho médico. 
O hospital tem 40 anos 
e ainda é mantido pela 
Itaipu Binacional. É o único 
hospital paranaense a fazer 
parte desse ranking.

Investimento histórico
Melhoria nas estradas rurais 
soma o maior investimento 
da história de Cascavel. São 
mais de R$ 26,6 milhões, 
recursos da prefeitura e da 
Itaipu. O projeto inédito 
prevê a pavimentação de 
310 quilômetros, dos quais 
mais de 200 quilômetros 
já estão prontos. Será 
feita a adequação e 
o cascalhamento, a 
pavimentação asfáltica, o 
calçamento e a manutenção, 
além de aplicação de uma 
camada asfáltica em cima 
de 43 quilômetros de 
calçamento antigo.

Salve Maria 
A Assembleia Legislativa 
aprovou projeto de lei da 
deputada Cantora Mara Lima 
(PSC) que cria o aplicativo 
“Salve Maria”. O aplicativo 
vai viabilizar o envio de 
denúncias da população 
de forma anônima sobre 
mulheres vítimas de todos 
os tipos de agressões. 
As mensagens serão 
encaminhadas através de um 
canal seguro e recebidas por 
um servidor público que dá 

seguimento para que sejam 
tomadas as providências 
cabíveis ao caso.

Mesmo cálculo
Em 4 de março, o STF 
julgou a ADI 5420 e 
declarou inconstitucional 
a alteração legislativa que 
regulamentava o cálculo 
das sobras na eleição 
proporcional. Ao que tudo 
indica e mantida a decisão, 
o cálculo das sobras será 
realizado como era, ou seja, 
“dividir-se-á o número de 
votos válidos atribuídos a 
cada partido pelo número de 
lugares por ele obtido, mais 
um, cabendo ao partido 
que apresentar a maior 
média um dos lugares a 
preencher”.

Cartão digital
O deputado Luiz Fernando 
Guerra (PSL) apresentou 
projeto de lei que propõe a 
criação do Cartão Digital de 
Vacinação e de um banco de 
dados para armazenamento 
das informações no âmbito 
do Sistema de Saúde do 
Paraná. Guerra afirma 
que “os dados salvos 
eletronicamente em um 
banco de dados servirão 
de base para planejar 
ações de saúde pública, 
promover campanhas de 
conscientização e adquirir 
e administrar as vacinas de 
forma adequada”.

Investimentos
O governador Ratinho Junior 
(PSD) se reúne hoje com 
o prefeito Marcelo Rangel 
(PSDB), em Ponta Grossa, e 
oficializa o investimento na 
ordem de R$ 900 milhões. 
O prefeito não deu mais 
detalhes sobre qual setor 
será o investimento, mas, 
segundo informado dias 
atrás, vai colocar a cidade 
na segunda posição em 
arrecadação no Paraná.
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Pró-Leite em Umuarama 
Uma das ações do Programa Pró-Leite, 

desenvolvido pela Secretaria de Agricul-
tura e Meio Ambiente de Umuarama para 
aumentar a produção leiteira com apoio 
aos produtores, é a suplementação ali-
mentar dos rebanhos. A Prefeitura oferece 
horas-máquina de tratores e pá-carrega-
deira para correção e preparo do solo, 
reforma de pastagens e também equipa-
mentos e acompanhamento técnico para 
a produção de feno, uma forragem que 
garante a alimentação do gado em perío-
dos de seca e inverno rigoroso.

Várias propriedades já aderiram à prá-
tica, realizada gratuitamente pela equipe 
da Agricultura da Prefeitura. “O produtor 
precisa conhecer novas técnicas para não 
deixar faltar alimento ao rebanho. Com as 
temperaturas altas e a chuva abundante 
no verão há excesso de alimento num 
período do ano. Já no inverno, que cos-
tuma ser frio e seco, há escassez. É 
fundamental se antecipar aos fatores 
climáticos e estocar alimento para o 
rebanho no período de fartura”, expli-
cou o diretor de Agricultura e Pecuária 
da Prefeitura, Vinícius Chimenez.

ACESSIBILIDADE
O Pró-Leite atende hoje cerca de 70 pro-

dutores no município, porém poucos ainda 
tiveram contato com a produção de feno. “É 
uma técnica inovadora na região, que está 
sendo disseminada agora pela Prefeitura. 
O investimento nos equipamentos é um 
relativamente alto para os pequenos produ-
tores, mas com apoio da Prefeitura pratica-
mente todos eles poderão utilizar esse tipo 
de forragem daqui para frente”, explicou o 
agrônomo Anderson Quinalia, que acompa-
nha o trabalho de campo. “O produtor só 

tem que deixar a grama crescer. A equipe 
da Prefeitura vai fazer a colheita e a com-
pactação em fardos, depois é só armazenar 
corretamente e oferecer ao gado, quando 
necessário”, completou.

O prefeito Celso Pozzobom defende a 
profissionalização da atividade agropecuá-
ria não apenas para melhorar a arrecada-
ção do município, mas principalmente para 
dar mais segurança e qualidade de vida 

aos pequenos produtores. “A Prefeitura 
tem os técnicos, o equipamento e a mão 
de obra treinada. Basta o produtor aderir 
ao programa e fazer a sua parte, para 
ver a produção aumentar. Queremos que 
nosso rebanho atinja níveis elevados de 
produtividade, inclusive com a doação de 
novilhas de alta linhagem, o que é bom 
para todos os envolvidos na cadeia pro-
dutiva”, resumiu Pozzobom.

O feno é uma mistura de plantas ceifadas e secas, gramíneas e leguminosas bem aceito pelo gado, permitindo 
a oferta regular de alimento o ano todo

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Dengue pode ter matado mais 
uma pessoa no final de semana

Um homem de 82 
anos, morador em Dou-
radina (57 quilômetros 
de Umuarama), morreu 
provavelmente vítima de 
dengue em um hospital 
de Umuarama. O óbito 
aconteceu no domingo 
(8), no Hospital Noros-
par. O paciente estava 
i n t e r nado  desde  a 
quinta-feira (5) quando 
foi diagnosticado com 
a doença. Esta pode 
te r  s ido a  segunda 
mor te por dengue no 
final de semana.

A assessoria do hos-
pital não confirmou, 
até o final da tarde de 
ontem, as causas da 
mor te do idoso, mas 
paren tes  r e la ta ram 
que  o  d i a gnós t i c o 
foi dado por equipes 
médicas de Douradina, 
na mesma quinta-feira 
em que t ransfer ido 
para Umuarama.

O feirante Ezequiel 
Rodrigues de Campos, 
44, que trabalha em 
Umuarama e é um dos 

10 filhos do aposen-
tado Antonio Rodrigues 
de Campos, relata que 
o pai sentiu os primei-
ros sintomas da dengue 
na semana passada, 
quando foi levado para 
atendimento em uma 
unidade de saúde de 
Douradina. Ainda de 
acordo com o f i lho, 
Antonio foi  diagnos-
t icado e t ransfer ido 
para o tratamento no 
Hospital Norospar.

“Meu pa i  es tava 
muito debilitado, estava 
tratando deum câncer 
de próstata e tomava 
muito medicamento, 
estava fraco e com a 
idade já avançada. Ele 
foi levado para o Hos-
pital Norospar, onde 
foi tratado da dengue 
e morreu no domingo”, 
lamenta o filho.

ÓBITOS
Se confirmada a morte 

por dengue do aposen-
tado Antonio de Campos, 
será a segunda registrada 
durante o último final de 

semana em Umuarama 
no Hospital Norospar. No 
sábado (7), um garoto 
de apenas 11 anos tam-
bém morreu provavel-
mente em decorrência 
da dengue hemorrágica 
no mesmo hospital. Ele 
era morador em Perobal 
e havia sido internado em 
Umuarama depois que 
foi diagnosticado com 

a doença. Na ocasião, 
a assessoria do hospi-
tal revelou que o garoto 
deu entrada com dengue 
hemorrágica, hepatite 
fulminante e distúrbios 
de coagulação grave 
(que são agravantes 
causados pela doença) 
e morreu em decorrên-
cia da dengue grave na 
tarde de sábado.

Regional não confirma
De acordo com Camila Furio, chefe de Divisão 

de Vigilância em Saúde da 12ª Regional de Saúde, 
o idoso sofria de comorbidades muito sérias e 
mais graves do que a dengue. “Apesar disso, a 

sorologia do paciente também deu positiva para 
dengue, mas a confirmação de que a morte foi 

por conta da doença será repassada apenas pela 
Secretaria Estadual de Saúde, que fecha o pro-

tocolo de investigação e repassa à Regional. Por 
sua vez, a informação é entregue à Secretaria de 
Saúde do Município que encerra o caso”, explica.

Camila lembra ainda que consta no boletim da 
Sesa apenas duas mortes por dengue. Eles foram 
registradas em fevereiro deste ano em Douradina 
e em Xambrê. Nem mesmo o caso do garoto de 11 

anos foi ainda oficializado.

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 0,01 0,11 6,40

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
11/2 a 11/3 0,5000 0,2446 0,0000
12/2 a 12/3 0,5000 0,2446 0,0000
13/2 a 13/3 0,5000 0,2446 0,0000
14/2 a 14/3 0,5000 0,2446 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +9,41% 17,56 
Vale ON +18,45% 44,81 
ItauUnibanco PN +2,48% 28,49 
Viavarejo ON +21,29% 11,62 
CCR ON +17,32% 14,90 
Magazine Luiza ON +16,43% 46,99

IBOVESPA: +7,14% 92.214 pontos

Índice JAN FEV MAR
IGP-M (FGV) 1,0730 1,0781 1,0682
IGP-DI (FGV) 1,0770 1,0772 1,0640
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 103,74
Libra est. 0,77
Euro 0,88
Peso arg. 62,59

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -1,7% 4,6450 4,6460 +3,7%
PTAX  (BC) -1,4% 4,6687 4,6693 +3,8%
PARALELO -2,2% 4,5000 4,9000 +3,6%
TURISMO -2,2% 4,5000 4,8800 +3,6%
EURO -2,1% 5,2948 5,2964 +7,2%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (FEV) 1.603,41 0,14 0,62 5,31
Oeste (FEV) 1.614,51 0,22 0,49 5,78

DÓLAR 10/03

Iene R$ 0,0450
Libra est. R$ 6,04
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1407,86guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 10/03

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 10/03 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 85,00 1,8% 4,9%
SOJA Paranaguá 92,00 1,1% 5,1%
MILHO Cascavel 47,50 5,6% 8,0%

SOJA 873,00 9,50 -1,3%
FARELO 295,90 -0,70 1,5%
MILHO 380,00 5,75 -0,5%
TRIGO 526,75 4,50 -4,6%

SOJA 82,80 0,1% 6,5%
MILHO 42,11 0,3% 7,4%
TRIGO 53,25 0,5% 6,6%
BOI GORDO 187,53 -0,1% 3,1%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 10/03 PR DIA 30d.

Em 10/03 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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Leilões da Expo

Seis leilões estão confir-
mados na agenda de negó-
cios da 46ª Expo Umuara-
ma/19ª Feira Internacional. 
Pelo menos 5.200 animais 
de oito raças de bovinos e 
uma de equinos passarão 
pelo tatersal do recinto 
Pedro Lino Gaiari, no parque 
de exposições, confirmando 
o bom momento vivido pela 
pecuária de corte.

A programação será 
aberta no próximo sábado 
(14), às 17h, com o 2º Lei-
lão Nelore das Fazendas Bom 
Jesus e Bom Pastor. Serão 
oferecidos touros P.O. regime 
a campo e machos e fêmeas 
para cria, recria e engorda. 
No domingo (15), às 17h, 
acontecerá o Leilão do Cria-
dor, com 1.200 animais 
nelore e de cruzamento 
industrial também para 
recria, recria e engorda.

Na quarta-feira (18), às 
20h, será a vez do 6º Lei-
lão Jovens Ruralistas, com 
1.000 machos e fêmeas 
nelore e cruzamento indus-
trial. A agenda de quinta 
(19), às 20h, estará dedi-
cada aos equinos, com o 5o 
Leilão Umuarama Quarter 
Horse Show. No total, 38 
lotes de cavalos quarto de 
milha. Haverá transmissão 

ao vivo pela IprimeTV.
O Leilão de Touros 

Multi-Raças acontecerá 
no sábado (21), às 17h, 
com exemplares das raças 
angus, brangus, charolês, 
caracu, nelore, guzerá e 
tabapuã, além de 500 
animais provenientes de 
cruzamento industr ial. 
O Le i lão  de Gado de 
Cor te Especial fechará a 
agenda no domingo (22), 
a par tir das 17h, com 
mais 1.200 animais.

BOM MOMENTO
Dados do Centro de 

Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea/
Esalq/USP) mostram que 
a atual relação de troca 
da venda do boi gordo e 
compra do bezerro para 
reposição é uma das mais 
favoráveis desde fevereiro 
de 2013. O cenário é resul-
tado das altas mais inten-
sas nos preços da arroba 
frente às observadas ao 
animal de reposição. “Em 
um só lugar, o criador terá 
à disposição uma quanti-
dade de oferta de extrema 
qualidade, pronta para fazer 
dinheiro”, explica o diretor 
da Rural Leilões, Aguinaldo 
Silva, enaltecendo a agenda 
de remates do evento.

MOTIVO apontado para maior procura por animais de reposição é o fechamento do 
PR para a entrada de bovinos de outros estados que ainda vacinam contra a aftosa

ASSESSORIA

Guilhotina 
O deputado federal Boca Aberta 
(Pros-PR), no afã de aplausos 
populares, propôs um projeto 
de lei polêmico: amputar as 
mãos de quem for condenado 
por corrupção - e com serviço 
feito pelo SUS. A literatura 
política há décadas traz no 
bordão popular que quem 
tem telhado de vidro não deve 
evitar atirar pedras nos outros 
(que são muitos, por sinal, 
os enrolados com a Justiça). 
A despeito do camburão de 
polícia rondando muito de seus 
colegas, prefeitos, vereadores e 
gestores públicos Brasil adentro, 
vale lembrar que Boca Aberta 
é alvo de processo da Justiça 
Eleitoral por improbidade 
administrativa quando 
vereador em Londrina, sua 
terra natal. Na ementa da 
proposta, esqueceu-se de 
protocolar em que teor de 
corrupção se encaixariam os 
eventuais punidos. 

Guilhotina 2
Alvo do MP Eleitoral, Boca 
Aberta conseguiu liminar no 
Tribunal de Justiça do Paraná 
para afastar inelegibilidade 
no processo que precede sua 
eleição para federal. 

Bem defendido
Boca Aberta tem o mesmo 
advogado do casal Paulo 
Bernardo e Gleisi Hoffmann 
na Operação Pixuleco, o 
doutor Guilherme Gonçalves. 

Tô fora
Lembram-se do caso que 
revelamos do suposto neto 
do senador Renan Calheiros 
(MDB), menor que mora com 
a mãe no Rio de Janeiro? Ele se 
recusa a fazer o exame de DNA.

Dirceu na pista
José Dirceu passa no Recife esta 
semana para lançar o seu livro 
Memórias número 1. Depois 
segue para quatro cidades do 
interior. Ele só não divulgou a 
agenda secreta que terá com 
o governador Paulo Câmara 
(PSB) sobre uma possível 
aliança deste com Flavio Dino 

(PCdoB), do Maranhão, para 
disputarem a sucessão contra 
Jair Bolsonaro em 2022.

Babel pernambucana
Até ontem, apesar de 
questionado desde a 
segunda-feira, o Governo de 
Pernambuco não explicou à 
Coluna por que vai pagar R$ 
51 milhões para contratar 
empresa que emprega 
professores de idiomas (inglês, 
espanhol e alemão) para curso 
a alunos da rede pública. 
O Estado tem professores 
concursados e terceirizados 
para tanto, e alemão não é um 
idioma requisitado na praça. 

Aliá$...
... O projeto é antigo, 
repete-se a cada ano, e 
faz parte de um programa 
de intercâmbio de alunos 
para o exterior. Professores 
questionam, anonimamente 
- por medo de retaliação -, 
que são muitos milhões para 
poucos alunos beneficiados. 

Reparação & Memória
A Lei 23.592, assinada na 
segunda pelo governador 
Romeu Zema, de Minas, obriga 
que em cada obra construída 
em Mariana (MG) e região 
por verba de indenização pelo 
crime ambiental haverá uma 
placa com o nome das vítimas 
do rompimento da barragem 
de Fundão. Gesto cidadão. 
Nenhuma citação, porém, à 
mineradora Samarco.

Lama abaixo
Em outra lei (23.590), Zema 
instituiu o 25 de janeiro como 
o Dia de Luto em Memória 
às Vítimas do Rompimento 
da Barragem I do Córrego 
do Feijão em Brumadinho, 
onde morreram quase 300 
pessoas. “Esqueceu” de 
incluir o nome da Vale.
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Retoques finais na montagem 
de estandes para a Expo 2020

O ritmo de trabalho é acelerado no par-
que internacional Dario Pimenta da Nóbrega, 
palco da 46ª Expo Umuarama, que começa 
nesta quinta-feira (12) e segue até domingo, 
22. A expectativa é a atração de 220 mil 
visitantes e a movimentação de negócios 
acima de R$ 65 milhões.

As equipes se movimentam para 
deixar os estandes com a melhor apre-
sentação possível para que as pessoas 
possam receber e impressionar seus 
convidados com as melhores oportuni-
dades de negócios. Cada detalhe conta 
na perfeição do trabalho.

A expectativa da Sociedade Rural é 
que a Expo esteja criando pelo menos 
1.500 vagas temporárias de trabalho, que 
incluem trabalhos como montagem, pin-
tura, pequenos reparos, vigilância, recep-
ção, bilheterias, vendas, atendimento 
geral, recepção ao público e outras.

O presidente da SRU, Milton Gaiari, 
fez uma análise positiva dos prepara-
tivos finais do evento, que se destaca 
entre os maiores do sul do Brasil nas 
áreas agropecuária, comercial e indus-
trial. Segundo o ruralista, mais de 500 
expositores participarão desta edição da 
Expo, 90% deles de Umuarama e região.

Gaiari também enalteceu a agenda 
técnica da exposição, com encontros, 
palestras e simpósios voltados ao pro-
dutor rural e sua família. Entre os desta-
ques estão o Encontro da Mulher Traba-
lhadora Rural, no próximo sábado (14), e 
o Torneio Leiteiro, que ocupará boa parte 
da próxima semana.

O presidente também cita a força 
da programação artística da exposição. 
Serão quatro shows: sexta (13), os bala-
deiros Thaeme e Thiago; sábado (14), 

O 18º Encontro da Mulher Trabalhadora Rural será realizado no 
sábado (14) e faz parte da programação da Expo Umuarama 2020. 
A expectativa é de reunir pelo menos 350 participantes de vários 
municípios da região da Amerios. A abertura será às 8h com as 
boas vindas da primeira dama do município, Maria Dulce Bar rei-
ros Pozzobom, e pela esposa do presidente da Sociedade Rural, 
Madalena Viotto Gaiari. A programação será dedicada para a troca 
de experiência entre mulheres que exercem atividades em várias áreas 
de atuação dentro do agronegócio. Haverá palestras, mesa redonda 
e oficinas práticas de bem-estar. A promoção é da Sociedade Rural 
com o apoio da Prefeitura, Emater, Seab e Unipar e tem o patrocínio 
das empresas Chapéus Mundial e Guidi Agronegócio.

ASSESSORIA

Marília Mendonça; sexta (20), Gusttavo 
Lima; e sábado (21), Lauana Prado. Sem 
falar no rodeio, que terá dois dias de 
entrada gratuita, segunda (16) e terça 
(18), na fase de qualify (classificação).

Os peões que atingirem as melhores 

pontuações subirão para o Mega Rodeio, 
que acontecerá na quarta (18), quinta 
(19), sexta (20) e domingo (22), com 
locução de Marco Brasil Filho e Daniel 
Tibiriçá, voz padrão de Osvaldo Militão 
e comentários de Thiago Arantes.

A expectativa é a atração de 220 mil visitantes e a movimentação de negócios acima de R$ 65 milhões

ASSESSORIA
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Rodovias da região de Umuarama 
recebem melhorias no pavimento

O Governo do Estado está rea-
lizando melhorias em duas rodo-
vias na região de Umuarama. As 
obras são executadas pelo Depar-
tamento de Estradas de Rodagem 
do Paraná (DER/PR). O investi-
mento é de R$ 9,5 milhões.

Na PR-182, entre Ivaté e Serra 
dos Dourados, distrito de Umua-
rama, estão sendo feitos os serviços 
de microrrevestimento. O secretário 
de Estado da Infraestrutura e Logís-
tica, Sandro Alex, lembra que Ivaté 
é um município com pouco mais de 
8 mil habitantes e que concentra 
sua atividade econômica primeiro 
na indústria e depois na produção 
agrícola, setores que dependem de 
uma boa infraestrutura.

“Com esses serviços nas rodo-
vias ajudamos no transporte de pro-
dutos e deslocamento de trabalha-
dores, além, é claro, de beneficiar 
os condutores que cruzam a região 
indo e vindo para outros destinos 
no Paraná, ou mesmo rumo a Mato 
Grosso do Sul”, afirma.

O microrrevestimento consiste em 
uma camada de emulsão de asfalto 
aplicada para selar o pavimento, 
ajudando em sua preservação. O 
serviço é executado nos trechos da 
pista em melhores condições e nos 

Região dentro do pacote de conservação de pistas
As duas rodovias estão sendo 

atendidas por meio do lote 10 do 
programa Conservação e Recupe-
ração com Melhorias do Estado do 
Pavimento do DER/PR. Ele prevê 
serviços de remendos superficiais 
e profundos, reperfilagem, microrre-
vestimento, melhorias no sistema de 
drenagem e na sinalização. Somente 
neste lote serão atendidos 351 qui-
lômetros de estradas, um investi-
mento de R$ 51,8 milhões.

Outros quatro trechos já recebe-
ram melhorias no pavimento recen-
temente e tiveram a sinalização 

locais em que foi realizada reperfi-
lagem, que é a aplicação de uma 
camada de 2 centímetros de espes-
sura de Concreto Betuminoso Usi-
nado a Quente. Devem ser investidos 
ao todo R$ 4,5 milhões no trecho de 
25,87 quilômetros.

E na PR-082, entre Ivaté e Ica-
raíma, começaram a ser execu-
tados os serviços de remendos 
superficiais, para correção de bura-
cos que não danificaram a base do 
pavimento. Neste caso é realizada 
a fresagem ou corte do local afe-
tado, aplicada pintura de ligação, e 

depois colocado o CBUQ, material 
que é compactado até resultar em 
uma pista plana. O trecho tem 24, 
18 quilômetros e deve receber inves-
timentos de R$ 5 milhões.

“Os remendos são apenas a 
primeira etapa das melhorias pla-
nejadas para este trecho. Já estão 
previstos serviços de reperfilagem 
e microrrevestimento nos pontos 
em melhores condições e de reper-
filagem e recomposição com CBUQ 
nos locais com necessidade de uma 
intervenção maior”, explica o diretor-
-geral do DER/PR, Fernando Furiatti.

temporária concluída, no mesmo 
lote: a PR-182, entre Pérola e Vila 
Casa Branca, em uma extensão 
de 12,52 quilômetros; e a PR-496, 
entre Pérola e Três Vendas, em uma 
extensão de 8,24 quilômetros.

Também já receberam melhorias 
a PR-587, de São Jorge do Patrocí-
nio, passando por Esperança Nova e 
até o entroncamento com a PR-496, 
em uma extensão de 19,75 quilô-
metros; e a PR-490, entre Iporã a 
São Jorge do Patrocínio, em uma 
extensão de 43,13 quilômetros. Ao 
todo, os quatro trechos receberam 

investimentos de R$ 7 milhões.
“São Jorge do Patrocínio e Espe-

rança Nova, diferente de Ivaté e Pérola 
que são mais industrializadas, depen-
dem principalmente da agropecuária e 
contam com o Governo do Estado para 
manter em boas condições as rodo-
vias por onde vão escoar sua produ-
ção”, afirma o secretário Sandro Alex. 
“Assim como temos grandes obras em 
andamento e planejadas para a malha 
viária da região Noroeste, também 
temos nossos programas de conser-
vação e recuperação para manter a 
infraestrutura já disponível”.

O investimento é de R$ 9,5 milhões nas obras executadas pelo DER

DER
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Sua vitalidade está fazendo com 
que você tenda a se afirmar de uma 
maneira aleatória. Pense antes de falar. 
Não se deixe ser subjugado pelas exi-
gências dos outros. Você precisa de 
paz e tranquilidade, admita isso e não 
se sinta culpado.

Seu humor variável e instável é um 
reflexo de sua hesitação interior. Você 
está mostrando mais sentido em quanta 
energia você gasta hoje e um maior 
equilíbrio é evidente.

G
êm

eo
s Você vai ter muitas habilidades sociais 

hoje, é hora de lutar e alcançar seus 
objetivos! Os ventos estão mudando. 
Você precisa de um pouco de ar 
fresco, recarregue suas energias na 
natureza.

C
ân

ce
r

Você está decidido a se reconciliar com 
todo mundo. Estar em agradável com-
panhia irá permitir que você floresça. 
Tome precauções antes de mergulhar 
de cabeça em qualquer atividade física 
ou você vai se machucar antes mesmo 
de começar.

Você vai ter que fazer um compromisso 
se quiser que seus planos funcionem 
sem problemas - olhe as coisas em 
longo prazo. Você pode sentir os mús-
culos que está usando ultimamente - 
desacelere e relaxe seu corpo.

Suas ideias estão tomando forma, você 
vai receber reconhecimento e isso vai 
aumentar sua autoestima. Você vai 
estar muito ativo e isso o deixará esgo-
tado. Você terá que aceitar que não está 
no lugar certo para pensar objetivamente 
sobre como usa a sua energia.

Há reconhecimento no ar, as suas 
relações são cada vez mais profundas 
e fortes. Você gasta muita energia e 
se esgota. Tire um tempo para respi-
rar, o que você precisa para manter a 
eficácia.

E
sc

o
rp

iã
o Sua autoexpressão será mais clara e 

concisa, mas não se esqueça de como 
lidar com outras pessoas. Períodos de 
estresse estão no horizonte, mantenha 
a calma e concentre-se em suas priori-
dades. Agir com arrogância só o levará 
ao esgotamento.

Sua autoexpressão será mais clara e 
concisa, mas não se esqueça de como 
lidar com outras pessoas. Períodos de 
estresse estão no horizonte, mantenha 
a calma e concentre-se em suas priori-
dades. Agir com arrogância só o levará 
ao esgotamento.

C
ap

ri
có

rn
io Sua criatividade está recebendo um 

impulso dos seus contatos, por isso 
não hesite em criar novas conexões. 
Você está em excelente forma e estará 
completamente pronto para encarar o 
que precisa ser enfrentado. Você está 
em terreno conhecido.

A
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Algo novo está vindo em sua direção. 
Você receberá uma boa notícia que se 
encaixa perfeitamente com seus pla-
nos. Você precisa trabalhar na tonifica-
ção de seus músculos, isso vai ajudar a 
harmonizar as suas energias.

O bom humor faz com que você seja 
simpático com as pessoas ao seu 
redor. Você sabe como propagar essa 
simpatia. Você vai estar em sua melhor 
forma. Não tente resolver todos os 
desafios de uma só vez. Pense sobre 
sua dieta.

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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BANCO 68

PPA
PANCREATITE

PAIONSRR
ABECEDARIO
GOERIZT
AESTEUCI

DINOSSAUROS
OOONAM
DESSALGADO
ELETAIJ
PALARAUL

SINCERAVI
REUTILIZAR
AGIAONI

ATREVIMENTO
AOOLEOSES

Pessoa ao
fundo de
fotos de
famosos

Raiz con-
sumida
crua em
saladas

Carteira
de Identi-
ficação

Estudantil 

Exaltação
do amor
sensual 

Nina
Simone, 
cantora
dos EUA

Estado da
reserva

ianomâmi
(sigla)

Direção
em que
nasce o

Sol

"O Homem
que (?)", 

romance de
Victor Hugo

 (?)
Kinoplex,
cadeia de
cinemas

(?) Rosa, 
compositor

de "Fita
Amarela"

Abençoar
com óleo
em ritual

(Rel.)

A vogal
marcada

no jogo da
velha

Console de
games dos
anos 70

Abreviatu-
ra de Los
Angeles
(EUA)

Amplitude
Modulada

(sigla)

Cada
divisão da
escola de

samba

Símbolo de
status em
marinas

Açucenas

(?) Seixas,
cantor do
sucesso
"Gita"

A pessoa 
que sempre
age de mo-
do autêntico

Palavra de
ordem da 
reciclagem

Pequeno 
caranguejo
que habita
estuários

Ilha, em
francês

"Tudo", em
"onipo-
tente"

Audácia;
ousadia

(?) essen-
ciais: usam-
se na aro-
materapia

(?)-mosca-
da, tempero
do molho
bechamel

Mar (?):
banha a

Bulgária e
a Turquia

Jolin (?), maior nome
da música mandarim

Oscar de Allison
Janney, em 2018

(?) Beltrão, atriz

O de cargos públicos 
é realizado por meio

de concursos

6, em romanos

Batalha do (?), episó-
dio da guerra de inde-
pendência do Texas

Antigo
jogo

oriental de
estratégia

O mesmo
que

"alfabeto"

Linguiça 
portuguesa
usada no

feijão

Inflamação 
potenciali-
zada pelo 

alcoolismo

"Preços",
em IPCA

O bacalhau
que ficou
de molho e
está pron-
to para o
preparo

Antepas-
sados das
aves, habi-

taram a
Terra por
167 mi-
lhões de

anos

3/île — uca. 4/ts’ai. 5/álamo — atari.

Malhação 
Lígia afirma que não oferecerá 
a recompensa por notícias 
sobre Rita, e Filipe se deses-
pera. Diana convida Henrique 
para estrelar sua campanha no 
colégio ao lado de Andressa, 
que teme que seu segredo 
seja descoberto. Lara garante 
a Filipe que Rui ganhará a 
guarda de Nina. Lígia sinaliza a 
possibilidade de Meg precisar 
de uma cesariana. 

Éramos seis
Inês se desespera com a 

notícia da gravidez, e Lúcio a 
conforta. Shirley avisa a Dur-
valina que encontrou Afonso. 
Afonso se recupera, mas Shir-
ley se sente mal. Inês, Lola e 
Alfredo comemoram a notícia 
sobre Afonso. Padre Venâncio 
apoia Clotilde em sua nova 
vida. Inês procura Alfredo, 
mas não consegue contar a 
ele sobre o bebê. 

Salve-se quem puder
Téo se surpreende com a 
reação de Úrsula, que pro-
mete provar que Luna/Fiona 
é interesseira. Bel percebe 
que Edgar está interessado 
em Ermelinda. Dominique fica 

furiosa ao ser ameaçada por 
Lúcia. Helena ampara Úrsula. 
Rafael sugere a Júnior que 
Agnes participe da sessão 
espiritual para entrar em con-
tato com Kyra. Graziela nota 
que Alan está interessado em 
Kyra/Cleyde, e avisa a Petra. 

Amor de mãe
Davi agride Álvaro, que 
afirma que denunciará o 
ativista. Tiago e Nicolas 
brigam novamente, e Raul 
repreende Matias e Miranda. 
Jane aler ta Thelma sobre 

sua disputa com Camila. 
Lurdes pensa na previsão 
de Jane. Oliveira parabeniza 
Danilo por suas mudanças 
no cardápio do restaurante. 
Raul conta a Vitória sobre 
sua briga com Matias, e a 
advogada pensa em falar 
com Miranda. Camila sofre 
por não conseguir amamentar 
Caio. Magno decide se afas-
tar de Betina. Matias anuncia 
que Lurdes precisará passar 
por uma cirurgia. Raul aceita 
patrocinar o projeto de Davi, e 
Álvaro se irrita com Belizário. 



12 SOCIAL TRIBUNA HOJE NEWS, 11 DE MARÇO DE 2020

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

O Senhor, teu 
Deus, está no 
meio de ti, 

poderoso para 
te salvar; ele 

se deleitará em 
ti com alegria; 
calar-se-á por 

seu amor, rego-
zijar-se-á em ti 

com júbilo. 
(Sofonias 3:17)

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

comemoram aniversário hoje  -, 
Gesiane Libero da Silva, Fabrí-

cio Lara Jardim, Wellington Var-
gas Ziliotto e Angela Baccarin. 

. Da coluna: felicidades!

Save the date
A 1ª Mostra da Indústria de Umuarama integrará a progra-
mação do 65º aniversário do município e será realizado 
paralelamente à Festa das Nações, no entorno do lago 
Aratimbó, de 19 a 21 de junho.   O Núcleo Setorial de 

Indústrias da Aciu ‘está empenhadíssimo.

ZOOM
BEATRIZ MOREIRA FRASQUETTE, a poderosa BIA , ainda se rende a festa que 
comemorou seus 15 anos, sábado, no Kaskata. Cercada pelo carinho da família 
ela omemorou muito. A mammy Carla Moreira Frasquette ( Conselho da Mulher 

Empreno maior orgulho!

CARLOS ALEXANDRE



13SOCIALUMUARAMA, 11 DE MARÇO DE 2020

Dica (1) 
A campanha Não Estacione suas 
Vendas já está na mídia, concla-
mando empresários e comerciá-

rios 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.  

Dica (2) 
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 ‘Responsabili-
dade do fornecedor sobre produtos 
e serviços oferecidos’. As vagas são 
limitadas. Confirme sua presença o 

quanto antes pelo telefone 
(44) 3621-6700.

Mulher do Dia!

Anote na agenda!
O mês de maio vem com tudo -, dia 23 no 
Metropolitan Centro de Eventos acontece  
30° Jantar Italiano Dançante sob a batuta 
do Rotary Club de Umuarama Catedral. Com 

a música de  Ricardo Bombarda e todo 
repertório das  melodias italianas pra alegrar 

a festa. Em breve os  convites estarão 
disponíveis. Renda revertida para projetos 
com a comunidade ( carro chefe é o Banco 
de Leite humano (com a ajuda de parceiros) 
para diminuir a  mortalidade infantil . O slo-
gan:  Amamentar e doar leite humano, salva 
vidas. Bom projete que merece patrocínios.

Neste espaço a coluna destaca Giani Lindi Colauto, doutora em 
Engenharia Química e professora, pesquisadora e diretora na Uni-
par; como muitas mulheres empoderadas, também esposa e mãe. 
Ela é gaúcha, mas mora em Umuarama desde que foi contratada 

pela Unipar, em 2004. É casada com Nelson Colauto, coordenador 
do mestrado e doutorado em Biotecnologia da Unipar.  Com ele, 
e seus filhos Eduardo Augusto, 23 anos, Franz, 9 anos, e Lya, 5 

anos, forma uma família linda e muito unida!

ARQUIVO PESSOAL



14  CLASSIFICADOS TRIBUNA HOJE NEWS, 11 DE MARÇO DE 2020

COBALT 1.4 LTZ ............................................ 12/13 .............. BRANCO .............. COMPLETO .........................................R$ 32.900,00
CRUZE SPORT6 1.8 LT ................................ 13/14 .............. BRANCO .............. COMPLETO, AUT, COURO ..............R$ 48.900,00
CRUZE SEDAN 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

Entre os mais de cem cursos de pós-graduação, 
muitos são novidades. Um dos lançamentos é a 

especialização em Plantas Medicinais e Fitoterápicos, 
ofertada na Unidade de Umuarama. 

Podem se inscrever profissionais graduados em 
Ciências Biológicas, Agronomia, Farmácia, Medicina, 

Biomedicina, Química, Nutricionista, Medicina 
Veterinária, Tecnologia em Gestão Ambiental, 

Engenharia Ambiental e áreas afins. 
O curso chega com a missão de qualificar, incentivar 

e desenvolver o conhecimento técnico-científico 
referente ao uso de plantas medicinais e fitoterápicos 

nas áreas industrial, laboratorial e de produção 
voltadas à ciência da saúde e controle de qualidade. 
A especialização também foi criada com intuito de 
estimular e preparar os profissionais para exercer 

técnicas de cultivo adequadas, beneficiamento 
e controle de qualidade de plantas medicinais e 

fitoterápicos, com segurança e eficácia, contribuindo 
para o desenvolvimento deste setor no país e a 

melhora da qualidade de vida da população.
Para alcançar esses propósitos foi montado um corpo 

docente de alto nível, formado em sua maioria por 
doutores, todos com vasta experiência na área em 
que atuam. Outro diferencial é a matriz curricular, 

elaborada com disciplinas voltadas a atender as 
exigências do MEC e do mercado de trabalho. 

Saiba mais no site www.unipar.br 

Especialização em Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos  

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   

Paratleta
bicampeão

O atleta Gilmar Silva, atleta de 
Pérola, participou do Meeting Brasi-
leiro de Atletismo 2020 entre os dias 
7 e 9 de março pela Confederação 
Brasileira de Desportos para Decien-
tes Intelectuais (CBDI). O evento con-
tou com a participação de atletas de 
todo o país. Gilmar é aluno da Escola 
19 de Junho – Apae de Pérola e atual 
campeão do salto em distância. Nesta 
edição do torneio, ele manteve o bom 
desempenho de 2019, e conquistou 
pela segunda vez consecutiva a meda-
lha de ouro na competição.

O atleta apaixonado pelo esporte 
participa também de competições de 
atletismo que são realizadas no estado 
e, na maioria das vezes, alcança posi-
ções de destaque no pódio. A maior 
marca na prova de Salto em Distância 
deu a Gilmar Silva o bicampeonato 
na modalidade. Além da conquista 
do ouro, Gilmar, mais uma vez ficou 
muito próximo de quebrar o recorde 
brasileiro da prova e marcou o quarto 
lugar em outras modalidades: lança-
mento de peso, lançamento de dar-
dos e corrida de 100 metros.

O professor Alan Macker t, que 
acompanha o atleta em todas as com-
petições, disse estar muito satisfeito 
com o desempenho de Gilmar. “Esta 
foi a segunda vez que participamos 
do Brasileiro de Atletismo e estamos 
muito felizes por mais esta grande con-
quista”, destacou.

GILMAR exibe orgulhoso a medalha de campeão 
do Meeting Brasileiro de Atletismo 2020

ASSESSORIA
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ELAS TÊM
GARRA.
E O PARANÁ 
ACOMPANHA.

O Governo do Estado 
acompanha as mulheres que 
constroem o nosso Paraná. 
Por isso, criou o Banco da 
Mulher Paranaense. E, por isso, 
parabeniza todas vocês 
neste Mês das Mulheres.

AVANÇA PARANÁ.

www.parana.pr.gov.br

MULHERES PARANAENSES. 
ORGULHO DO NOSSO ESTADO.

Kalê voltará à Umuarama
por causa do coronavirus
A jogadora de futsal umuara-

mense Kalê, do FC Pelletterie, da 
Itália, retornará ao Brasil hoje (11), 
quando deixará o país por conta 
da interrupção do campeonato, 
ocasionada pelas medidas ado-
tadas pelo governo italiano para 
conter a expansão do coronavírus. 
A jogadora disse que o governo 
declarou “Zona Vermelha”, que 
não chega a ser uma quarentena, 
mas restringe a movimentação 
das pessoas para evitar o con-
tágio pela doença. “A gente tem 
que ficar em casa. Só podemos 
sair para resolver questões de 
saúde. Para trabalhar temos que 
nos deslocar de uma cidade para 

outra. Para isso é preciso ter um 
documento justificando o deslo-
camento”, explica Kalê. 

A interrupção do campeonato 
italiano está prevista até dia 3 de 
abril, mas as atletas que não são 
italianas optaram por deixar o país 
para ficar com as famílias. Acade-
mias, ginásios, museus e escolas 
estão fechados para diminuir o fluxo 
de pessoas circulando. Calcula-se 
que a próxima medida do governo 
italiano seja fechar os aeroportos, 
contudo, não houve nenhuma infor-
mação oficial sobre isso. A Copa Itá-
lia, que aconteceria no próximo fim 
de semana, também foi cancelada. 
(colaboração OBemdito)

KALÊ, do FC Pelletterie, da Itália, volta ao Brasil 
depois de decretada Zona Vermelha na Itália por causa 
do coronavirus

DIVULGAÇÃO
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