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dois casos suspeitos 
de coronavírus; OMS 
declara pandemia

Procon pesquisa 
preços da cesta básica, 
do gás de cozinha e 
dos combustíveis

Quase metade das autuações da 
RE foram na área de Umuarama
Durante a operação deflagrada esta semana pela Receita Estadual com foco na verifica-

ção de derivados de fumo, bebidas e combustível e material de construção para combate 
à sonegação e fraude, foram lavrados 27 autos de infração na área de abrangência da 

Delegacia de Umuarama, que compreende 62 municípios. O valor foi de R$ 316 mil, quase 
metade do total de autuações (R$ 660.233,25). l Pág. 10

Avenida Malta 
Com investimento de R$ 2,5 milhões, a prefeitura 

está dando forma à Avenida Malta, no Parque Dom 
Bosco, que vai ligar os moradores dos Bairros Parque 

Bonfim, Campo Belo, Campo Novo e Jardim Firenze ao 
Centro. A empreiteira concluiu as obras preliminares e 
já aplicou massa asfáltica. Em breve a população não 
vai mais precisar passar por rodovias para chegar ao 

Centro de Umuarama. l Pág. 5
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Ônibus no centro
Um projeto de Lei que chegou a tramitar na Câmara 
Municipal de Umuarama, apresentava a intenção de seu 
autor em proibir que ônibus e micro-ônibus usados no 
transporte de estudantes, permanecem estacionados 
nas imediações das universidades, campus e faculdades 
durante o horário das aulas. Como justificativa, a medida 
pretendia dar mais segurança aos pedestres durante a 
noite, pois a escuridão proporcionada pelos veículos 
de grande porte, poderia servir de esconderijo para 
criminosos, além dar fluência ao tráfego de veículos 
durante a busca por estacionamento.

Audiência pública
A proibição do 
estacionamento dos ônibus 
e micro-ônibus já existe em 
alguns bairros e agora pode 
passar a vigorar também 
na avenida Paraná entre 
as praças Miguel Rossafa 
e Santos Dumont, não 
fosse o pedido de vistas 
do autor, vereador Mateus 
Barreto (Podemos). O 
autor do projeto relatou 
que aguarda a realização 
de uma audiência 
pública para tratar do 
assunto, principalmente 
com as universidades, 
comerciantes e moradores 
das imediações.

Estacionamento próximo
Conforme Barreto, nos pontos onde existe a proibição, 
não há placas de sinalização. Ele lembra também que a 
audiência pública poderá apresentar algumas soluções que 
poderão ser apresentadas pela população. “O problema 
não é a constitucionalidade da lei, se aprovada, mas é que 
ela poderá gerar mais problemas do que os que pretende 
resolver”, cita o vereador. Ainda conforme o projeto, a 
sugestão é de que os ônibus fiquem estacionados no 
Estádio Municipal Lúcio Pipino.

Pré-candidato
Mateus Barreto (Podemos) relatou que o partido está 
analisando qual será a melhor alternativa durante a 
campanha eleitoral 2020 em Umuarama. O vereador 
ressalta que por enquanto, a decisão da sigla é mantê-
lo como pré-candidato à prefeitura, ao contrário do 
que vem sendo espalhados ‘à boca pequena’ nos 
bastidores, de que o Podemos estaria arquitetando um 
apoio à a outra candidatura majoritária e lutaria por 
cadeiras na Câmara Municipal.

Grande porte
Segundo o vereador, os 
ônibus não cabem dentro 
da faixa de estacionamento 
e atrapalham o fluxo 
de veículos, causando 
desconforto aos motoristas 
e pedestres. Ainda, por 
serem de grande porte, 
atrapalham a visão nos 
cruzamentos, podendo 
causar acidentes. Barreto 
ressalta que cada ônibus 
ocupa o lugar de dois ou 
três carros, atrapalhando 
também os estudantes que 
não conseguem vagas para 
estacionar seus veículos 
particulares por perto de 
onde estudam.
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TCE fiscaliza Cohapar
O Tribunal de Contas do Estado 

do Paraná (TEC) realiza auditoria 
para verificar a qualidade das casas 
que estão sendo construídas pela 
Companhia de Habitação do Paraná 
(Cohapar) em três municípios do 
noroeste: Francisco Alves, Mariluz e 
Xambrê. A auditoria integra o Plano 
Anual de Fiscalização de 2020 (PAF).

Nessas três cidades, o governo 
estadual está construindo 68 
casas, por meio do Programa Inte-
grado de Inclusão Social e Requa-
lificação Urbana – Família Para-
naense. O programa é desenvolvido 
pela Secretaria de Estado da Jus-
tiça, Família e Trabalho (Sejuf), com 
empréstimo do Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento (BID). 
O investimento previsto é de US$ 
100 milhões (aproximadamente R$ 
470 milhões) entre 2012 e 2020. 
Desse total, 60% são repassados 
pelo organismo internacional de 
fomento e o restante corresponde 
à contrapartida local.

A auditoria presencial no projeto 
de redução do déficit habitacional 
nesses três municípios do Noroeste 
paranaense foi executada por dois 
analistas de controle da Coorde-
nadoria de Auditorias (CAUD) entre 
segunda e sexta-feira da semana 
passada (de 2 a 6 de março).

Os servidores do Tribunal visita-
ram as obras para verificar se elas 
seguem o orçamento e o projeto 
previsto no contrato, além de con-
ferirem, por amostragem, a quali-
dade final das construções. A partir 
de agora, eles se dedicam à elabo-
ração dos Relatórios de Auditoria.

O Programa Família Paranaense 
está construindo 24 casas em 
Francisco Alves (Distrito de Rio 
Bonito); 20 em Mariluz (Jardim 
Novo Horizonte) e 24 em Xambrê 
(Distrito de Elise, Jardim Alto Alegre 
e Praça do Cristo).

PAF 2020
Depois de cumprir a meta de 

executar ao menos uma fiscaliza-
ção presencial nos 399 municípios 
paranaenses no quadriênio 2016-
2019, neste ano o TCE-PR priorizou 
os critérios de risco, relevância e 
materialidade nos temas incluí-
dos no PAF 2020, com foco mais 
voltado à qualidade dos serviços 

públicos. Essa priorização está ali-
nhada ao Plano Estratégico 2017-
2021 da Corte.

Ao longo do ano, o Tribunal 
deverá fiscalizar 54 objetos de 21 
áreas essenciais da administração 
pública municipal e estadual, por 
meio de acompanhamento, audi-
toria, inspeção, levantamento e 
monitoramento.

OS servidores do TCE visitaram as obras para verificar se seguem o orçamento e o projeto previsto no contrato

TCE

Analistas da Coordenadoria de Obras 
Públicas (COP) do TCE-PR estiveram 
em Cianorte entre os dias 2 e 6 de março 
para realizar a primeira auditoria de obras de 
pavimentação prevista no PAF. Os trabalhos, 
ainda em andamento, são de responsabilidade 
da Weiller Construção Civil Ltda., contra-
tada pela administração municipal no final de 
2018. As melhorias, que estão sendo imple-
mentadas em cinco vias públicas da cidade, 
já custaram R$ 3.424.818,09 ao tesouro 
desse município do Noroeste paranaense. Os 
auditores estiveram no local com funcionários 

da Concresolús Controle Tecnológico Ltda. – empresa de Cascavel contratada pelo Tribunal 
em 2019 para executar testes de qualidade do pavimento. Eles retiraram amostras para avaliar 
os seguintes aspectos das obras: espessura das camadas de base e do revestimento em concreto 
betuminoso usinado a quente (CBUQ); teor de betume; grau de compactação; granulometria; e 
resistência à tração dos revestimentos em CBUQ.

TCE
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Coronavírus
em Cianorte

A Secretaria de Saúde 
do Paraná (Sesa) confir-
mou na última terça-feira 
(10) por meio do boletim 
semanal, que Cianor te 
possui dois casos suspei-
tos do novo coronavírus. 
Seriam duas mulheres 
que voltaram recente-
mente ao Brasil e apre-
sentaram alguns sintomas 
da doença. A Secretaria 
de Saúde de Cianor te 
também confirmou a infor-
mação através do Depar-
tamento de Comunicação 
da prefeitura. Conforme 
nota, as duas mulheres 
tiveram material coletado 
e as amostras foram envia-
das para o Laboratório Cen-
tral do estado (Lacen), bem 
como a uma unidade labo-
ratorial em Cianorte.

Ainda consta na nota 
que as mulheres estão 
sendo monitoradas pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde por orientação da 

Secretaria Estadual de 
Saúde que não informou 
detalhes sobre as idades 
e o histórico de saúde 
das duas mulheres sus-
peitas de terem adquirido 
o coronavírus.

Ainda na terça-feira, 
a chefe da 13ª Regional 
de Saúde, Adriana Gui-
marães, reforçou a infor-
mação de que todas as 
pessoas que retornam de 
viagem de determinados 
países – principalmente 
aqueles que passaram 
pelo continente asiático 
– são tidas como sus-
peitas, independente de 
apresentarem, ou não, 
os sintomas. Segundo 
Adriana Guimarães, não 
só as pessoas que retor-
nam de viagens ao exte-
rior precisam ser monito-
radas e acompanhadas, 
mas também pessoas 
que tiveram contato com 
os viajantes.

A Secretaria de Saúde 
descartou sete casos de 
coronavírus ontem (11). 
Os suspeitos eram de 
Cascavel (2), Curitiba (3) e 
Londrina (2). A pasta tam-
bém adicionou sete outros 
suspeitos em: Cascavel 
(1), Curitiba (4), Foz do 
Iguaçu (1) e Guarapuava 
(1). Ao todo o Paraná pos-
sui 49 suspeitos.

Um morador de Curi-
tiba, de 54 anos que vol-
tou da Europa no início de 
março, foi atendido em 
um hospital par ticular e 
a amostra enviada para 

PR tem possível caso confirmado
laboratório também da 
rede privada, que confir-
mou um possível caso.

PANDEMIA
A Organização Mundial 

da Saúde (OMS) declarou 
ontem (11), pandemia 
de Covid-19. Segundo o 
órgão, o número de pacien-
tes infectados, de mortes 
e de países atingidos deve 
aumentar nos próximos 
dias. Pandemia é o termo 
que se refere ao momento 
em que uma doença já está 
espalhada por diversos conti-
nentes com transmissão sus-
tentada entre as pessoas.

Cidadã benemérita
A Assembleia Legislativa 
aprovou projeto de lei do 
deputado Alexandre Curi 
(PSB) que concede título de 
cidadã benemérita do Paraná 
à empresária Clemilda Thomé. 
“Clemilda é exemplo da força 
da mulher paranaense. Seu 
dinamismo e capacidade de 
empreender, com ótimos 
resultados, é uma referência 
para todos nós. Ela também 
faz excelente trabalho social e 
contribui muito, de forma muito 
generosa, com entidades e com 
o Estado”, disse Alexandre Curi. 
A entrega do título será dia 24.

Alianças para 2020
O PSD, partido do governador 
Ratinho Júnior, avança nas 
definições para as eleições 
municipais deste ano. A 
deputada Maria Victoria, 
presidente estadual do PP, e o 
chefe da Casa Civil, deputado 
Guto Silva (PSD), reuniram-se 
nessa terça-feira (10) para 
debater as alianças que serão 
firmadas entre os dois nas 
eleições municipais de outubro. 
“PP e PSD caminharão juntos 
em diversas cidades. Estamos 
organizando as estruturas, 
definindo planos de ação 
e elaborando planos de 
governo. Teremos candidatos 
e candidatas preparados e 
dispostos a ajudar a ampliar o 
desenvolvimento do Paraná”.

Refrega
O entra e sai do vice-prefeito 
de Curitiba, Eduardo Pimentel, 
do PSDB no PSD causou maior 
refrega no meio político. O pré-
candidato do PSD a prefeito, 
Ney Lerpervost, soltou nota 
da direção estadual do partido 
apoiando sua pré-candidatura, 
criticou duramente Pimentel 
em entrevista e foi para São 
Paulo falar com o presidente da 
sigla, Gilberto Kassab.   

Pressão
Deputados da bancada federal 
do Paraná se reuniram na EPL 
(Empresa de Planejamento 
e Logística), em Brasília, e 

reiteraram que o novo sistema 
a ser implantado a partir de 
2021 leve em conta a proposta 
pela tarifa mais baixa. “A 
tarifa mais baixa é a nossa 
pauta até convencermos 
o governo federal. Hoje 
está encaminhado um 
sistema misto, com limite 
de desconto e cobrança de 
cessão onerosa”, explica o 
coordenador da bancada do 
Paraná em Brasília, deputado 
Toninho Wandscheer (Pros).

Acesso
A Assembleia Legislativa aprovou 
requerimento do deputado 
Romanelli (PSB) ao ministro de 
Infraestrutura, Tarcísio Gomes, 
em que pede cópia dos estudos 
sobre a nova modelagem do 
pedágio a ser implantado no 
Paraná. As atuais concessões 
terminam em novembro de 
2021 e a nova proposta prevê 
pedágio de 4,1 mil quilômetros 
de estradas - atualmente são 2,5 
mil quilômetros.

Férias antecipadas
Diante do avanço do 
coronavírus, do Ministério da 
Saúde já discute a possibilidade 
de as escolas adiantarem o 
período de férias de dezembro 
para os meses de inverno. 
Outra sugestão em análise 
é que o período de férias de 
julho seja ampliado, evitando 
aglomerações no período em 
que há mais casos de gripe e 
resfriados e, agora, de alerta 
para o novo vírus.

Bom ou ruim?
O Instituto Paraná Pesquisas 
foi a campo e perguntou aos 
eleitores se é bom ou ruim para 
o País o fato de o presidente 
Jair Bolsonaro apoiar os atos 
contra o Congresso Nacional. 
Os resultados: 57,1% de ruim 
e 35% de bom, 40% afirmaram 
que Bolsonaro agiu certo e 
52,3%, errado. O instituto 
entrevistou 2.202 eleitores de 
160 cidades de 26 estados e 
Distrito Federal, entre os dias 
4 e 6 de março. A margem de 
erro é de 2 pontos percentuais.
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Avenida Malta começa a 
receber cobertura asfáltica

Com o investimento de R$ 2,5 
milhões a Prefeitura está construindo 
10.658,41 m² de asfalto novo e 
4.503,51 m² de recapeamento na 
implantação da avenida Malta, no 
Parque Dom Bosco, que vai aproxi-
mar do centro da cidade os morado-
res dos bairros Parque Bonfim, Campo 
Belo, Campo Novo e Jardim Firenze. 
“Será uma das mais belas avenidas 
da cidade”, afirmou o prefeito Celso 
Pozzobom, na assinatura da ordem de 
serviço, no início de fevereiro.

Cerca de um mês depois, o primeiro 
trecho da nova avenida já está rece-
bendo capa asfáltica. A empreiteira con-
tratada para execução da obra, a Sotran 
Construtora e Terraplenagem, concluiu 

as obras prelimilares em um trecho de 
cerca de 200 metros lineares – nos dois 
sentidos – e ontem (11), aplicou massa 
asfáltica quente (CBUQ). Logo, a popula-
ção daquela região não vai mais precisar 
passar por rodovias para se deslocar ao 
centro de Umuarama.

“Com a construção da ponte sobre 
o córrego Figueira, já bem adiantada, 
e a pavimentação da Avenida Malta, o 
trajeto será mais rápido e seguro. Em 
poucos minutos os moradores pode-
rão chegar à Avenida Tiradentes e de 
lá acessar qualquer parte da cidade”, 
apontou o prefeito Celso Pozzobom.

Serão pavimentadas as duas pistas 
da avenida, com extensão aproximada 
de 800 metros, além da implantação 

de rede de galerias pluviais, gramado, 
calçadas e urbanização dos canteiros 
centrais, iluminação em LED e sina-
lização viária. Outra obra estrutural 
adiantada naquela região é a ponte, a 
maior de Umuarama, que permitirá a 
passagem aos moradores dos bairros 
sobre o córrego Figueira. “A primeira ala 
já está pronta, a segunda está pratica-
mente na metade e as vigas já estão no 
local. A ponte deve estar pronta dentro 
do cronograma, completando a obra no 
Dom Bosco”, acrescentou Pozzobom. 
Já foram investidos R$ 4 milhões em 
serviços nas imediações do bairro, na 
duplicação da avenida Olinda, reformas 
em escolas, na unidade de saúde e na 
construção da ponte.

Procon divulga pesquisa de preço da cesta básica, 
do gás e dos combustíveis

O Procon Municipal divulgou 
ontem (11), novas pesquisas de 
preços realizadas neste mês de 
março para auxiliar o consumidor 
no momento das compras. Nas 
tabelas estão disponíveis as cota-
ções de produtos da cesta básica 
(com comparativos específicos de 
marcas líderes de mercado e mar-
cas populares), do gás de cozinha 
(botijão de 13 kg) e dos combustí-
veis (gasolina, álcool e óleo diesel). 
O preço médio do gás de cozinha 
ficou 1,17% mais barato do que 
em fevereiro, variando entre R$ 
80 e R$ 85. O óleo diesel também 
teve redução de preço significativa 
(-5,7%) no comparativo com o mês 
passado – já o etanol aumentou 
2,7% na média e a gasolina perma-
neceu estável (-0,2%). Na pesquisa 
da cesta básica, as marcas líderes 
registraram recuo de 3% no compara-
tivo com fevereiro e as marcas popu-
lares (mais baratas) tiveram uma 
queda um pouco mais acentuada 
(3,57%), de acordo com o Procon. 

Os preços foram coletados de 3 a 
6 de março. A tabela completa está 

no site da prefeitura pelo endereço 
eletrônico umuarama.pr.gov.br.
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA 
SIMPLIFICADA

GONÇALVES E GARCIA LOTEAMENTOS LTDA - ME torna 
público que irá requerer ao IAP, a Licença Simplificada 
para PARCELAMENTO DE SOLO - LOTEAMENTO JARDIM 
CANADÁ II a ser implantada LOTE 20-Z-30-REM, SUBD...- 
ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PEROBAL-PR.

Capacitação para os conselheiros
Com apoio da Prefei-

tura, o Conselho Munici-
pal de Assistência Social 
(CMAS) de Umuarama 
iniciou capacitação para 
conselheiros municipais 
ontem (11), na sala de 
reuniões da Secretaria 
Executiva dos Conse-
lhos, com a presença da 
representante do Minis-
tério Público, a assis-
tente social Naraiana 
Nara e da secretária 
munic ipal  de Assis -
tência Social, Izamara 
Amado de Moura.

De acordo com a pre-
sidente do CMAS, Daya-
nne Paola de Oliveira 
Demozzi, o tema do 
treinamento é par ticipa-
ção, acompanhamento 
e controle social das 
políticas públicas do 
município. “O conteúdo 
programático, condu-
zido pela palestrante 
Gislaine Ramires, inclui 

par ticipação social e 
seu significado; exercí-
cio do controle social; 
o que é o conselho e 
quais suas representa-
tividades; processo elei-
toral de conselheiros; 
autonomia/amplitude do 
conselho; papel e atua-
ção dos conselheiros”, 
explicou Dayanne.

Outros temas aborda-
dos, ainda, são comis-
sões; legislação e instru-
mentais para o exercício do 
controle social; e atuação 
do conselho em relação à 
fiscalização do Benefício 
de Prestação Continuada 
(BPC) e do Programa Bolsa 
Família (PBF).

A capacitação conti-
nua no próximo dia 18, 
com a segunda etapa, 
quando será abordado 
com os 48 conselheiros 
que integram o CMAS o 
processo de inscrição 
de entidades, projetos, 

programas e ser v i -
ços; ações do conselho 
quanto à fiscalização 
dos serviços socioassis-
tenciais estatais e não 
estatais; Fundo Municipal 

da Assistência Social e 
o controle exercido pelo 
conselho; e Comissão 
Intergestores Tripar tite 
(CIT) e Comissão Inter-
gestores Bipartite (CIB).

O novo comandante do 25º BPM, tenente-coronel Carme-
lito dos Santos, visitou a Associação Comercial, Industrial 
e Agrícola (Aciu) na manhã de ontem (11) e foi recep-
cionado pelo presidente, Orlando Luiz Santos, e membros 
da diretoria executiva. “Assumir o comando do 25º BPM 
foi um presente. Estou muito feliz”, comentou Carmelito 
que elogiou as mudanças ocorridas no perímetro urbano nos 
últimos anos, além de algumas ações benéficas à segurança, 
como o rebaixamento da iluminação pública. “Estamos con-
victos que os préstimos da Polícia Militar seguirão evoluindo 
com o tenente-coronel Carmelito dos Santos à frente”, 
ressaltou o presidente da Aciu, Orlando Luiz Santos.

ASSESSORIA

Índice em % JAN FEV ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,21 0,25 0,46 4,01
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 -9,74% 15,85 
Vale ON -9,08% 40,74 
ItauUnibanco PN -8,14% 26,17 
Bradesco PN -8,09% 24,99 
Azul PN -16,39% 30,25 
Gol PN -14,57% 15,65 

IBOVESPA: -7,64% 85.171 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 104,83
Libra est. 0,78
Euro 0,89
Peso arg. 62,67

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+1,6% 4,7200 4,7210 +5,4%
PTAX  (BC) +0,1% 4,6732 4,6738 +3,9%
PARALELO +2,4% 4,5000 5,0200 +6,1%
TURISMO +2,5% 4,5000 5,0000 +6,2%
EURO -0,4% 5,2704 5,2730 +6,7%

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 11/03

Iene R$ 0,0446
Libra est. R$ 6,02
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1407,06guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 11/03

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 11/03 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 85,50 1,8% 5,6%
SOJA Paranaguá 92,50 1,1% 5,7%
MILHO Cascavel 47,50 5,6% 8,0%

SOJA 867,75 -5,25 -1,9%
FARELO 295,90 0,00 1,8%
MILHO 379,25 -0,75 -0,1%
TRIGO 517,25 -9,50 -4,6%

SOJA 82,48 -0,4% 5,9%
MILHO 42,78 1,6% 9,1%
TRIGO 53,27 0,0% 6,7%
BOI GORDO 187,58 0,0% 1,2%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 11/03 PR DIA 30d.

Em 11/03 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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Expo sem dengue
A Sociedade Rural de 

Umuarama está empe-
nhada no combate a den-
gue na área interna e nas 
imediações do parque 
Dario Pimenta da Nóbrega, 
que sediará a 46ª Expo 
Umuarama/19ª Internacio-
nal por 11 dias.

A entidade se uniu à 
Secretaria Municipal de 
Saúde para uma série 
de ações realizadas no 
recinto e nas imediações 
ontem à tarde e segue 
durante a manhã e tarde 
desta quinta-feira (12), 
quando a Exposição será 
aber ta oficialmente ao 
público, a par tir das 20h.

O trabalho incluiu orien-
tação aos expositores e 
uso de inseticida com veí-
culo apropriado, o chamado 
fumacê. Além disso, pelo 
menos 20 pessoas vão 
colocar a mão na massa, 
e l im inando  ou  sepa -
rando de maneira correta 
todos os recipientes que 
possam acumular água 
parada, quando o mos-
quito transmissor apro-
veita para se reproduzir.

A SRU tem realizado 

várias ações neste sentido, 
mas a repetição para even-
tuais correções é muito 
impor tante. O objetivo da 
parceria entre a Saúde e 
a Sociedade Rural é deixar 
claro aos expositores que 
a vigília precisa ser cons-
tante e um pequeno des-
cuido por colocar em risco 
a vida de pessoas.

O Paraná vive uma epi-
demia de dengue e a situa-
ção também é preocupante 
em Umuarama, apesar dos 
esforços permanentes das 
autoridades sanitárias. 
Levantamento aponta que 
mais de 90% dos casos 
de dengue são registra-
dos dentro das casas das 
famílias ou nos quintais, 
uma clara demonstração 
de que se os moradores 
não agirem por conta 
própria e convocarem os 
vizinhos para fazerem o 
mesmo, o mal da dengue 
pode piorar ainda mais.

O presidente da Socie-
dade Rural enalteceu o tra-
balho da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, através da 
diretoria de Saúde e da Vigi-
lância em Saúde Ambiental.

Dez jovens do Colégio Sesi agora são Vereadores Mirins de Umuarama e foram 
empossados na manhã de ontem (11) pelo Juiz da 89ª Zona Eleitoral de Umua-
rama, Marcelo Pimentel Bertasso, junto com o Presidente da Câmara de Umuarama, 
vereador Noel do Pão e demais vereadores do Poder Legislativo Municipal, assim 
como o secretário de municipal de administração, Vicente Afonso Gasparini, que 
na ocasião representou o prefeito Celso Pozzobom. O evento encerra um ciclo de 
estudos sobre processos democráticos que envolveu os alunos do ensino médio.  
Após a posse, o vereador mirim Lucas Augusto falou sobre a falta de interesse de 
muitos jovens na política, o que ele classificou como sendo uma postura incorreta.

ASSESSORIA

Nas ruas
Bolsonaristas estão com 
medo de o “fator coronavírus” 
esvaziar as manifestações 
pró-Governo no domingo. O 
foco dos apoiadores é lotar a 
praia de Copacabana, no Rio 
de Janeiro, a Avenida Paulista, 
em São Paulo, e metade da 
Esplanada dos Ministérios, em 
Brasília. Se a foto não sair bem, 
o discurso da justificativa pelo 
medo do contágio está pronto. 
Mas alguns congressistas 
bolsonaristas viram uma 
questão política na suspensão 
das aulas na rede pública 
do Distrito Federal e na USP 
- conhecido reduto da elite 
esquerda pensadora. Acham 
que é movimento para causar 
medo e esvaziar as ruas. 

O óbvio
Mas essa turma que só vê 
política está cega para o óbvio: 
fato é que a pandemia do 
coronavírus no mundo está 
deixando muita gente em casa. 
A Itália está toda parada.

Porta de entrada
Uma funcionária de empresa 
que opera nos canais de 
inspeção do Aeroporto de 
Guarulhos está infectada 
com o coronavírus. E a Anvisa 
continua sem gente suficiente 
nos terminais.

Ô louco!
A Mesa da Câmara dos 
Deputados agiu rápido, 
consciente, e enterrou o 
projeto de lei do deputado 
Boca Aberta (Pros-PR) que 
previa amputação de mão de 
corrupto condenado.

Com o respeito...
... É porque, talvez, não 
sobraria muita gente com as 
duas mãos ali. 

MERCADO
BA$A
O Banco da Amazônia publica 
hoje nos jornais do Pará, 
onde fica a sede, seu balanço 
financeiro de 2019. É uma 
boa oportunidade para 

ver como vão as contas do 
financiamento de empresas - 
tem gente que pegou milhões 
e jogou em off shore. 

Rasante 
Veja como a pandemia do 
coronavírus derrubou os 
preços das passagens aéreas 
em alguns importantes trechos 
internacionais. Ontem, era 
possível encontrar bilhetes de 
São Paulo - Nova York e Rio-NY 
por R$ 2,4 mil. Lisboa-NY saía 
mais barato, por R$ 2,2 mil. E 
quem saísse de Portugal para 
Miami pagava de R$ 1,9 mil. 
A maioria desses trechos, em 
tempos sem tensão, sai quase 
pelo dobro desses valores. 

Tá vivo? 
Lembra do cliente da Vivo que 
ficou 28 minutos para tentar 
apenas mudar o plano, foi 
atendido por três interlocutores 
no canal por telefone, e 
desligaram a ligação? Cancelou 
ontem a linha. 

Babel de PE
A Secretaria de Educação 
de Pernambuco respondeu 
sobre o investimento de R$ 
51 milhões para ensinar as 
línguas inglesa, espanhola 
e alemã para alunos da 
rede estadual, apesar de ter 
professores concursados e 
terceirizados para as duas 
primeiras. É para o programa 
Ganhe o Mundo, que treina 
jovens para intercâmbio 
em dez países. Informa 
que serão oferecidas aulas 
para 15 mil estudantes nos 
próximos três anos, e os mil 
melhores avaliados ganham 
bolsa (R$ 719/mês) para 
morar no exterior e aprender 
mais. Ainda justifica que não 
utiliza os professores da rede 
pública porque as aulas são 
extracurriculares e fora do 
período da escola. Tá bom...
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Dupla é presa pela PM por 
contrabando e corrupção ativa

Durante a apreensão 
de 350 caixas de cigar-
ros contrabandeados do 
Paraguai, policiais milita-
res de Umuarama prende-
ram dois homens por ten-
tativa de extorsão. O fato 
aconteceu na noite da ter-
ça-feira (10) numa ação 
realizada em Douradina 
(57 km de Umuarama).

Segundo os policiais, 
depois da abordagem, a 
dupla chegou a oferecer 
dinheiro para que fosse liberada 
do flagrante.

Em nota a Polícia Militar informou 
que recebeu uma denúncia anônima, 
via 190, informando que o produto 
contrabandeado estaria nas ime-
diações da Vila Formosa. No local, 
os policiais viram o caminhão Ford 
Cargo carregado com as caixas do 
produto. Além disso, também havia 
um radiotransmissor no veículo. Um 
homem de 54 anos, proprietário da 
chácara, disse que não sabia do 
que se tratava e que havia locado 
o barracão para terceiros. Todavia, 

segundo a PM, o local tinha estru-
tura para este tipo de atividade 
ilícita. O homem foi preso em fla-
grante por contrabando.

Enquanto as equipes faziam 
vistoria na propriedade, outro 
suspeito, de 23 anos, se aproxi-
mou com uma Montana branca e 
ofereceu R$ 20 mil em dinheiro 
aos policias para que a carga e o 
caminhão fossem ‘liberados’. Ele 
foi preso por corrupção ativa e o 
veículo recolhido ao pátio do 25º 
BPM, em Umuarama, já que o con-
dutor não era habilitado

À mão armada
Dos homens armados renderam duas 
mulheres na noite da terça-feira (10) e 
levaram uma moto Honda Biz vermelha, 
placa ASV8E11, em Umuarama. A 
ocorrência foi atendida pela PM que fez 
patrulhamentos para localizar os bandidos. 
A dupla abordou as vítimas no Jardim 
Global. Eles obrigaram a proprietária da 
moto a entregar a s chaves e fugiram 
levando o veículo.

Carcaça
A carcaça de uma motocicleta furtada da 
Prefeitura Municipal de Umuarama foi 
localizada na terça-feira (10) pela Polícia 
Militar no bairro Sonho Meu. O ‘veículo’ 
apreendido foi encaminhado para o pátio 
da 7ª Subdivisão Policial (7ª SDP) para ser 
periciado, no entanto, a PM consultou o 
número chassi e constatou que se tratava 
de uma moto furtada da prefeitura.

Bate Grade em Altônia
A cadeia pública de Altônia passou por uma 
vistoria geral na tarde da terça-feira (10) depois 
de uma tentativa de fuga no dia 1º março. O 
objetivo foi retirar das celas objetos irregulares. 
A ação aconteceu a pedido da Secretaria 
Estadual de Segurança Pública (Sesp). PMs 
e agentes do Depen recolheram 5 celulares; 
15 carregadores; 1 bateria; 1 garrafa de 
cachaça artesanal; 3 porções de maconha; 
1 porção de cocaína; 2 pinos de ferro e 
cadernos contendo anotações referente a 
organizações criminosas.

DINHEIRO apreendido foi oferecido aos policiais para liberar 
a carga

DIVULGAÇÃO

Um incêndio destruiu 
uma casa no Jardim 
Universitário, em 
Goioerê, na noite 
de terça-feira (10). 
Bombeiros conseguiram 
controlar as chamas, 
impedindo que elas se 
alastrassem para casas 
vizinhas, mas a casa 
ficou completamente 
destruída, todos os 

móveis foram queimados. A moradora teria sido a causadora do incêndio e depois fugiu, 
sendo encontrada pela PM nas imediações. Ela foi conduzida pelo Samu para receber 
atendimento médico. Segundo os bombeiros, o fogo atingiu o madeiramento do telhado da 
casa, que desabou, restando apenas as paredes em alvenaria.
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Quase metade das autuações da 
RE foram na região de Umuarama

Os 26 auditores e fiscais da 
Receita Estadual que atuam em 
Umuarama, realizaram notifica-
ções que geraram multas durante 
uma operação realizada na última 
terça-feira em mais de 70 municí-
pios do Paraná.

O foco foi a verificação de deri-
vados de fumo, bebidas e combus-
tível e material de construção.

De acordo com Zaqueu Coelho 
Barbosa, inspetor regional de fis-
calização da Receita Estadual, na 
região compreendida pela regio-
nal de Umuarama, foram lavra-
das 27 autuações que atingiram 
o valor de R$ 316 mil. No Estado 
inteiro as autuações chegaram ao 
valor de R$ 660.233,25.

A área de Umuarama é com-
preendida por 62 municípios, a 
atuação atingiu a maioria, pois 
foram realizadas em 3 pontos 
fixos de rodovias e com seis 
equipes móveis que percorreram 
toda a região num raio do Guaíra 
a Campo mourão, passando por 
Cianorte e Goioerê.

De acordo com Barbosa, forma 
averiguados veículos que transpor-
tavam mercadorias em geral e os 
que não apresentaram nota fiscal 
da carga, foram autuados.

“As mercadorias são apreen-
didas, mas diante da assinatura 
de um auto de infração por par te 
do condutor do veículo, a carga 
é liberada”, explica, ressaltando 
que foram averiguados veículos 
que transpor tavam carne bovina, 
gêneros alimentícios, baterias 
de automóveis, além dos citados 
como foco principal da operação. 
“Foram lavradas 27 autuações 
para cobrança de ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias 

Apoio
As operações volantes e de carga e descarga contaram com o apoio da 

Polícia Rodoviária Federal e foram feitas especialmente em busca de produ-
tos como combustíveis, fumo, bebidas e materiais de construção. A Receita 
Estadual visava também identificar operações originárias em Santa Catarina, 

uma vez que o estado vizinho retirou do regime de substituição tributária 
alguns produtos que passaram a ser vendidos no Paraná sem o recolhimento 

do restante do ICMS devido.

e Ser viços), além de multa de 
30% por cento sobre o valor 
da mercadoria encontrada sem 
nota fiscal”.

O inspetor explica ainda que 
como são situações em que as 
mercadorias estão em trânsito 
sem documento fiscal, a res-
ponsabil idade recai sobre o 
transpor tador, de maneira que 
o remetente da mercadoria mui-
tas vezes não é identificado. 
Por esta razão não é possível 
precisar se há empresa de 
Umuarama entre os autuados, 
apesar de terem sido lavrados 
autos de infração nos limites o 
município de Umuarama.

NO PARANÁ
Em todo o Paraná foram mais 

de 200 auditores-fiscais da Receita 
Estadual que participaram da ope-
ração simultânea e coordenada em 
rodovias de todo o Estado. Houve 
a fiscalização de mercadorias em 
trânsito, visando o combate à sone-
gação de impostos. Resultado pre-
liminar dava conta de que até as 
16h daquela terça-feira, haviam 
sido lavrados 104 autos, num valor 
total de R$ 660.233,25.

As 40 equipes de fiscalização 
se espalharam durante toda a 
manhã por 20 pontos de fiscaliza-
ção volante, distribuídos por cerca 
de 70 municípios paranaenses.

FORAM mais de 200 auditores-fiscais da Receita que participaram da operação coordenada em rodovias 
do Estado

DIVULGAÇÃO
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Seu dia será positivamente leve, algu-
mas viagens estão previstas, mas 
elas serão úteis. Uma discussão com 
pessoas experientes provará que, sem 
dúvida, seus excessos são prejudiciais!

Não confie em tudo e em todos. Nem 
todo mundo é capaz de compartilhar 
seus sonhos. Sua energia está dis-
traindo seu pensamento sobre as con-
siderações materiais. Conversas com 
os outros vão trazer você de volta para 
a terra suavemente.

G
êm

eo
s A ação pura e dura vai ser o seu lema 

de hoje, mas você ainda precisa des-
cansar e se recuperar. Seu corpo vai 
lhe mostrar o caminho a seguir, ouça 
suas necessidades para resolver 
algumas deficiências minerais que 
você tem.

C
ân

ce
r

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

Você está pronto para fazer as pazes 
com as pessoas certas. Você estará em 
boa companhia para a autorrealização. 
Tenha cuidado antes de mergulhar na 
atividade física. Você poderia se ferir.

Você terá que fazer concessões que 
não havia previsto e isso vai abrir 
novas portas para você. Não tente 
carregar tudo sobre os seus ombros. 
Delegue determinadas tarefas e dimi-
nua o ritmo antes de se sentir oprimido.

Um grande plano está prestes a ser 
realizado, mas você vai ter que ter 
paciência para vencer. Você realmente 
precisa começar a cuidar mais do seu 
estilo de vida. Você não está dormindo 
o suficiente!

E
sc

o
rp

iã
o Você será capaz de dar livre curso 

à criatividade. Saia de sua concha e 
aproveite ao máximo o presente! Por 
outro lado, sua saúde será variável. O 
principal será equilibrar as suas ativi-
dades ao longo do dia.

As declarações feitas não passarão 
despercebidas e você vai ser muito 
enérgico e eficiente na busca de 
seus objetivos. Não coma demais, a 
moderação é a chave. Você precisa 
de desintoxicação e exercícios para 
se sentir melhor.

C
ap

ri
có

rn
io Você está cada dia mais recursivo. Não 

duvide de sua capacidade de reflexão, 
você está certo. Suas emoções cau-
sarão efeitos maiores na sua saúde. 
Reavalie o seu estilo de vida e elimine 
os maus hábitos.

A
q
u
ár

io

Você estará menos emocional do que 
o habitual. Isso faz com que você seja 
muito eficaz em resolver determina-
das situações. Você deveria tomar 
precauções contra o frio e o vento. 
O ar não será um elemento amigável 
para você hoje.

Seu estado de ânimo será dinâmico. 
Suas ações estão em sintonia com o 
seu ego básico e isso o torna dinâmico 
hoje. Você está inundado com uma 
sensação de bem-estar! Você terá 
maior influência sobre os outros, mas 
não abuse.

N  o  velas
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

Othon
Bastos,

ator
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Afecção
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Segue o

regimento 
da empresa
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roubo (bras.)

Iguaria típica da
Galícia, na Espanha

Braço, 
em inglês
Ana Néri, 
enfermeira

Lô Borges, Vermelho
ou Wagner Tiso

Atividades de aprimo-
ramento de atletas

Diminutos

Benjamin
Franklin,
um dos

Founding
Fathers
dos EUA

Par
perfeito
(gíria)

Parafilia comple-
mentar ao 
voyeuris-

mo

3/arm — pad. 4/élan. 5/xiita. 6/nióbio. 9/mariscada.

Malhação
Rui comemora e Filipe tenta 
acalmar Lígia. Rui agradece 
Leila pelas provas contra 
Lara. Andressa conta a Nanda 
que Marquinhos inventou que 
namorava com ela. Nanda con-
fronta Marquinhos. Madureira 
apoia Lígia. Cléber e Anjinha 
não conseguem ficar juntos. 
Max desabafa sobre Regina, e 
Serginho afirma que o ajudará 
a reconquistar a mulher.

Éramos seis 
Inês recusa a proposta de 

Lúcio. Shirley adoece e 
Afonso cuida da mulher. Osó-
rio e Gusmões tramam contra 
Alfredo. Afonso avisa a Inês 
sobre o estado de Shirley. 
Zeca e Olga par tem para 
São Paulo. Justina pede que 
Selma ajude Emília. Isabel 
sugere a Clotilde que Felício a 
ajude a se casar com Almeida 
no Uruguai. Inês sente mágoa 
ao ver Alfredo com Adelaide. 

Salve-se quem puder 
Vicky fica assustada ao ver 
Luna/Fiona sendo destratada 
por Úrsula. Téo fica indignado 
ao saber que Helena investi-
gou Luna/Fiona. Micaela se 

encanta por Bruno. Vicky 
aler ta Micaela para o mau 
desempenho de Bruno no res-
taurante. Dominique planeja 
tirar todos os clientes da 
Labrador. Helena repreende 
Úrsula e percebe que ela vol-
tou a tomar os calmantes. 
Renzo leva Lúcia para conhe-
cer a Labrador. Téo impede 
que Luna/Fiona seja demi-
tida do restaurante. 

Amor de mãe
Lurdes pensa em sua 
busca por Domênico. Jane 

aconselha Thelma a dar 
uma chance para Dur val. 
Camila afirma a Jane que 
não desistirá de amamentar 
Caio. Durval marca um jantar 
com Thelma, e Danilo e Jane 
comemoram. Betina e Sandro 
se aproximam. Lurdes teme 
sua cirurgia, e Camila apoia a 
mãe. Carol dá dicas para Dur-
val conquistar Thelma. San-
dro chega ao hospital para 
visitar Lurdes. Vitória e Raul 
brigam com Miranda e Matias 
por causa das crianças. Raul 
pede para adotar Tiago. 
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
“Tu, que não és 
senhor do teu 
amanhã, não 

adies o momen-
to de gozar o 

prazer possível! 
Consumimos 
nossa vida a 

esperar e morre-
mos empenha-

dos nessa espera 
do prazer.” 
(Epicuro)

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

rias, Francieli Teixeira, Altair Luiz 
Cassoli Kamanzeki, José Ribeiro 
Leocádio, Alexandre Yamachita, 
Juliana Pereira da Silva Conte e 
Roberto Dias Zoccal. Da coluna: 

felicidades!

Sucesso!
A Rainha da sofrência volta a Umuarama para mais um super show na Expo 
2020 -, neste sábado (14). Marília Mendonça relembrará grandes sucessos 
e apresentará os novos hits para os fãs de Umuarama e toda região.Dona 
de uma voz forte e detentora de um dos maiores públicos da história da 

Expo Umuarama, Marília Mendonça promete arrebatar os corações.  

 Mulheres do Dia! 
As coordenadoras Maria Rocha, Sandra Mara ( ao centro) e 

Maristela Harke estão à frente dos preparativos para o evento 
que vai integrar programação do aniversário de Umuarama. O 
evento é o embrião de um cronograma voltado à divulgação 

das potencialidades de setores importantes, como o moveleiro 
e o alimentício. Concebido no ano passado, o Núcleo Setorial 
de Indústrias da Aciu trabalha, em parceria com a prefeitura, 
na organização da 1ª Mostra da Indústria de Umuaramae fará 
parte da programação do 65º aniversário do município e será 
realizado paralelamente à Festa das Nações, no entorno do 

lago Aratimbó, de 19 a 21 de junho. A comissão formada para 
viabilizar a iniciativa, coordenada pela empresária Sandra Mara 
Alonso Guilherme, intensifica os esforços para contar com vinte 
indústrias, representativas dos setores moveleiro, alimentício, 
metalúrgico e outros. A empresária é a homenageada deste ano 
do Prêmio Fecomercio que terá cerimônia oficial dia 27 de mar-

ço, em evento exclusivo da CMEG, em Caiobá.

ARQUIVO ACIU
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Corrida 
Dia 29 de março tem o 
circuito Sesc de Corrida 
que começa às 7h30 e o 
de caminhada às 8h3o. 
Inscrições encerram no 

domingo (22). Mais infor-
mações no Sesc pelo fone 

3623-8050.

É HOJE!
Noite de festa na noite desta  quinta (12) com abertura oficial oficial  da Expo Umu-
arama.  Às 20h sede da SRU  com uma agenda variada que prepara para vários dias de 
vaivém nos domínios do Parque de Exposições Dario Pimenta da Nóbrega. Convidados, 

imprensa e políticos marcam presença. 

No Sebrae! 
O mês de março assinala 

evento gratuito no Sebrae 
exclusivo para empresários 
e gerentes “comunidades – 
comércio e serviços moda – 
loja de roupas e acessórios 
“. Anote: dia 18 de março, 

as 7:30 da manhã . O evento 
terá início com um coffee 
e em seguida uma palestra 

com Thiago Oliveira (MG) do 
varejo ativo, empresário no 

ramo varejista há mais de 15 
anos e palestrante. 

O evento é imperdível.
As inscrições são limi-

tadas e podem ser feitas 
por telefone 3623-8100 

(Sebrae) ou pelo whatsap 
44 9 9988-6567 (Sirley 
Batatinha – consultora 
credenciada Sebrae para 

o evento. 

PROJETO COMUNIDADES
A segunda-feira (9) foi dia do primeiro encontro do novo programa Se-

brae “comunidades” para empresas automotivas de peças e serviços.  Jane 
Queiroz consultora responsável pelo projeto aproveitou o momento para 

homenagear as empresárias presentes que ganharam mimos e  o destaque 
na coluna de hoje. São elas, Eliane, Camila, Márcia, Camila, Sildamaris -, na 
foto com Sirley Batatinha e Jane Queiroz.. A pauta da noite contou com 

várias atividades -, entre elas a palestra com Rafael Roque.

ARQUIVO PESSOAL
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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

Para os profissionais que buscam se destacar 
no mercado de trabalho, a pós-graduação é um 
excelente caminho. E neste ano, a Unipar está 

ofertando mais de cem cursos de especialização, 
distribuídos em todas as áreas do conhecimento. 

Em Umuarama, chama atenção dos profissionais a 
pós em Vigilância Sanitária e Saúde Única. 
Direcionado aos graduados em Medicina 

Veterinária e áreas afins, o curso busca suprir a 
demanda por profissionais no setor de Vigilância 
Sanitária, proporcionando conhecimento técnico 

específico para uma ampla, multidisciplinar e 
multiprofissional atuação.

Para alcançar os objetivos propostos, a 
coordenação do curso planejou e elaborou um 

projeto pedagógico voltado para atender as 
exigências do MEC e as perspectivas dos pós-

graduandos. Entre as disciplinas a serem estudadas 
estão: Controle de qualidade na produção de 

alimentos, Ética na vigilância sanitária, Gestão de 
pessoas no cenário contemporâneo e Inspeção de 

produtos de origem animal.
Outro fator que chama atenção na especialização 

é o seu corpo docente, composto por 
especialistas, mestres e doutores com excelente 

nível de conhecimento. As aulas serão ministradas 
em regime quinzenal.

Saiba mais no site www.unipar.br 

Especialização em Vigilância 
Sanitária e Saúde Única 

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   

Celular
rastreado

PMs de Cruzeiro do Oeste deti-
veram um homem na tarde de 
ontem acusado de traficar drogas 
em um dos bairros daquele muni-
cípio. O suspeito foi abordado 
durante um patrulhamento reali-
zado por uma equipe policial na 
rua Ceará. Durante a averiguação, 
foram encontradas 26 pedras de 
crack prontas para serem comer-
cializadas. A droga foi apreendida e 
o acusado foi preso em flagfrante.

DIVULGAÇÃO

Depois de um roubo de celular 
praticado na terça-feira, (10), PMs 
passaram a procurar pelo aparelho 
e descobriram ontem (11) que o 
telefone estava na Praça Miguel Ros-
safa na posse de alguns suspeitos.

O celular da marca Xaiomi que 
havia sido roubado no dia anterior, em 
Umuarama foi localizado depois que o 
proprietário manteve contato com a 
PM relatando que havia rastreado o 
aparelho até a referida praça.

“Chegou a informação de que 
os indivíduos estariam transitando 
próximo à Miguel Rossafa e a 
equipe fez a abordagem, quando 
encontrou o celular. Um dos sus-
peitos alegou que havia comprado 
o aparelho durante a manhã, mas 
todos foram encaminhados para 
a Polícia Civil”, explicou o tenente 
Guilherme Schaider, do 25º BPM.

Tráfico
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Após participar da Copa Pitanga 
Afsu encara amistoso amanhã

Embora tenha encerrado a par-
ticipação na Taça Pitanga com uma 
vitória e duas derrotas, a atmosfera 
é de confiança no Umuarama Futsal, 
que faz sua estreia no Paranaense 
Ouro já na próxima semana, atuando 
fora contra Dois Vizinhos.

Visando também o retorno à 
Liga Nacional, a equipe de Nei Vic-
tor não abre mão de uma prepara-
ção intensa.

A última participação na compe-
tição nacional ocorreu em 2016 e o 
ginásio Amário Vieira da Costa passa 
por completa revitalização para a tem-
porada. No torneio disputado na região 
central do Estado, o Umuarama der-
rotou os donos da casa por 3 a 2 e 
foi superado nos confrontos parelhos 
com Campo Mourão por 2 a 1 e pelo 

O atleta-mirim Felipe Guimarães 
Santos, de apenas 10 anos de idade, 
foi aprovado em um teste do Avaí, na 
última semana. Felipe, é morador em 
Umuarama e começou a jogar futsal 
aos 4 anos. Ele é um dos jogadores 
que mais se destacam em competi-
ções realizadas em toda a região.

Felipe é formado pela escolinha 
de futebol Caliari e passou a última 
semana em Florianópolis, onde foi 
testado e ‘mandou muito bem’, pois 
conseguiu a aprovação. “A cada dois 

meses ele terá que se apresentar 
para treinar com a equipe e tam-
bém vai jogar todas as competições 

oficiais que o Avaí disputar”, salienta 
o primeiro treinador do menino em 
Umuarama, Rodrigo Caliari.

Atleta de 10 anos é aprovado no Avaí de Santa Catarina

EQUIPE encerra preparação para o Paranaense Ouro com um amistoso nesta sexta-feira

DIEGO IANESKO/ASSESSORIA-AFSU

Marechal por um placar de 4 a 2.
Antes da estreia no Paranaense, 

no dia 18, o Umuarama realiza mais 
um amistoso, na sexta (13).
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