
l Pág. 05

Vereadores aprovam a 
criação da Procuradoria 
da Mulher na Câmara 
de Umuarama 
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Expo 2020 
Foi aberta oficialmente ontem à noite a 46ª 

Expo Umuarama/19ª Feira Internacional 
recheada de atrações e expectativa de negócios 

milionários. Púbico esperado é de 240 mil 
pessoas durante os dez dias de feira no Parque 

de Exposições Dario Pimenta da Nóbrega. 
l Pág. 20

Saúde de Umuarama investiga 
caso suspeito de coronavírus

Mulher é presa pela 
Polícia Civil com RGs, 
CNHs e até CRMs 
falsificados

Descomplica Rural, 
que agiliza licenças para 
a atividade, é elogiado 
em Umuarama

A Secretaria de Saúde confirmou no fim da tarde de ontem que existe um caso 
suspeito de coronavírus em Umuarama. O paciente, de 52 anos, foi tratado no 
Pronto-Atendimento Municipal 24 Horas, depois transferido para um hospital. O 

homem, que esteve na Espanha, procurou a unidade na noite da quar ta-feira (11), 
depois de sentir sintomas da doença. Inicialmente, ele foi diagnosticado com 

síndrome gripal e uma tomografia não apresentou indicação do Covid-19. Mesmo 
assim, permanece em observação.
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Leilão dos pedágios
Em reunião com representantes da Empresa de 
Planejamento e Logística (EPL), em Brasília, deputados 
federais do Paraná defenderam que o leilão dos novos 
pedágios das rodovias do Estado seja decidido em favor de 
quem ofertar a menor tarifa para a concessão. Responsável 
pela elaboração da licitação para os novos contratos, a EPL 
vem trabalhando até agora com um modelo misto, que leva 
em conta o valor da outorga, onde ganha a empresa que 
oferece mais dinheiro ao governo pela concessão.

Aumento
O temor dos parlamentares 
é que isso acabe resultando 
em tarifas mais altas, como 
ocorre nos atuais contratos, 
que se encerram em 2021. 
O estudo deve ser entregue 
até julho. Atualmente, 
o Paraná tem 2,5 mil 
quilômetros de rodovias 
pedagiadas no chamado 
Anel de Integração. O 
plano do governo federal 
é ampliar as novas 
concessões em mais 1,6 
quilômetros, leiloando um 
total de 4,1 mil quilômetros 
de rodovias no Estado.

Recuperação de rodovias
Ciente de que o governo do estado inseriu a região noroeste 
dentro de um pacote de recuperação de rodovias que já 
está acontecendo, o deputado estadual Delegado Fernando 
noticiou em redes sociais, uma reunião com o Secretário de 
Infraestrutura e Logística do Estado, Sandro Alex para tratar 
das recuperações das rodovias na região de Umuarama. 
O parlamentar lembrou ao secretário que muitos trechos 
necessitam de reparos urgentes. Fernando ressalta que fez 
a cobrança sobre a duplicação da PR-323, obra essa que há 
muito tempo é esperada pela população da região.

Aposentadoria igualitária
O ministro da Economia, Paulo Guedes, demonstrou 
estar cada vez mais concatenado com o raciocínio do 
povo brasileiro. Ele declarou que seu projeto de reforma 
da Previdência vai igualar a aposentadoria de políticos e 
cidadãos comuns. Disse ele: “Um político vai se aposentar 
igualzinho um de vocês. Então, não vai ter gente com 
privilégios em relação ao sistema geral de hoje. Nós estamos 
reduzindo privilégios, paga mais quem ganha mais, e você 
elimina essa transferência perversa de renda que existe 
hoje. Se o brasileiro soubesse que os pobres é que estão 
financiando a aposentadoria privilegiada dos mais ricos, 
haveria uma insatisfação muito grande”.

‘Rachadinha’
A desembargadora Suimei 
Meira Cavalieri, da 3ª Câmara 
Criminal do Tribunal de 
Justiça do Rio, suspendeu as 
investigações sobre suposto 
esquema de ‘rachadinhas’ 
envolvendo o senador 
Flávio Bolsonaro, filho do 
presidente Jair Bolsonaro. A 
decisão é liminar e deverá 
vigorar até decisão colegiada. 
O recurso foi apresentado 
na semana passada e 
busca tirar o caso das 
‘rachadinhas’ das mãos do 
juiz Flávio Itabaiana, titular 
da 27ª Vara Criminal do Rio.
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Aprovada Procuradoria
da Mulher na Câmara

Foi aprovado na última ses-
são da Câmara, o Projeto de 
Resolução Nº 05/2019, da 
vereadora Maria Ornelas, que 
dispõe sobre a criação da Pro-
curadoria da Mulher no âmbito 
da Câmara Municipal de Umua-
rama. De grande relevância para 
o contexto social, a proposta 
objetiva proteger os direitos das 
mulheres, principalmente contra 
a violência e a discriminação. A 
matéria segue agora para pro-
mulgação do Presidente Noel do 
Pão para que se torne Lei no 
âmbito do Legislativo Municipal.

A vereadora Maria Ornelas 
explica que a Procuradoria da 
Mulher não será vinculada a 
nenhum outro órgão da Câmara. 
A proposta também determina 
que o cargo deve ser ocupado 
por uma vereadora eleita e, no 
caso de não haver mulheres elei-
tas em determinado pleito, uma 
servidora efetiva da Casa poderá 
ser designada Procuradora da 
Mulher. Em ambos os casos, o 
trabalho da procuradora contará 

com o suporte técnico de toda a 
estrutura da Câmara Municipal.

ATRIBUIÇÕES
A Procuradoria da Mulher será 

constituída de uma Procuradora 
especial da mulher e uma Procu-
radora Adjunta, escolhidas por 
maioria simples dos vereadores, 
acompanhando a periocidade da 
eleição da mesa diretora.

Outra atribuição é receber, exa-
minar e encaminhar aos órgãos 
competentes denúncias de vio-
lências e discriminação contra a 
mulher e fiscalizar a efetivação 
dos programas municipais volta-
dos à mulher, além de promover 
pesquisas, seminários, palestras 
e estudos sobre violência e dis-
criminação contra a mulher, bem 
como acerca de seu défice de 
representação na política.

Representação
política feminina
“Sabe-se que, embora mais da 
metade da população brasileira e 
mais de 52% do eleitorado nacio-
nal sejam compostos por mulhe-
res, o índice de representação 
política é ínfimo. A representação 
das mulheres nas casas legislati-
vas de esferas federais, estaduais 
e municipais não passa de 7%. A 
Procuradoria da Mulher objetiva, 
também, mudar esse cenário no 
Brasil, lutando para garantir o 
espaço de mais mulheres na polí-
tica”, reforça Maria Ornelas.

A proposta da vereadora Maria Ornelas determina 
que o cargo de procuradora deve ser ocupado por 
uma vereadora eleita

ASSESSORIA

Michelly Kristina dos 
Santos, moradora 
em Cidade Gaúcha, 
ganhou, e já retirou, o 
passaporte para todos 
os shows da Expo 
Umuarama 2020. O 
sorteio foi promovido 
em parceria pela Aciu 
e a Sociedade Rural, 
e fez ‘bombar’ o Ins-
tagram da Associação 
Comercial, Industrial 

e Agrícola. Concorreram todos os que seguiram corretamente os critérios da promoção: 
curtir a foto oficial de divulgação, seguir o Instagram @aciuumuarama e marcar três amigos 
nos comentários, além de compartilhar a foto nos stories. O sorteio foi realizado na tarde 
da quarta-feira (11) e o resultado divulgado no próprio Instagram da entidade. “Foi um 
grande barato, com adesão maciça. Michelly poderá acompanhar na faixa os aguardados 
shows de Thaeme & Thiago (13), Marília Mendonça (14), Gustavo Lima (20) e 
Lauana Prado (21)”, diz o coordenador, Charles Furlan. A promoção ‘Passaporte na 
faixa’ computou centenas de curtidas e mais de mil comentários.
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O presidente e 
o coronavírus
O presidente da Repú-

blica, Jair Bolsonaro, e 
integrantes da comitiva 
que o acompanhou a 
Miami, nos Estados Uni-
dos, estão sendo monito-
rados após o secretário 
especial de Comunica-
ção, Fábio Wajngar ten, 
apresentar sintomas de 
gripe e ser submetido a 
um teste para o corona-
vírus, que deu positivo. 
Entre o final da tarde e 
o início da noite da quar-
ta-feira, 11, o grupo pas-
sou a receber ligações do 
gabinete da Presidência 
pedindo que, diante de 
qualquer sintoma, fizesse 
o comunicado imediata-
mente e procurasse um 
hospital militar em Brasí-
lia para fazer os exames. 
Bolsonaro completa 65 
anos no dia 21.

Ontem (12), o presi-
dente cancelou viagem 
ao Rio Grande do Norte. 
O ministro do Desenvolvi-
mento Regional, Rogério 
Marinho, afirmou que o 
evento oficial foi cance-
lado por “razões de segu-
rança sanitária”.

“A decretação da 
Organização Mundial da 

Sintomas de gripe
Pessoas que conversaram com Wajngarten, em caráter 

reservado, afirmam que ele apresenta sintomas de gripe 
e aguardava os resultados do exame. Durante a viagem, 

ele tomava café da manhã com o presidente em uma sala 
reservada. Nos Estados Unidos, o grupo que acompanhou 
Bolsonaro fazia deslocamentos em vans. Apenas o presi-

dente seguia em carro separado.

Saúde de uma pandemia 
mundial nos obriga a ter 
segurança com a saúde 
do presidente e as pes-
soas ao seu entorno”, 
afirmou Marinho na sua 
conta oficial do Twitter.

O governo federal 
negou que o cancela-
mento da agenda do pre-
sidente tenha a ver dire-
tamente com a suspeita 
do chefe da Secom, Fábio 
Wajgar ten, estar com 
coronavírus

Participaram da comi-
tiva aos Estados Unidos 
os ministros Ernesto 
Araújo (Relações Exte-
riores), Augusto Heleno 
(Gabinete de Segurança 
Institucional), Fernando 
Azevedo e Silva (Defesa) 
e Bento Albuquerque 
(Minas e Energia).

Também viajaram os 
senadores Nelsinho Trad 
(PTB-MS) e Jorginho Mello 
(PL-SC); os deputados 
Eduardo Bolsonaro (PSL-
-SP) e Daniel Freitas (PSL-
-SC), o assessor especial 
Filipe Mar tins, o presi-
dente da Embratur, Gilson 
Machado, o secretário 
especial de Pesca, Jorge 
Seif Jr, entre outros.

Ranking
O Instituto Trata Brasil divulgou 
o novo ranking do saneamento 
básico das 100 maiores cidades 
brasileira e mostra as cinco maiores 
cidades do Paraná, atendidas pela 
Sanepar, entre as 20 primeiras: 
Maringá (3º lugar), Cascavel (7º), 
Ponta Grossa (9º), Londrina (13º) e 
Curitiba (17º). Curitiba desde 2011 
é apontada como a melhor capital 
do País em saneamento.

Crise
O deputado Rubens Bueno 
(Cidadania) disse que “o meio 
político brasileiro precisa 
urgentemente aparar arestas 
e estreitar a parceria entre o 
Congresso Nacional e o Palácio 
do Planalto para que o País possa 
superar com tranquilidade esse 
momento de turbulência”. Bueno 
também cobrou do presidente 
Jair Bolsonaro uma postura mais 
equilibrada e menos belicosa.

Universidade da Criança
Idealizado pela deputada 
Leandre Dal Ponte (PV-PR), as 
ações do programa Universidade 
da Criança nas cidades de 
Chopinzinho e Francisco Beltrão 
foram destaque durante o 
seminário estadual da primeira 
infância que reuniu especialistas 
internacionais na área.

Notícia-crime
O deputado Filipe Barros (PSL) 
protocolou uma notícia-crime 
contra o deputado Alexandre 
Frota (PSDB-SP) na PGR, 
com base na lei de abuso 
de autoridade. Segundo o 
documento, “Frota está usando 
indevidamente o poder de 
parlamentar e membro CPMI 
para constranger ilegalmente 
os cidadãos ao requerer a 
quebra de sigilo das contas de 
Twitter e Whatsapp de diversos 
adversários políticos e cidadãos”.

Ordem do Mérito
Filipe Barros foi homenageado 
ontem com a Ordem do 
Mérito da AGU. A medalha 
de condecoração é concedida 
a pessoas ou entidades que 
tenham prestado notáveis 
serviços à Advocacia-Geral 
da União em âmbito nacional 
ou internacional. Ele recebeu 

a condecoração no grau de 
Grã-Cruz, com o procurador 
da República, Augusto Aras, a 
ministra Damares Alves (Família) 
e o general Edson Leal Pujol.

PEC 133
O deputado Sargento Fahur 
(PSD) afirmou que os policiais 
militares e civis devem ser 
tratados com isonomia na questão 
previdenciária. “É uma demanda 
justa. Podem contar com meu 
apoio. Todos os operadores 
de segurança pública do Brasil, 
inclusive nossos policiais civis, 
nossos irmãos, guerreiros, podem 
contar comigo ao apoio à PEC 133”.

Garantia
O deputado e secretário Ney 
Leprevost (Justiça, Família e 
Trabalho), presidente do PSD 
de Curitiba, reuniu ontem o 
diretório municipal do partido 
para garantir o lançamento de 
sua pré-candidatura a prefeito 
em 4 de abril. Também vai 
decidir sobre novas filiações, 
O governador João Dória 
(PSDB-SP) orientou Ney a se 
desfiliar do PSD e se abrigar no 
ninho tucano. O Solidariedade 
também já abriu as portas para o 
deputado-secretário.

Reforma tributária 
Em reunião com a Frente 
Parlamentar da Agropecuária, o 
deputado Sergio Souza (MDB) 
afirmou que será criada uma 
comissão especial para analisar 
melhor a reforma tributária 
que está em tramitação no 
Congresso Nacional. “Chegamos 
a uma conclusão de que o setor 
agropecuário vai perder muito. 
Quando o setor agropecuário 
perde, quem vai pagar é o 
consumidor e quem vai perder é 
o produtor rural”, afirmou Souza.

Tecnologia
Em debate na CNI, a deputada 
Luísa Canziani (PTB) destacou 
como a tecnologia pode ajudar 
na solução dos atuais problemas 
enfrentados pela população: 
“Devemos aliar tecnologia, 
informação, mão de obra 
qualificada sempre centrando 
nas pessoas, inclusive devemos 
pensar e propor novos modelos 
de ensino para nossas crianças”.
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Saúde de Umuarama investiga 
caso suspeito de coronavírus
A Secretaria Municipal de Saúde 

confirmou ao final da tarde de ontem, 
que existe um caso suspeito de coro-
navírus em Umuarama. O paciente 
foi tratado no Pronto Atendimento 
Municipal 24 Horas, depois transfe-
rido para o hospital.

Uma nota oficial foi emitida por 
volta das 17h a respeito do caso, 
onde foi relatado que o paciente 
deu entrada no PA com a suspeita 
de coronavírus. O homem teria pro-
curado a unidade na noite da quar-
ta-feira (11), depois que sentiu os 
sintomas da doença. 

O cidadão de 52 anos de idade 
recentemente chegou da Espanha 
e, assim que se hospedou em um 
hotel da cidade, começou a sentir os 
sintomas de síndrome gripal. 

Os profissionais de saúde que 
estavam no Pronto Atendimento 
seguiram o protocolo e promoveram 
o isolamento do paciente com a sus-
peita. Ainda em nota, foi citado que 
o isolamento começou no próprio PA 
e, na quinta-feira (12) o homem foi 
transferido para um hospital (que 
não foi informado). 

“Por precaução, e em aten-
ção ao protocolo do Ministério da 
Saúde e Secretaria de Estado da 
Saúde, o paciente com suspeita de 

Paraná confirma 6 casos, um deles está em Cianorte
O secretário de Estado da Saúde 

Beto Preto informou ontem (12) que 
o Paraná tem seis casos de corona-
vírus confirmados. Cinco pacientes 
residem em Curitiba e uma mulher 
que adquiriu o vírus mora Cianorte 
(84 km de Umuarama). Todos os 
casos são importados, ou seja, em 
que os pacientes foram contaminados 
durante viagem ao Exterior. O secretá-
rio alertou que o momento é de inten-
sificação das medidas de prevenção. 
“O Estado está preparado para este 
enfrentamento. Seguimos as medidas 

de contenção e de prevenção estabele-
cidas pelo Ministério da Saúde e con-
tamos com o apoio das secretarias 
municipais, que é fundamental”.

Ele salientou ainda que não há 
motivo para pânico. “O que devemos é 
ressaltar as medidas preventivas e tran-
quilizar os parananenses quanto à estru-
tura de saúde organizada no Estado”.

REDE
O Estado está estruturado com 

rede hospitalar formada por dez 
hospitais habilitados pelo Ministé-
rio da Saúde: Complexo Hospitalar 

do Trabalhador (Curitiba), Hospital 
Regional do Litoral (Paranaguá), Hos-
pital Universitário Regional dos Cam-
pos Gerais (Ponta Grossa), Hospital 
Municipal Padre Germano Lauck (Foz 
do Iguaçu), Hospital Universitário do 
Oeste do Paraná (Cascavel), Hospital 
Regional do Sudoeste Walter Alberto 
Pecoits (Francisco Beltrão), Hospital 
Universitário Regional de Maringá 
(Maringá), Uopeccan (Umuarama), 
Hospital Universitário da Região 
Norte do Paraná (Londrina) e Insti-
tuto Lucena Sanchez (Ivaiporã).

coronavírus foi colocado em isola-
mento e submetido a vários exames 
que apontaram resultados normais. 
Nesta quinta-feira (12), ele foi trans-
ferido para um hospital e submetido 
a tomografia, para dirimir suspeitas 
de infecção pelo Covid-19 (corona-
vírus). As últimas informações são 
que o quadro clínico dele é estável”. 

Foi revelado ainda que o paciente 
suspeito teria feito um exame na 
Espanha e apresentou os resultados 
aos profissionais de saúde de Umua-
rama. “O paciente trouxe um exame 
feito na Espanha que deu negativo 
para coronavírus e até o momento 
exames têm dado resultados nor-
mais. Mesmo assim, permanecerá 

PACIENTE com suspeita de coronavírus passou pelo Pronto Atendimento em Umuarama antes de ser 
transferido para o hospital

ALEX MIRANDA

em observação e com acompanha-
mento clínico”, consta na nota. 

Segundo a secretária de Saúde, 
Cecília Cividini, não há nenhum 
motivo para alarme. “Devemos man-
ter os cuidados preventivos, usar 
álcool gel e manter as mãos sempre 
limpas e manter os ambientes bem 
arejados. Neste caso, todas as medi-
das de segurança foram tomadas. 
Qualquer alteração no quadro será 
informada”, completou a secretária.

Ao final da tarde de ontem, foi 
repassada à imprensa a informa-
ção de que a tomografia pela qual o 
paciente foi submetido deu resultado 
negativo para o Covid-19, mas ele 
ainda permaneceu em observação.
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Reitor Carlos 
Eduardo Garcia: 
investimentos 
em cursos de 
pós-graduação 
elevam o conceito 
da Unipar

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

Campanha da Unipar está na retal final, com vários 
cursos, em várias áreas do conhecimento

A Unipar investe em opções em todas as áreas 
do conhecimento, com um leque grande de 
cursos. São mais de cem na lista multicâmpus 
da pós-graduação lato sensu, incluindo MBA. 
Regulamentados pelo MEC (Ministério da 
Educação), todos seguem projeto pedagógico 
moderno. A credibilidade da Unipar e o seu 
quadro de professores altamente conceituado 
garantem a escolha certa. Outro diferencial 
da pós-graduação da Unipar é o programa de 
fidelização, um investimento para incentivar 
seus ex-alunos e os formandos a prosseguir os 
estudos, com bons descontos na mensalidade.

‘Amplie possibilidades’
PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

SAIBA MAIS EM POS.UNIPAR.BR

• Análises Clínicas e Toxicológicas
• Ciência e Tecnologia de Sementes
• Constelações Familiares
• Dermoestética
• Direito Administrativo e Municipal 
[com tópicos especiais em licitações, 
compliance e eleitoral]
• Direito e Processo do Trabalho
• Direito Previdenciário
• Endodontia
• Engenharia de Segurança do 
Trabalho
• Estruturas de Concreto e 
Fundações
• Farmácia Clínica e Farmácia 
Hospitalar [ênfase em Prescrição 
Farmacêutica]
• Farmácia Clínica e Farmacoterapia 
Aplicada
• Fisiologia do Exercício e 
Reabilitação Cardiovascular
• Harmonização Orofacial
• Infecção Hospitalar e Resistência 
Antimicrobiana
• Manejo da Fertilidade do Solo e 
Nutrição de Plantas

• MBA em Finanças, Controladoria e 
Auditoria
• MBA em Gestão de Pessoas, 
Carreira e Liderança
• MBA em Perícia, Auditoria e Gestão 
Tributária
• MBA Executivo em Gestão 
Empresarial
• MBA Executivo em Marketing, 
Tecnologia e Inovação
• Medicina de Felídeos
• Microbiologia e Controle de 
Qualidade Microbiológico
• Nutrição e Fitoterapia Aplicada a 
Clínica
• Ortodontia
• Plantas Medicinais e Fitoterápicos
• Psicologia Histórico Cultural
• Relações Familiares e Intervenções 
Psicossociais
• Responsabilidade Civil
• Restauração de Dentes Tratados 
Endodonticamente com Ênfase em 
Retentores Intra-Radiculares
• Sistemas Térmicos
• Vigilância Sanitária e Saúde Única

• Programas de mestrado e doutorado em 
Biotecnologia aplicada à Agricultura 
• Programa de mestrado e doutorado em 
Ciência Animal com ênfase em Produtos 
Bioativos 
• Programa de mestrado em Direito 
Processual e Cidadania 
• Programa de mestrado em Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos na Atenção Básica 

Modalidade stricto sensu, em Umuarama

Especialização e MBA, em Umuarama 

Mestrado e doutorado, 
também com inscrições abertas 

CURSOS OFERECIDOS 

Módulo II Continuado
VESTIBULAR

Se você quer estudar na Unipar em 2020, 
mas não fez o vestibular tradicional, ainda 
pode. O Módulo II Continuado [para vagas 

remanescentes] está com inscrições abertas. 
Acesse vestibular.unipar.br e confira a lista 
de cursos. E para ganhar um desconto na 

mensalidade, confira lá também o Programa 
de Bolsas da Unipar. Porque a Unipar tem 

muito espaço para o seu talento!
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Mais um Sabadão
As lojas de Umuarama mais uma 
vez atendem em horário especial 
para ampliar as possibilidades dos 
consumidores de Umuarama e região. 
No Sabadão, o segundo do mês, as 
lojas ficam abertas até cinco da tarde 
e você já sabe, são muitas as opções e 
muitas as promoções.  Aproveite. 

Combate ao estelionato
Uma boa notícia para o comércio 
de Umuarama e região. Uma 
investigação caprichada do Grupo 
de Operações Especiais (GDE) da 
Polícia Civil resultou na prisão de uma 
mulher de 33 anos, responsável 
pelo fornecimento de documentos 
falsos, como cédulas de identidade 
(RG) e carteiras de habilitação. 
Ela estava com cerca de 70 
documentos, adulterados ou em 
vias de serem falsificados, muitos 
dos quais poderiam embasar 
golpes no comércio, na avaliação 
dos investigadores.

Cidadania
O projeto SPC na Praça realizou mais 
de cinquenta atendimentos dentro 
da extensa programação alusiva ao 
Dia Internacional da Mulher, na praça 
Miguel Rossafa. Gratuitamente, a ação 
itinerante disponibiliza informações 
sobre situações cadastrais com 
restrições de débitos presentes no 
SPC Brasil e Serasa.  

Sucesso
Cerca de 130 adesões 

contribuíram para o sucesso do 
Happy Hour que celebrou, no 
Mister Chopp, o Dia Internacional 
da Mulher. Parabéns à  Diretoria 
Setorial de Feiras e Eventos pelo 
resultado do árduo trabalho 
que envolveu a organização. As 
presentes se divertiram muito 
com música ao vivo, cardápio 
especialmente preparado para a 
ocasião e aquele chopinho gelado.

Sucesso II
Outro evento marcante da agenda foi 
o lançamento do livro Salve Sua Vida, 
do formador Marçal Siqueira. Muitos 
aproveitaram a oportunidade de 
sorver o conhecimento do renomado 
master coach e mentor, muito solícito 
no evento realizado no auditório da 
Aciu na noite de terça (10). Também 
adquiriram o exemplar autografado. 
Leitura direta e reflexiva que aborda 
os perfis comportamentais, de grande 
valia para a autoanálise. 

Visita técnica
A Aciu promoverá na próxima 
quarta (18), às 9h, visita técnica à 
empresa Baterax, certificada ISO 
9001 pela excelência de produção e 
gestão de qualidade. Sempre uma 
ótima oportunidade para ampliar o 
conhecimento. Participação aberta 
a diretores, que podem confirmar 
invariavelmente até segunda (16).

Vendas & Instagram
A palestra Tudo é Venda - 
Instagram, com o professor 

Rodrigo Resende, abre a agenda 
de abril. O teor repassado 
pelo professor universitário de 
empreendedorismo e educação 
financeira da Faculdade Alfa 
fez sucesso na 2ª Semana de 
Gestão, no final do ano passado, 
e agora ele nos presenteia com 
um conteúdo aprofundado e 
imperdível. Anote: 2 de abril, no 
anfiteatro da Aciu, das 19h30 às 
22h30. As inscrições custam R$ 
60 para associados e R$ 119 para 
não associados. O contato é com 
Rafael - (44) 3621-6700.

Franquias
O Núcleo Setorial de 
Franqueadores da Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola 
de Umuarama (Aciu) marcou 
presença no workshop promovido 
pela  Associação de Franqueadores 
e Empreendedores do Paraná 
(Afepar), em Maringá, sobre a 
Nova Lei de Franquias. Atualização 
sempre em pauta.

Voto de aplausos
O presidente da Câmara de 
Umuarama, Noel do Pão, 
apresentou proposição com 
voto de aplausos à Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola 
(Aciu) pelo sucesso da campanha 
Natal Encantado, desenvolvida 
em parceria com a Prefeitura. 
“A iniciativa demonstrou o alto 
espírito natalino, oferecendo 
significativa contribuição para 
que Umuarama se torne, no 
Natal, ainda mais bela”, endossa o 
parlamentar.

“Buscas a perfeição? Não sejas 
vulgar. A autenticidade é muito 
mais difícil” - pérola oriunda da 
lucidez perturbadora do poeta 
Mario Quintana

Excelente semana

A Aciu é a casa do Empresário!
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Concurso da
Polícia Civil
O governador Ratinho Jr 

assinou ontem (12), a con-
vocação de 200 escrivães 
da Polícia Civil aprovados 
em concurso de 2018. Na 
mesma solenidade, ele tam-
bém confirmou um novo con-
curso para a corporação, que 
vai selecionar 50 delegados 
de polícia, 50 papiloscopis-
tas e 300 investigadores.

Ratinho Jr anunciou, 
ainda, o encaminhamento 
à Assembleia Legislativa de 
uma Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) que 
assegura a aposentado-
ria integral e paritária aos 
policiais civis que ingres-
saram na instituição após 
a Emenda Constitucional 
41/2003, da Constituição 
Federal. Antes, o benefício 
era previsto somente aos 
que tivessem ingressado 
até dezembro de 2003.

O reforço nos quadros 
da Polícia Civil, afirmou o 
governador, contribui para 
tornar mais eficientes as 
investigações policiais e 
a solução de crimes no 
Estado. Em 2019, a Polícia 
Civil esclareceu 61% dos 
homicídios registrados em 
Curitiba, contra 37% dos 
esclarecimentos dos casos 
ocorridos no ano anterior. A 
média de solução de crimes 
no Estado passou de 31% 
em 2018 para 62% no ano 

Novos concursos
O Governo assinou o contrato com a Funpar para a 

organização do concurso. O edital será lançado dez dias 
úteis após a publicação em Diário Oficial. A previsão é que 
o certame seja concluído em dezembro. O último concurso 
para delegado aconteceu em 2013, e para os demais profis-
sionais foi há mais de dez anos, em 2009. A Funpar também 
será responsável pela organização do concurso da PM, que 

contratará 2,4 mil policiais e bombeiros.

passado, sendo que no Inte-
rior, 75% dos crimes foram 
esclarecidos em 2019.

“O perfil técnico e o traba-
lho brilhante dos profissionais 
da Polícia Civil ajudam a ame-
nizar os problemas na área 
de segurança no Paraná”, 
disse Ratinho Junior. “O 
mínimo que o Estado pode 
fazer é criar uma estrutura 
para que esses profissionais 
tenham um ambiente saudá-
vel para exercer essa exper-
tise, alcançada com muitos 
anos de conhecimento e de 
preparo”, afirmou.

De acordo com o governa-
dor, a contratação de novos 
profissionais vai desafogar 
o trabalho dos atuais. “Em 
algumas regiões, os poli-
ciais estão com sobrecarga 
de trabalho. Esse concurso 
vai amenizar o volume de 
serviços desses profissio-
nais”, salientou.

REPOSIÇÃO
Os escrivães convoca-

dos iniciam, em abril, um 
curso de capacitação na 
Escola Superior da Polícia 
Civil, recebendo o título 
de especialização. Após a 
formação, que deve durar 
cerca de seis meses, os 
policiais serão distribuídos 
nas delegacias de polícia de 
Curitiba, Região Metropoli-
tana e no Interior do Estado, 
conforme a necessidade.

Aero folia
Não bastasse a crise 
institucional com o Palácio do 
Planalto - após a fala do general 
Heleno sobre “chantagem” 
- e ser alvo de ataques de 
bolsonaristas nas redes sociais, 
crescem as críticas (pelo menos 
à boca pequena) também 
no Poder Legislativo contra 
o presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, por 
ter usado jatinho da FAB para 
voos internacionais em pleno 
Carnaval. Maia foi para Paris e 
Madri, em agenda oficial, em 
pleno feriadão daqui. Havia dez 
pessoas na comitiva. O avião 
fez escalas ainda na Ilha do Sal, 
em Cabo Verde. O presidente 
da Câmara também foi a 
autoridade de Brasília que mais 
usou jatos da Força Aérea no 
período de 19 de fevereiro até 
o último dia 7 de março. Foram 
dez trechos. 
 

No chão...
O deputado federal Daniel 
Freitas (PSL-SC), que integrou 
comitiva presidencial de visita 
aos EUA, voltou com sintomas 
de coronavírus. Fez o primeiro 
teste e aguarda.

...No ar 
Um dos comandantes do avião 
presidencial de Jair Bolsonaro 
voltou com fortes sintomas do 
covid-19. Toda a comitiva se 
submeteu a testes.  

Sobre Novos
Não chamem para uma mesa 
de café o engenheiro e gestor 
Roberto Motta e o empresário 
João Amoedo. Criadores do 
Partido Novo, estão rompidos. 
Motta, que já se desfiliou, foi 
ao Twitter expor as feridas e 
o chamar de centralizador. 
Amoedo se afastou do comando 
por decisão própria há uma 
semana, mas fica no comando 
do instituto de estudos da sigla.

Sei de nada
O Banco do Brasil desconversa, 
a Sudeco - que controla do 
Fundo de Investimento do 
Centro-Oeste - fecha os olhos. 
Questionadas pela Coluna há 
uma semana, nenhuma das 
instituições abriu os dados dos 
eventuais calotes atualizados 
de empresários que pegaram 

empréstimos milionários e não 
pagaram.

Cadê?
A assessoria do BB informou 
que “não há impacto” em 
eventuais ônus sobre dívidas 
de empresários. Apontou que 
há balanço no portal do Banco. 
Mas o último divulgado é do 
ano de 2015.

Celebra, Delúbio!
Quietinho, quietinho, o petista 
Delúbio Soares e advogados 
comemoram a decisão 
monocrática do ministro do STJ 
Leopoldo Raposo, do início de 
fevereiro. Ele acolheu pedido de 
Habeas Corpus e transferiu da 
alçada da Justiça Federal para 
a Justiça Eleitoral do Paraná 
o processo da Lava Jato que 
enquadra Delúbio por malfeitos. 

Animais
O Índice de Proteção Animal 
mostra que o Brasil caiu no 
ranking de cuidados com os 
bichos. Pesquisa de 2019, 
que saiu do forno da ONG 
Proteção Animal Mundial, 
comparada com 2014, revela 
queda da categoria C para D dos 
brasileiros. 

Grito do campo
Com freio do Governo nos 
assentamentos, a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores 
Rurais Agricultores e sindicatos 
se mobilizam para o “Grito da 
Terra Brasil”. 

Calma, gente
Ciente da chegada de caravanas 
de etnias a Brasília a partir de 
hoje, a Funai pediu presença de 
soldados da Força Nacional no 
entorno da sede na Asa Norte. 

Aos leitores
A Coluna volta na segunda-feira. 
Acompanhe nosso site www.
colunaesplanada.com.br e 
nossas redes sociais: Twitter @
colunaesplanada e Facebook 
Coluna.Esplanada
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Polícia faz arrastão na Peco e 
apreende celulares e drogas
Um arrastão no interior das 

celas da Penitenciária Estadual 
de Cruzeiro do Oeste (Peco) reti-
rou dos detentos condenados 
telefones celulares, carregado-
res e algumas drogas. Os produ-
tos foram encontrados durante a 
vistoria realizada pelo grupo de 
choque da Polícia Militar.

A operação denominada ‘Bate 
Grade’ foi desenvolvida durante 
manhã e tarde de quar ta-feira 
(11) e, depois que os detentos 
foram retirados das galerias e das 
celas, sendo colocados no pátio 
sob escolta policial, os agentes do 
Depen, acompanhados de Policiais 
Militares integrantes do grupo de 
elite Rotam do 7º Batalhão, do 11º 
Batalhão e do 25º Batalhão (Umua-
rama), além de integrantes da da 
5ª Companhia Independente da PM 
de Cianorte, realizaram a vistoria.

O objetivo foi retirar de dentro 
das celas objetos ilícitos e, além 
dos telefones celulares, carrega-
dores e drogas recolhidos, alguns 
objetos ilícitos também foram 
encontrados.

A ação conjunta começou às 
7h30.

Ainda durante a revista estrutu-
ral em um dos blocos da unidade 
prisional, as equipes militares 
foram responsáveis pela retirada 
e contenção dos detentos para 
que os agentes pudessem realizar 
a revista. No total foram retirados 
da Peco 22 celulares, 3 fones de 
ouvido, 3 baterias, 22 carrega-
dores, cola instantânea, 3 esto-
ques artesanais e 8,5 gramas de 
cocaína. Os materiais foram reco-
lhidos e apreendidos, ficando sob a 
guarda dos agentes para posterior 
entrega à inspetoria.

Um acidente entre dois veículos no cruzamento das ruas Cambé e Santa Catarina, na 
Zona II em Umuarama, deixou uma mulher ferida. Os dois carros envolvidos ficaram muito 
danificados. Bombeiros forma acionados e prestaram socorro à mulher, que era condutora 
do GM Ônix. Ela seguia pela rua Cambé, quando colheu o Fiat Toro, que estava na 
rua Santa Catarina. A condutora do utilitário saiu da pista e parou em um terreno baldio. 
Ela lavara dois filhos gêmeos de 4 anos e nenhum deles se feriu, pois estavam nas cadeiri-
nhas de segurança. A mulher que conduzia o Ônix foi levada pelos bombeiros ao Pronto 
Atendimento Municipal. Uma equipe do Setor de trânsito do 25º Batalhão da Polícia 
Militar foi até o local fazer um levantamento do acidente e controlar o tráfego no trecho.

POLICIAIS militares fizeram a contenção dos detentos para agentes do Depen vistoriassem as celas

ALEX MIRANDA

DIVULGAÇÃO
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Mulher é presa com RGs, CNHs e 
até registros de CRMs falsificados

Uma mulher acusada de falsi-
ficar documentos foi presa ontem 
(12) à tarde por investigadores da 
Polícia Civil de Umuarama.

A mulher acusada tem 33 anos 
de idade e foi considerada pelos 
agentes do Grupo de Diligências 
Especiais (GDE), responsável pelo 
fornecimento de carteira de identi-
dade (RG), carteira de habilitação 
(CNH), contratos, abertura de con-
tas em bancos, e até uma identi-
dade de CRM (Conselho Regional 
de Medicina), falsificados, entre 
outros documentos encontrados.

Com ela, os investigadores 
localizaram 70 documentos, 
alguns já adulterados e outros 
que ainda seriam modificados. 
A mulher foi presa e autuada em 
flagrante pela falsificação dos 
documentos que ela mesma 
usava com nome fictício.

Ao ser questionada a respeito 
dos documentos, a mulher detida 
alegou desconhecer os fatos e que 
recebeu os documentos pelos Cor-
reios e que haviam sido enviados 
pelo seu ex-companheiro, que é 
foragido da Justiça em razão de 
ser o principal suspeito do roubo 
praticado no ano passado a uma 
joalheira de Umuarama.

Conforme o superintendente da 
Polícia Civil de Umuarama, Aécio Sil-
veira, o GDE recebeu a informação 
de que a acusada receberia a enco-
menda e passou a rastrear seus 
passos, até que chegou ao endereço 
onde aconteceu a abordagem assim 
que a encomenda chegou. No pacote 
havia inclusive dois documentos fal-
sos (CNH e RG) com fotos da mulher 
detida, mas que continha dados de 
outras pessoas.

Silveira revelou ainda que 
a polícia já tem conheci-
mento da pessoa que enviou 
os documentos falsos, que 
realmente seria o homem 
acusado de assaltar a joa-
lheria em Umuarama.

Ainda de acordo com o 
superintendente, o acusado 
mora em São Paulo e teve 
um relacionamento com a 
mulher detida. Ela disse que 
os dois estão separados e 
apenas mantém contato. O 
policial acredita que o mate-
rial apreendido seria distri-
buído para estelionatários 
e falsários, provavelmente 
para aplicarem golpes em 
Umuarama e na região.

A mulher presa possui 
antecedentes criminais e, de 
acordo com o delegado-chefe 
da 7ª Subdivisão Policial, Osnildo 
Carneiro Lemes, a Polícia Civil se 

aprofunda nos aspectos jurídicos a 
fim de tipificar os crimes.

POLÍCIA acredita que mulher iria distribuir os documentos 
para falsários aplicarem golpes no comercio de Umuarama e 
da região

DIVULGAÇÃO

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 -20,5% 12,60 
Vale ON -13,2% 35,35 
ItauUnibanco PN -9,8% 23,60 
Bradesco PN -13,4% 21,64 
Viavarejo ON -22,7% 8,50 
Gol PN -36,3% 9,97

IBOVESPA: -14,78% 72.582 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 105,70
Libra est. 0,7973
Euro 0,9022
Peso arg. 62,82

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+1,4% 4,7850 4,7860 +6,8%
PTAX  (BC) +4,5% 4,8825 4,8833 +8,5%
PARALELO +1,0% 4,5000 5,0700 +7,2%
TURISMO +1,0% 4,5000 5,0500 +7,2%
EURO +2,6% 5,4098 5,4126 +9,5%

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 12/03

Iene R$ 0,0462
Libra est. R$ 6,12
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1345,35 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 12/03

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 12/03 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 85,00 -1,2% 2,4%
SOJA Paranaguá 92,00 -1,6% 2,2%
MILHO Cascavel 47,50 5,6% 9,2%

SOJA 855,00 -12,75 -4,2%
FARELO 298,60 2,70 2,4%
MILHO 369,75 -9,50 -3,5%
TRIGO 508,25 -9,00 -7,2%

SOJA 83,82 1,6% 7,1%
MILHO 42,80 0,0% 8,8%
TRIGO 53,22 -0,1% 6,6%
BOI GORDO 188,66 0,6% 1,7%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 12/03 PR DIA 30d.

Em 12/03 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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Equipes contestam acordo 
secreto entre FIA e Ferrari

Sete das 10 equipes de Fór-
mula 1 somaram forças em um 
comunicado coletivo ameaçando 
uma ação legal contra um acordo 
secreto entre a Federação Interna-
cional de Automobilismo (FIA) e a 
Ferrari a respeito do motor usado 
pela escuderia italiana em 2019. 
As equipes – nenhuma das quais 
corre com motores da Ferrari – 
disseram ter ficado “surpresas e 
chocadas” com um comunicado 
emitido pela FIA no final do último 
dia dos testes da pré-temporada 
na Espanha na semana passada. 
De acordo com o informe, o orga-
nismo administrativo e a Ferrari 
chegaram a um acordo depois de 
investigações técnicas a respeito 
do motor da equipe. O texto disse 
que “os detalhes do acordo fica-
rão entre as partes”.

As sete equipes, incluindo a 
atual campeã Mercedes, deixaram 

claro que a situação é inaceitável. 
A modalidade se prepara para a 
primeira corrida da temporada na 
Austrália no dia 15 de março.

“Uma agência regulatória espor-
tiva internacional tem a responsabi-
lidade de agir com os padrões mais 
altos de governança, integridade e 
transparência”, disseram. “Depois 
de meses de investigações que 
foram realizadas pela FIA seguindo 
somente questionamentos feitas 
pelas outras equipes, objetamos 
for temente que a FIA firme um 
acordo confidencial com a Ferrari 
para encerrar o assunto”.

As equipes acrescentaram que 
compar tilham o compromisso 
“de buscar o esclarecimento 
pleno e devido desta ques-
tão, para fazer com que nosso 
espor te trate todos os competi-
dores justa e igualmente”.

“Além disso, nós nos reservamos 

o direito de buscar uma retificação 
legal dentro do devido processo da 
FIA e diante dos tribunais competen-
tes”, completaram.

O motor da Ferrari foi alvo de 
muita especulação no ano pas-
sado, com rivais suspeitando que 
a equipe estava contornando os 
sensores de fluxo de combustível 
para obter desempenho. A Ferrari 
negou ter feito algo ilegal.

A equipe começou a tempo-
rada de 2019 como favorita após 
tempos impressionantes nos tes-
tes e uma clara vantagem de velo-
cidade em linha reta.

O desempenho pareceu dimi-
nuir, no entanto, depois que a 
FIA emitiu várias diretrizes téc-
nicas sobre sensores de fluxo 
de combustível no final do ano. 
Eles também foram mais lentos 
do que a Mercedes nos tempos 
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CHARLES Leclerc da Ferrari participa de testes em Barcelona durante treino no final de fevereiro

REUTERS
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Conmebol anuncia a
suspensão da ibertadores
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o calendário afetado para evitar o 
aumento do contágio da doença.
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são vale somente por uma semana e 
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ser realizados em outra data. Já no 
caso das Eliminatórias, as partidas 
seriam disputadas no fim deste mês. 
A paralisação veio após uma autoriza-
ção da Fifa assinada pela secretária 
geral Fatma Samoura.
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porada após a conclusão do cro-
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A suspensão vale somente por uma semana e passará a valer a partir da próxima segunda-feira

DIVULGAÇÃO

à pandemia de 
coronavírus”.

A  i m p r e n s a 
americana afirma 
que  o  j ogado r 
com coronavírus 
é o francês Rudy 
Gober t, conside-
rado uma das reve-
lações dos últimos 
anos, se desta-
cando principal-
mente na defesa.

DIVULGAÇÃO

UM dos jogadores 
de basquete foi 

diagnosticado com 
coronavírus



MALHAÇÃO 
Lígia se preocupa com as insinuações 

de Joaquim. Rugieri afirma a Marco que 
Joaquim será intimado a depor sobre o 
caso de Rita. Meg conversa com Max 
sobre Regina. Carla, Raíssa e Thiago acon-
selham Nanda sobre suas declarações 
para a imprensa. Lígia comenta com Filipe 
sua desconfiança com Joaquim. Joaquim 
garante a Filipe que não está envolvido no 
desaparecimento de Rita. O delegado com-
prova o álibi de Joaquim, e Filipe pede des-
culpas ao pai. Henrique afirma que jamais 
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Cléber pede Anjinha em casamento para 
Marco. Rafa acredita ter visto Rita na rua. 
Rui busca Nina na casa de Lígia, e afirma a 
Filipe que Rita voltará para ele.

SALVE-SE QUEM PUDER 
Mário hesita em aceitar o convite para 

trabalhar no Brasil, e Juan se anima com 
a oportunidade de rever Luna. Téo revela 
a Enéas que está apaixonado por Luna/
Fiona. Helena decide manter o emprego 
de Luna/Fiona no Empório. Alexia garante 
a Zezinho que não sente nada por Renzo. 
Bruno e Gael presenteiam Micaela. Vicky 
desabafa com Baggio sobre sua descon-
fiança de um dos primos de Verônica. Taran-
tino convida Bia para jantar em sua casa.  

AMOR DE MÃE
Estela despista Verena, e Álvaro foge. 

Érica se prepara para voltar ao Brasil. Ryan, 
Magno e Camila planejam surpreender 

Lurdes com a chegada de Érica. Durval 
conta a Danilo sobre seu relacionamento 
com Thelma. Sandro conversa com Betina 
sobre Érica. Lurdes conta para Camila sobre 
as previsões de Jane. Durval e Thelma namo-
ram. Lurdes comemora a volta de Érica. 
Álvaro se diverte com Estela. Érica estranha 
o comportamento de Sandro. Érica aceita 
ser empresária de Verena e Farula. Camila 
consegue amamentar Caio, e Thelma reage. 
Tiago vibra ao saber que Raul deseja ser seu 
pai. Érica procura Raul.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Yasmin convida Luigi para um passeio. 

Eric confessa a Kessya que é o admirador 
secreto de Poliana, mas pede que ela man-
tenha segredo. Tentando se aproximar de 
Marcelo, Violeta vai até sua casa. Poliana 
e João encontram Feijão. No colégio, todos 
ficam intrigados com o vírus “Dark Lady”. 
João pede desculpas a Bento por ter des-
confiado dele. Desempregado, Sérgio pro-
cura por profissões alternativas. Débora 
pede para Marcelo tomar cuidado com Vio-
leta. Pendleton chega para o jantar na casa 
de Fernanda. Roger e sua família vão jan-
tar na casa de Glória e conhecem Violeta. 
Na ausência de Pendleton Luisa invade 
o quarto de Estella e Poliana a ajuda a 
encontrar a passagem secreta.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Omar chama Nair e Flora para saber do 

pai. As duas avisam que Joel viajou. Omar 
chega à conclusão que o pai fugiu para 
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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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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

Zulmira ameaça Isabel
Em “Éramos seis”, Lola desiste de 
falar com Afonso e deixa o hospital 
com Genu. Marcelo descobre o nome 
de sua mãe biológica. Lola incentiva 
Marcelo a falar com Durvalina, que 
se emociona ao reencontrar seu filho. 
Lola sente quando Inês comemora 
o fato de Afonso cuidar de Shirley. 
Karine impõe condições para que 
Julinho se case com Soraia. Felício 
enfrenta Zulmira. Felício ajuda Clotilde 
e Almeida a se casarem. Genu flagra 
Lili beijando Marcelo e exige que o 
rapaz converse com Virgulino. Zulmira 
descobre onde Isabel e Felício 
moram. Zulmira ameaça Isabel.

não ser preso e o abandonou no vilarejo. 
Priscila quer sair da banda C1R. Omar se 
veste como o pai e diz que é o novo dono 
do haras. O garoto usa um chicote para 
falar com Flora e Nair. Gemima tira Flá-
via do projeto com as crianças da igreja 
evangélica sem avisar o pastor. Rebeca e 
Otávio seguem o passeio turístico por San-
tos. Rebeca imagina estar dançando tango 
com o noivo. Sandro comemora que Laura 
está namorando com ele. Navarro e Vargas 
pensam em atrapalhar o romance dos dois.

AMOR SEM IGUAL 
Seu Ernani explica que Tobias queria 

que a Bras Esportes ganhasse o jogo antes 
mesmo de saber que Ramiro estava solto. 
No Mademoiselle, Ioná diz à Poderosa que 
a noite de reinauguração não foi a mesma 
sem ela. Poderosa nem responde e continua 
a se arrumar. Poderosa e Ioná se atacam e 
brigam. Bernardo tenta entrar no Mademoi-
selle, porém é impedido por Duplex. Olympia 
apresenta Poderosa vestida de mascarada 
para Leandro. Leandro olha para Poderosa 
dos pés à cabeça e sorri.

O RICO E LÁZARO 
O novo governador diz que Malca 

tem jeito com crianças. Beroso entrega 
um sonífero para Zac usar contra Asher. 
Aspenaz aconselha Shag-Shag a revelar a 
descendência de Hurzabum. A adivinha diz 
ter medo que seu filho morra na disputa 
pelo poder. Arioque se enfurece ao ouvir 
Larsa o chamar de aleijado.
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Você vai precisar esclarecer alguns fatos antes 
de tomar uma decisão que envolva compro-
misso. Influências planetárias lhe beneficiam 
e estimulam seu estado de ânimo. Você está 
indo na direção certa.

Um vento de sorte vai levar você mais perto 
de seus objetivos. Aproveite! Parece que você 
está em excelente forma, seja seletivo com sua 
comida para obter mais energia.

Você precisa desacelerar, mas não se afaste! Vá 
em frente, sem sentimentos de culpa ou preo-
cupações! Você poderia praticar um esporte de 
resistência para alcançar um melhor equilíbrio. 
Gaste sua energia gradualmente.

Suas alterações em seus padrões de trabalho 
estão trazendo boa sorte. Não se segure! Você 
vai usar menos energia se preservar momen-
tos de solidão e intimidade. Há muita coisa 
acontecendo ao seu redor!

Você vai ser mais reagente, de forma construtiva. 
Sua natureza realista será de grande ajuda para 
as pessoas ao seu redor, mas você não é bom 
em estabelecer seus próprios limites - não se 
esqueça de pensar em você.

Você achará mais fácil lidar com os obstáculos 
e saberá, em especial, como evitar os outros. 
Você está colocando toda a sua energia em 
ação construtiva. Pense em relaxar sua mente 
para manter o equilíbrio.

O excesso de confiança está impedindo o seu 
avanço, seja discreto sobre seus planos antes 
de falar sobre eles. Você está ganhando con-
fiança, mas se sente sob ataque e está gas-
tando tempo em trabalhos difíceis.  

O bom humor faz com que você seja simpá-
tico 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.   

Compromissos realmente precisam ser feitos 
entre seus sonhos e a realidade. Sua saúde 
geral está em alta de novo, mas tudo ficará 
mais fácil se você abandonar pelo menos 
um hábito ruim.

Seu senso de humor o torna mais popular do 
que nunca e será muito bom para os relacio-
namentos. Respire fundo e isso vai ajudá-lo a 
encontrar a calma que você precisa para as 
reorganizações que está fazendo

Você enfrentará ferozmente a autoridade. Ficar 
calmo seria seu melhor trunfo para atravessar 
esses humores. Você está sobrecarregado de 
trabalho, mas desacelerar vai parecer mais 
difícil do que continuar no mesmo caminho.  

Faça um balanço das coisas. Você definiti-
vamente se sente mais à vontade com você 
mesmo quando faz esse balanço! Você estará 
de volta em forma e sua energia irá permitir que 
termine o que precisa ser concluído. 
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ZOOM
MARÍLIA MENDONÇA reina absoluta no ZOOM da coluna desta sexta-feira (13) 

-, ela que vai dominar o palco da Expo Umuarama na noite de manhã. Com 
certeza, a noite vai ferver.

REPRODUÇÃO

Eu sou uma 
mulher com 

pensamentos e 
questões e coisas 
a dizer. Eu digo 
se sou bonita. 
Eu digo se sou 
forte. Você não 
vai determinar a 

minha história. Eu 
faço isso. 

(Amy Schumer) 

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário. Nesta 
sexta (13) os parabéns vão para Dayse Barilli 

Romão, Luciana Zafanelli, Neide Bertossi, Antô-
nio Carlos Fávaro, Ademar Uliana Neto, Alfredo 
Makoto Terui, Luciane Helena Lúcio Bertolli, 
Maria Aparecida Barros Bodevan. No sábado 

(14) vivas para Talita belini, Fernanda Peixoto, 
Valdemar Carlos Remor ( Tico da Gráfica Modelo 
)   No domingo  (15) vivas para Yara Trevisani, 
Regina Uliano, André Balbino Bonnes, Antonio 

Comparsi de Mello, Fabiana Felipe Geraldi e 
Fábio Lucas Gouveia Faccin. Na segunda (16 ) 

parabéns para Ciça Guazzelli, Flávio Chain, Albi-
no Gabriel Turbay Junior e Edualdo Fernandes 

de Oliveira.  Da coluna: felicidades! 

Prêmio Mulher Cidadã 2020
Já está agendado para a quinta-feira (26) o prêmio que é anualmente conferido a dez 
mulheres da comunidade de Umuarama. A cerimônia acontece na Câmara Municipal e 

cada homenageada é indicada por um dos vereadores da Casa de lLeis.  Até na segunda, 
dia 16,  serão todas indicadas.

 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 informações no Sesc 

pelo fone 3623-8050.

OLHA ELAS! 
O evento em comemora-
ção ao “Dia Internacio-
nal da Mulher”, promo-
vido pela Comissão da 
Mulher Advogada - OAB 
Subvenção foi um su-

cesso. Na oportunidade 
a Juiza  Marcia Gomes 
foi a  palestrante -, e 
abordou o tema: “Alie-
nação Parental”. Várias 
advogadas estiveram lá 
para prestigiar e rece-
ber homenagens pelo 
dia tão importante. A 

coluna ressalta o even-
to e aplaude.

Mario Gazin na Unipar
O curso de Ciências Contábeis 
da Unipar recebe nesta sexta-
-feira, 13, o empresário Mario 

Gazin, do Grupo Gazin. Ele vem 
para compartilhar suas expe-

riências na Aula Magna intitu-
lada: O Jeito Mario Gazin de 

Fazer Varejo. O evento será às 
19h30, na Câmpus III.

Carol Nakaoka e a vereadora Ana 
Novais

Cassia Ungaro, Sandra Pinheiro e 
Ediane Ungaro

Márcia Gomes

Aidiane Bertasso

FOTOS: PORTAL CIDADE
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 A 46ª Expo Umuarama/19ª Feira 
Internacional foi oficialmente aberta 
ao público ontem (12) à noite em 
solenidade no parque Dario Pimenta 
Nóbrega. Além das autoridades 
municipais, o evento contou com a 
presença do secretário de Estado 
do Desenvolvimento Sustentável e 
do Turismo, Márcio Nunes. O chefe 
da Casa Civil, Guto Silva, esteve em 
Umuarama durante o dia, mas não 
pôde permanecer na cidade para a 
abertura da Expo Umuarama 2020.

Vitrine do noroeste paranaense e 
uma das maiores exposições agro-
pecuárias, comerciais e industriais 
do sul do Brasil, a Expo Umuarama 
2020 terá 11 dias de duração e 
seguirá até domingo, 22. A Socie-
dade Rural tem expectativa de atrair 
240 mil visitantes e movimentar 
negócios na casa dos R$ 65 milhões.

Apesar de o evento ter sido ofi-
cialmente aberto à noite (20h) ontem 
às 15h, no auditório da SRU, Guto 
Silva se reuniu com lideranças locais 
e regionais para apresentar as prin-
cipais ações do governo do Estado e 
depois seguiu até o Batalhão da Polí-
cia Militar, antes de seguir viagem.

Este ano a Expo bate recorde 
no número de expositores. São 
602 par ticipantes distribuídos na 
área de 240 mil metros quadra-
dos do parque Dario Pimenta da 
Nóbrega. Apresentam e comerciali-
zam produtos, ser viços e animais 
de pelo menos 8 raças de bovinos 
e uma de equinos.

LEILÕES
Essas raças também estarão 

representadas nos seis leilões de 
animais, confirmando Umuarama 
como uma ativa praça de comer-
cialização de animais. O município 
se desponta como o maior produtor 
de carne do Estado. Só nos leilões 
serão 5.200 animais, vindos de cria-
tórios renomados da região.

EXPECTATIVA de 
movimentação em 

negócios durante feira está 
na casa dos R$ 65 milhões 

Rodeio
Serão seis dias de rodeio, dois deles com entrada gratuita (16 e 17). Na 

segunda e na terça-feira acontecerá a etapa de classificação, com expoentes 
regionais. Os peões que atingirem as melhores pontuações receberão o convite 
para disputar o Mega Rodeio, com início na quarta-feira (18) e locução de Marco 

Brasil Filho e Daniel Tibiriçá. As montarias seguirão na quinta (19), no sábado 
(21) e no domingo (22), movimentando um exército de profissionais renomados. 

Todos os peões vêm da ACR (Associação dos Campeões de Rodeios) e têm em 
seus currículos vários prêmios de primeiro lugar. 

Expo 2020 espera
240 mil visitantes

AUTOMÓVEIS
O setor de automóveis é outro 

destaque desta edição da Expo, 
com ofer tas para todos os públicos 
e bolsos. As concessionárias prepa-
raram tabelas de preços e linhas de 
crédito exclusivas para a exposição. 
As linhas valem tanto para a compra 
de veículos quanto de animais para 
a reposição nas fazendas.

FAZENDINHA
No setor técnico, os destaques 

vão para a Fazendinha, espaço que 
funciona como uma propriedade 
agropecuária modelo; o Encontro 
da Mulher Trabalhadora Rural, no 
sábado; e o Torneio Leiteiro, que 
dissemina conhecimento e tecnolo-
gia para que Umuarama se destaque 
como uma das mais respeitáveis 
bacias leiteiras do Paraná.

Programação
A entrada foi gratuita ontem à noite 

no parque de exposições e o mesmo 
acontece nas próximas segunda e terça, 
quando será realizado o rodeio qualify. 
Hoje sexta (13) o evento ganhará ritmo 
musical, com o show da dupla baladeira 
Thaeme e Thiago, a partir das 23h.

No sábado (14), será a vez da 
cantora Marília Mendonça agitar o 
público com sua sofrência incurável, 
como ela mesmo costuma dizer refe-
rindo-se ao seu repertório musical. 
Domingo (15) acontecerá a Expo 
Kids, com atividades a partir das 12h. 
E logo depois, às 18h, está progra-
mado o show de Toy Story.

À noite a programação muda o 
tom e pelo menos 25 carros entrarão 
na arena no Destroy Car. Quem ficar 
‘vivo’, a ponto de seguir andando 
de quatro rodas, depois das batidas 
ganha a competição, sucesso de 
público por onde passa.

Os demais shows programados são: 
Gusttavo Lima, na sexta (20/3), e Lauana 
Prado, no sábado (21/3). Os ingressos 
antecipados (e mais baratos) podem ser 
adquiridos em vários pontos de venda 
autorizados em Umuarama e cidades da 
região. Há também a opção de compra 
pelo site aloingressos.com.br.
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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 
competitivo mercado de trabalho, a Unipar oferta 

diversas opções de especializações. Em  Umuarama 
são mais de 30 cursos. Na área de Ciências Agrárias, os 
graduados em Engenharia Agronômica podem optar 

pela pós-graduação em Manejo da Fertilidade do Solo 
e Nutrição de Plantas. As inscrições estão abertas.

O curso tem o objetivo de fornecer subsídios 
necessários para o manejo e aproveitamento 
correto dos nutrientes do solo, promovendo o 

intercâmbio de conhecimentos e experiência entre 
instituições e profissionais ligados à pesquisa e 

produção agropecuária. Além disso, visa especializar 
os profissionais com conhecimentos, técnicas e 

habilidades em edafologia.
A matriz curricular abrange diversos temas 

pertinentes ao estudo, como Adubação foliar; 
Biofertilização e Qualidade Ambiental; Dinâmica 
da Matéria Orgânica no Sistema Plantio Direto; 

Fertilidade do Solo, Adubação e Calagem; Fisiologia 
Vegetal; Microbiologia do Solo; Nutrição Mineral de 

Plantas; Planejamento de Uso, Manejo e Conservação 
do Solo; e Química do Solo.

O corpo docente é um dos diferenciais do curso, 
formado majoritariamente por doutores com vasta 

experiência na área. As aulas serão em regime 
quinzenal.

Saiba mais no site www.unipar.br 

Especialização em Manejo da Fertilidade 
do Solo e Nutrição de Plantas

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   

23CLASSIFICADOSUMUARAMA, 10 DE MAIO DE 2019

COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00

Paraguai
parou

O comércio paraguaio está 
pagando a conta de uma inter-
pretação equivocada ao decreto 
assinado pelo presidente do país, 
Mario Abdo Menítez, suspen-
dendo as atividades escolares e 
os eventos públicos e privados 
para conter o avanço do novo 
coronavírus. Ruas de Salto Del 
Guaírá ficaram tranquilas ontem 
(12) por causa da confusão sobre 
funcionamento do comércio.

As lojas na cidade situada a 
120 km de Umuarama, tiveram 
queda brusca de movimento 
nesta quinta-feira (12) e não foi 
por medo da doença. Os consu-
midores sumiram pensando que 
o comércio também havia fechado 
as portas, o que não aconteceu.

ESPERANÇA
“Estamos atendendo normal-

mente e não vemos motivos para 
alarde. É muita conversa desen-
contrada”, disse um empresário. 
Ele espera que o mal-entendido se 
esclareça e que o movimento volte 
a partir de hoje (sexta-feira). O que 
gerou estranheza na medida do pre-
sidente paraguaio é que o país tem 
apenas um caso confirmado do 
novo coronavírus, de acordo com 
a Organização Mundial da Saúde 
(OMS). A situação é considerada 
sob controle no país. A medida 
tomada pelo Paraguai é inédita 
entre os países latinoamericanos.
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Parque passa por controle 
rigoroso contra a dengue
Equipes da Secreta-

ria Municipal de Saúde 
e da Sociedade Rural de 
Umuarama (SRU) fizeram 
um trabalho concentrado 
de combate ao mosquito 
Aedes aegypti, transmissor 
da dengue, no parque de 
exposições Dario Pimenta 
da Nóbrega, que desta quin-
ta-feira (12) até o dia 22 
deverá receber pelo menos 
220 mil pessoas durante a 
46ª Expo Umuarama.

Toda a área de 240 mil 
metros quadrados do par-
que foi devidamente che-
cada em busca de possí-
veis focos do vetor e todos 
os recipientes que pudes-
sem acumular água parada 
receberam a devida desti-
nação: garrafas de vidro e 
latas abertas foram coloca-
das de boca para baixo e 

pneus e outros objetos em 
áreas cobertas.

A preocupação já existia 
por parte da SRU, que man-
tém um programa contínuo 
de combate à dengue. 
Mesmo assim, conforme 
o presidente da entidade, 
Milton Gaiari, foi impor-
tante o reforço feito pelos 
profissionais da Prefeitura, 
principalmente por causa 
da aplicação inseticida.

Uma grande quantidade 
do produto que mata o mos-
quito foi espalhada em 
toda a área do parque. O 
produto não faz mal para 
o ser humano e para os 
animais. O trabalho de 
detetização deve ser repe-
tido na tarde desta quinta-
-feira, antes da solenidade 
de abertura da Exposição, 
marcada para as 20h.

A Expo Umuarama 
2020 nem havia sido 
aberta oficialmente, 
nesta quinta-feira 
(12) e já tinha 
expositor comemo-
rando o fechamento 
de bons negócios. Um 
deles é a Agriparaná, 
concessionária Massey 
Ferguson. A empresa 
vendeu um trator da 

linha básica para um cliente de Iporã, veio especialmente para conhecer o showroom 
da marca no evento. “Começamos bem. Nossa expectativa é de recorde de 
negócios”, disse o gerente de vendas Emanuel Luciano dos Passos. A Agriparaná 
tem um portfólio diversificado de tratores e implementos. Os preços variam de R$ 
120 a R$ 1,5 milhão e atendem as mais diversas necessidades das propriedades. 
A Sociedade Rural trabalha com expectativa de movimentar R$ 65 milhões nos 
11 dias da Exposição. O público esperado em todo o evento é de 220 mil 
pessoas. São 602 expositores do comércio, indústria, prestação de serviços e 
negócios pecuários. Dinheiro não falta para quem pretende investir. O Sicoob 
e o Sicredi estão presentes no evento com linhas de crédito especiais para os 
visitantes. O dinheiro está disponível para a compra de maquinários, implemen-
tos e veículos novos, entre outros itens.

UMA grande quantidade do produto que mata o mosquito foi espalhada em 
toda a área do parque

ASSESSORIA

ASSESSORIA
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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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Descomplica Rural é elogiado
O prefeito Celso Pozzobom acom-

panhou o encontro de lançamento do 
programa Descomplica Rural, reali-
zado pelo Instituto Água e Terra (IAT) 
do governo do Estado, em parceria 
com o Sistema Faep e o Instituto de 
Desenvolvimento Rural do Paraná 
(Iapar-Emater) na manhã desta quinta-
-feira, 12, no auditório do Hotel Caiuá.

Ao lado do secretário de Estado 
do Desenvolvimento Sustentável e do 
Turismo, deputado estadual Márcio 
Nunes, e do chefe da Casa Civil do 
governador Ratinho Júnior, Guto Silva, 
deputados estaduais e lideranças de 
toda a região, o prefeito Celso Pozzo-
bom elogiou a ação do governo e disse 
que ela trará muitos benefícios para o 
Noroeste e todo o Paraná.

“Com a reativação do abatedouro de 
frangos em Umuarama, nos próximos 
dias, vai ser fundamental estimular a ins-
talação de novos barracões para criação 
de aves no município e na região”, disse 
o prefeito. Com esse programa, barracões 
com até 7 mil m² ficam dispensados da 
licença ambiental para criação de até 119 
mil frangos e até 14 mil² podem tirar o 
licenciamento simplificado eletrônico, com 
validade de até 6 anos – bem como as 
licenças de instalação e operação.

O programa beneficia também 
criadores de peixes, suínos e bovino-
cultores. Agora as licenças poderão 
ser solicitadas de forma unificada 
quando o prazo de vencimento da 
licença de operação em renovação 
for inferior a um ano, para criados de 
gado confinado até 100 animais – que 
também terão dispensa de licencia-
mento ambiental. Atende ainda, com 
regras mais flexíveis, criadores de até 
300 animais e bovinos de leite semi 

confinados (até 650 animais).
“Agradecemos ao governador Rati-

nho Júnior pela sensibilidade com o 

produtor, que é honesto, empreende-
dor e contribui para a economia do 
Estado”, encerrou Pozzobom.
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