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Vereador pede ata e 
descobre que reunião 
da Comissão com a 
Sanepar não aconteceu 
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Ação conjunta da Vigilância Ambiental, da Secretaria de Meio Ambiente e do IAP vistoriou 
imóveis de Umuarama atendendo a recomendação do governo do Estado para intensificar 
o combate à dengue. Uma residência foi flagrada em condições precárias, onde a família 
acumula materiais recicláveis para comercialização em meio a lixo e vários animais, prati-

camente às margens do Córrego Mimosa.  

Família acumulava materiais
recicláveis entre animais e lixo
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Tráfico no Sonho Meu 
A Polícia Militar de Umuarama prendeu na tarde de ontem um casal por suspeita de tráfico de drogas. Eles 

foram abordados na frente de uma casa no Bairro Sonho Meu. Uma terceira pessoa que estava no local 
conseguiu fugir. No imóvel foram encontradas 116 pedras de crack, algumas porções de maconha, o quadro 

de uma moto furtada, balança de precisão e papel alumínio usado para embalar o crack.

Câmara aprova 
novo marco legal do 
saneamento básico; 
matéria vai ao Senado

PM de Umuarama 
lança aplicativo 190 
para facilitar denúncias 
e trabalho policial



Denúncia ao MP
O vereador revelou que encaminhará tais documentos adquiridos 
na Câmara junto ao procedimento já instaurado, provando que a 
reunião da sexta-feira (13), (com portas fechadas), não tinha caráter 
institucional, como foi afirmado pela presidência em comunicado 
oficial, ao Ministério Público. “Usarei para instruir a denúncia 
feita, dizendo também das irregularidades dos projetos de lei que 
tramitam na Câmara. Pretendo provar que não há irregularidades 
nas filmagens feitas pelo assessor, e reverter a imputação feita a mim 
e ao assessor a respeito do cometimento de crimes. Quem terá que 
se explicar, serão os que participaram da reunião”, encerrou.

Voto impresso
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados 
aprovou, por 33 votos a 5, a admissibilidade da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 135/2019, chamada de ‘PEC do voto impresso’, 
que torna obrigatória a expedição de cédulas físicas nas eleições. 
A proposta agora segue para uma Comissão Especial na Câmara. 
Autora da PEC, a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) comemorou 
o resultado da votação em sua conta no Twitter e agradeceu ao 
relator Paulo Eduardo Martins (PSC-PR). “Aprovada agora a PEC 135 
do voto impresso na CCJ, uma das minhas pautas mais importantes 
e promessa de campanha. Vamos continuar trabalhando até sua 
aprovação final no Congresso”, escreveu a parlamentar.
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Reunião que não aconteceu
Depois de tantas discussões, registros de queixa na delegacia, 
denúncias de difamação, calúnia, falsa comunicação de crime, em 
virtude de uma reunião que teria acontecido entre os vereadores 
membros da Comissão de Justiça e Redação (CJR) na sexta-feira 
(13), com o chefe de gabinete da prefeitura Luiz Genesio Picoloto, o 
gerente regional da Sanepar Carlos Henrique Gonçalves e a chefia 
de gabinete da presidência do Legislativo, o vereador Deybson 
Bitencourt (PDT) descobriu que a reunião não existiu.

Documento
Através de requerimento 
oficial, o vereador do PDT foi 
comunicado que na sexta-feira 
(13) não houve reunião de 
comissões. A constatação veio 
ontem (terça-feira, 18), através 
de documento assinado pela 
assessoria das comissões e pela 
chefia do departamento de 
Assistência Técnico-Legislativo 
da Câmara Municipal de 
Umuarama. Bitencourt aponta 
que tal documento contradiz 
uma nota oficial enviada à 
imprensa pela presidência, 
dando conta de que naquela 
sexta-feira aconteceu uma 
reunião com a gerência da 
Sanepar, membros da CJR e 
com o a chefia de gabinete da 
prefeitura, de cunho legislativo, 
para tratar da renovação de 
contrato entre o município e a 
estatal.

Cadê a Ata?
Deybson Bitencourt solicitou que 
a Ata da Pública das reuniões 
da Comissão de Justiça de 
Redação, que aconteceu na 
tarde da sexta-feira (13), na 
Câmara Municipal de Vereadores, 
fosse apresentada, bem como 
uma cópia dos comunicados 
informando das suas prévias 
realizações, com pauta, local e 
horário pré-definidos. A comissão 
é formada pelos vereadores 
Newton Soares, Junior Ceranto 
e Ronaldo Cruz Cardoso, que 
fazem parte da bancada de 
situação ao atual governo 
municipal. O encontro 
aconteceu e a saída foi filmada 
pelo assessor de Deybson. 
Os vereadores pediram sua 
exoneração na tarde da 
segunda-feira depois de um 
registro de queixa na delegacia 
de Umuarama.
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Câmara aprova novo marco 
legal do saneamento básico

O Plenário da Câmara dos 
Deputados concluiu na terça-feira 
(17) a votação do projeto de lei do 
saneamento básico (PL 4162/19, 
do Poder Executivo), que facilita a 
privatização de estatais do setor, 
exige licitação para a contratação 
desses serviços e prorroga o prazo 
para o fim dos lixões. A matéria 
será enviada ao Senado.

De acordo com o texto do depu-
tado Geninho Zuliani (DEM-SP), os 
atuais contratos de municípios com 
estatais de saneamento, geral-
mente estaduais, serão mantidos 
até o fim do prazo pactuado.

Esta é a terceira tentativa do 
governo de mudar as regras para ser-
viços de saneamento básico. Ante-
riormente, duas medidas provisórias 
sobre o tema (844/18 e 868/18) 
perderam a vigência sem serem 

Venda da estatal
Se o governo controlador da 
empresa de saneamento a ser 
privatizada precisar mudar as 
condições do contrato, o município 
atendido terá 180 dias para dizer se 
concorda ou não em continuar com 
os serviços da empresa privatizada.
Se a cidade não concordar, deverá assu-
mir o serviço e ainda pagar indenização 
por investimentos não quitados com 
as tarifas pagas até o momento pela 
população. Os investimentos devem 
ser comprovados com documentos 
contábeis, e o dinheiro de seu financia-
mento deve ter vindo de empréstimos 
ou lucro da empresa.
Quando ocorrer a venda da estatal, 
o controlador privado deverá 
manter os contratos de parceria 
público-privada (PPP) e as subde-
legações (repasse de contrato para 
outras empresas) em vigor.
O prazo do novo contrato seguirá 
a lei de concessões, com até 30 
anos de vigência.

votadas pelo Congresso.
A principal polêmica é 

a viabilidade de abasteci-
mento de locais com pouca 
atratividade para a inicia-
tiva privada, acabando 
com o financiamento cru-
zado, pelo qual áreas com 
maior renda atendidas pela 
mesma empresa financiam 
parcialmente a expansão 
do serviço para cidades 
menores e periferias.

RENOVAÇÕES
Os contratos assina-

dos entre os municípios e as esta-
tais de saneamento são chamados 
de contratos de programa e são 
realizados com dispensa de licita-
ção permitida pela lei 8.666/93.

Até 31 de março de 2022, os 
atuais contratos de programa pode-
rão ser renovados pelas partes por 
mais 30 anos. O mesmo se aplica 
às situações precárias, nas quais 
não há contratos formais, mas o 
serviço é prestado mesmo assim.

Entretanto, os novos contratos 
deverão conter a comprovação da 
capacidade econômico-financeira 
da contratada, com recursos pró-
prios ou por contratação de dívida. 
Essa capacidade será exigida para 
viabilizar a universalização dos ser-
viços até 31 de dezembro de 2033.

A metodologia para comprovar 
essa capacidade econômico-fi-
nanceira será regulamentada por 
decreto do Poder Executivo.

OS contratos assinados entre os municípios e as estatais de saneamento tem 
até 31 de março de 2022 para serem renovados por mais 30 anos. Os novos 
viabilizam os serviços até 31 de dezembro de 2033

DIVULGAÇÃO

Ontem à tarde, o engenheiro e secretário de Obras e Urbanismo da Prefeitura de Umuarama Issamu 
Oshima esteve nos fundos do Jardim São José, onde analisou, junto aos técnicos da Sanepar, o 
desabamento causado por uma erosão que interditou uma casa e deixou outras três em estado de 
alerta. Aproveitando a estiagem, descobriram que tudo começou com as águas pluviais que eram 
lançadas nos fundos do aterro pelo emissário da residência que teve a varanda engolida. Com a 
força das chuvas, a erosão aumentou. As obras serão iniciadas com a reativação de um emissário de 
águas pluviais da prefeitura que foi destruído pela erosão, depois a Sanepar reativará sua rede de 
esgoto, que também foi danificada. Em seguida será levantado um novo aterro.
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Lição de casa
Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 
Rio Grande do Norte e Sergipe 
já confirmaram que não vão 
pagar o 13º do funcionalismo 
no prazo legal. Situação bem 
diferente do Paraná, que pagou 
o décimo do funcionalismo 
integralmente no último dia 4 
e programou o salário do mês 
para o dia 23, antes do Natal. O 
fato é que o Paraná se consolida 
como exemplo de gestão das 
contas públicas. Ao que se sabe, 
é o único estado a antecipar as 
últimas folhas salariais de 2019, 
para ativos e inativos.

Atestado médico digital
O projeto de lei dos deputados 
Anibelli Neto (MDB) e delegado 
Recalcati (PSD) que determina 
aos estabelecimentos de 
saúde a adoção da receita e 
do atestado médico digitais foi 
sancionado pelo governador 
Ratinho Junior (PSD). O projeto 
veio na esteira das investigações 
da CPI da Indústria do Atestado 
Médico, presidida por Anibelli 
e objetiva tornar a emissão 
de receitas e atestados 
médicos mais seguros e 
imunes a fraudes.

Entregas em domicílio
Deputados estaduais 
provaram em segundo e em 
terceiro turnos a proposta do 
deputado Alexandre Amaro 
(Republicanos) que obriga 
empresas e prestadoras de 
serviços que realizam entregas 
em domicílio a identificar seus 
entregadores. Segundo o texto, 
funcionários e prestadores 
de serviços destas empresas 
deverão portar em local visível 
uma identificação contendo 
nome completo, números de 
RG e CPF e também uma foto.

Polêmica
A ministra Maria Cristina 
Peduzzi, presidente do TST, 
defende que a última barreira 
para que homens e mulheres 
tenham tratamento equânime 
no mercado de trabalho é a 

licença depois do nascimento 
dos filhos. Assim como ocorre 
em outros países, Maria 
Cristina sugere que o tempo de 
afastamento dos homens seja 
maior para que as mulheres não 
sejam preteridas em promoções 
ou eventuais contratações nas 
empresas, por exemplo.  

Recorde na CCJ
O deputado Delegado 
Francischini (PSL), presidente 
da CCJ na Assembleia 
Legislativa, apresentou 
os números da comissão 
em 2019. “A Comissão 
de Constituição e Justiça 
fechou 2019 com uma 
produção recorde. Foram 880 
projetos de lei analisados e 
o maior número de sessões 
realizadas: 40 ordinárias e 24 
extraordinárias”.

FPM
A Câmara dos Deputados 
aprovou a PEC que aumenta em 
1 ponto percentual os repasses 
da União para as cidades 
por meio do FPM (Fundo de 
Participação dos Municípios). 
O aumento será escalonado 
em quatro etapas ao longo dos 
próximos quatro anos: 0,25 p.p. 
no primeiro e no segundo ano, 
0,5 p.p. no terceiro e 1 p.p. a 
partir do quarto. Às 399 cidades 
do Paraná caberá R$ 74,2 
milhões a mais de FPM.

Voto impresso
A CCJ da Câmara dos 
Deputados aprovou a PEC 
do Voto Impresso, que torna 
obrigatória a expedição de 
cédulas físicas nas eleições. A 
proposta, relatada por Paulo 
Martins (PSC), agora segue 
para uma comissão especial do 
Legislativo. “Aprovada agora 
a PEC do voto impresso na CCJ, 
uma das minhas pautas mais 
importantes. Vamos continuar 
trabalhando até sua aprovação 
final no Congresso”, escreveu a 
autora da PEC, a deputada federal 
Bia Kicis (PSL-DF), que agradeceu 
ao relator Paulo Martins.

Encenação
natalina

A Prefeitura 
de Umuarama 
e a Associa-
ção Comercial, 
Industr ia l  e 
Agrícola (Aciu) 
convidam para 
a encenação 
‘Sem Jesus 
Não é Natal’, 
atrativo que 
marca o encer-
ramento do 
Natal Encan-
tado, na pró-
xima segunda-feira (23), a 
partir das 19h30.

A apresentação foi con-
cebida para emocionar o 
público e ficar guardada na 
memória. Com carros ale-
góricos, trará para a con-
temporaneidade o sentido 
do nascimento de Cristo, 
apresentando a Anunciação, 
pelo arcanjo Gabriel, o cami-
nho da família de Jesus até 
Belém e a representação de 
uma família dos dias atuais.

Segundo os organiza-
dores, muitas surpresas 
estão reservadas. “Todos 
os envolvidos estão se 

Campanha arrecada alimentos
para os carentes do Pq Industrial

Alimentos não perecí-
veis, como arroz, feijão, 
macarrão, óleo, açúcar e 
extrato de tomate, são arre-
cadados durante a Campa-
nha Natal Solidário Umua-
rama e serão destinados 
para famílias carentes do 
Parque Industrial via Asso-
ciação Vida e Solidariedade.

A ideia da campanha 
organizada pela Clínica Oral 
Sin Implantes, Rádio Incon-
fidência, Jovens Ruralistas 
de Umuarama e Paróquia 

São José Operário é propor-
cionar às famílias carentes 
um fim de ano com alegria 
e dignidade merecida ao 
ser humano.

É importante ressaltar 
que além de alimentos, a 
Campanha Natal Solidário 
Umuarama está arreca-
dando brinquedos. Os pon-
tos de coleta são a Rádio 
Inconfidência; Oral Sin 
Implantes; Paróquia São 
José Operário e Supermer-
cados Cidade Canção.

esforçando ao máximo para 
proporcionar uma encena-
ção memorável. É mais 
uma novidade na progra-
mação e acreditamos que 
o público irá gostar muito”, 
avalia o presidente da 
Aciu, Orlando Luiz Santos.

A encenação ‘Sem 
Jesus Não é Natal’ sairá da 
Praça Miguel Rossafa, às 
19h30, e percorrerá a ave-
nida Paraná, com encerra-
mento na Praça da Bíblia. 
O desfecho da programa-
ção natalina contará ainda 
com o Passeio dos Papais 
Noéis e a par ticipação da 
fanfarra da Guarda Mirim.

A apresentação foi concebida para emocionar o 
público e ficar guardada na memória

DIVULGAÇÃO
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Ação conjunta contra a dengue 
encontra resíduos acumulados
Uma ação conjunta entre agentes 

da Vigilância Ambiental da Secretaria 
Municipal de Saúde, Secretaria Muni-
cipal de Agricultura e Meio Ambiente 
e Instituto Ambiental do Paraná (IAP) 
vistoriou imóveis de Umuarama, aten-
dendo recomendação do governo do 
Estado para intensificar o combate à 
dengue. Foram vistoriadas construções 
irregulares em área de preservação 
permanente, nos fundos do Jardim 
Iguaçu, na manhã da quarta-feira, 18.

Na vistoria, a equipe encontrou uma 
residência em condições precárias onde 
a família acumula resíduos recicláveis 
para comercialização, em meio a lixo e 
vários animais, praticamente às mar-
gens do Córrego Mimosa. “As equipes 
acompanharam a rotina dos agentes de 
endemias, que realizam esse trabalho 
diariamente. Vemos a importância de 
levar informação à população e verificar 
se as medidas preventivas são adota-
das, atuando em casos como este, onde 
o descuido com o meio ambiente e com 
o mosquito da dengue ficou evidente”, 
disse o diretor de Meio Ambiente do 
município, Matheus Michela Batista.

A casa visitada tinha seis carros 
velhos abandonados no quintal, vários 
focos de dengue e uma família vivendo 

em situação precária, com duas crian-
ças (6 e 13 anos), muito lixo dentro de 
casa, despejo de resíduos sólidos no 
curso hídrico (córrego Mimosa), vários 
animais convivendo com os moradores 
e a erosão chegando até a casa.

“Ficou acordado entre a Vigilância 
Ambiental, Secretaria da Agricultura e 
Meio Ambiente e IAP solicitar a visita 
do Ministério Público ao local, para pro-
por uma ação de intervenção e para 
que o Judiciário determine as solu-
ções cabíveis ao caso”, acrescentou 
o coordenador da Vigilância Ambiental, 
Carlos Roberto da Silva.

A família também será encami-
nhada às instâncias de assistência 
social e à Diretoria de Habitação. “A 
intenção não é tirar o sustento que 
eles obtém através da reciclagem, 
mas regular a atividade para inimizar 
o impacto sobre o meio ambiente, eli-
minar os focos de dengue e melhorar as 
condições de saúde da família, que vive 
em Área de Preservação Permanente 
(APP). Será necessário limpar o ter-
reno, recuperar e reflorestar o barranco 
e reflorestar e encontrar um local mais 
seguro e adequado para eles viverem”, 
completou Matheus Batista.

A equipe encontrou uma residência em condições precárias onde a família acumula resíduos recicláveis entre lixo e 
animais, às margens do Córrego Mimosa

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

VALTER LOPES, CPF 112.427.011-68, torna público que VAI requerer junto ao IAP, 
a Renovação da Licença de Operação para a ATIVIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
FAUNA SILVESTRE, instalada na Rua José Balan, 4720, Jardim Social, CEP 87506-000, 
UMUARAMA, PR.

 

 

 

 

 

Policial aposentado
é preso por agressão
Uma ação desenca-

deada pela Polícia Mili-
tar de Cruzeiro do Oeste 
em tapejara, na manhã 
de ontem (quarta-feira, 
18), terminou na deten-
ção de um ex-policial 
militar e na apreensão 
de várias armas de fogo. 
Foram cumpridos manda-
dos judiciais de prisão e 
busca e apreensão, expe-
didos pelo Poder Judiciá-
rio de Cianor te, numa 
investigação iniciada pela 
Delegacia da Mulher da 
21ª Subdivisão Policial. O 
alvo principal era Policial 
Militar aposentado, resi-
dente em Tapejara.

Os fatos que originaram 
a investigação, versam 
sobre práticas constantes 
de agressão do PM apo-
sentado (50 anos) contra 
sua filha de apenas 13 
anos. A menina havia sido 
espancada pelo pai no dia 
29 de novembro de 2019, 
nas cidades de Tapejara e 
Cianorte, sofrendo lesões 
no rosto, pernas, braços, 
costas e boca.

Foi apurado que as 
agressões se iniciaram 
em Tapejara por volta 
das 23h, e na sequência 
o acusado teria levado 
sua filha até Cianor te, 
agredindo-a durante 

todo o trajeto. Depois 
que chegou à cidade, a 
deixou a garota na casa 
da ex-mulher (mãe).

A Operação Policial, 
visou também apreender 
armas de fogo que o Poli-
cial Militar possuía. Todas 
estavam distribuídas em 
quatro residências na 
cidade de Tapejara, que 
foram alvo da ação poli-
cial na manhã de ontem.

Foram apreendidas 8 
armas de fogo, sendo 3 
garruchas de calibres 32 

e 22, além de 5 espingar-
das de calibres 12, 20, 
36 e 38. Também foram 
encontrados 1.175 esto-
jos (munição já utilizada) 
e 165 cartuchos intactos 
(de calibres .12, .22,. 28, 
.36, .38,.380, .40,.44, 
.45, 9mm, 7,65, e 7,62.

Em uma segunda 
casa foram apreendidas 
5 armas. O morador, que 
também foi preso, fabri-
cava armas ar tesanal-
mente, e uma delas seria 
do policial aposentado.

ARMAS e munições apreendidas estavam distribuídas em quatro residências 
em Tapejara

DIVULGAÇÃO

PMs prenderam quatro 
pessoas na terça-feira 
(17), três delas 
possuíam mandados 
de prisão. O quarto 
detido portava R$ 
800 em notas falsas. 
A ação aconteceu por 
volta das 19h numa 

casa lotérica de Cruzeiro do Oeste. O proprietário descobriu que 
as notas de R$ 100 eram falsas e chamou a PM. Imagens das 
câmeras de monitoramento identificaram o autor do estelionato que 
foi procurado e localizado por volta das 22h ocupando um carro. 
O homem foi preso e levado para a Delegacia da Polícia Federal em 
Guaíra. Os outros três detidos foram localizados em patrulhamentos 
realizados pela cidade.

Índice em % OUT NOV ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,10 0,51 3,12 3,27
IGP-M (FGV) 0,68 0,30 5,11 3,97
IGP-DI (FGV) 0,55 0,85 5,85 5,38

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
18/11 a 18/12 0,5000 0,2871 0,0000
19/11 a 19/12 0,5000 0,2871 0,0000
20/11 a 20/12 0,5000 0,2871 0,0000
21/11 a 21/12 0,5000 0,2871 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +2,31% 30,54 
ItauUnibanco PN +1,28% 36,48 
Bradesco PN +2,79% 35,79 
Viavarejo ON +2,46% 11,26 
Marfrig ON -4,21% 10,25 
Engie ON +5,03% 49,68

IBOVESPA: +1,51% 114.314 pontos

Índice OUT NOV DEZ
IGP-M (FGV) 1,0337 1,0315 1,0397
IGP-DI (FGV) 1,0300 1,0329 1,0538
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 109,61
Libra est. 0,7648
Euro 0,8986
Peso arg. 59,82

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,1% 4,0590 4,0600 -4,2%
PTAX  (BC) -0,3% 4,0542 4,0548 -4,0%
PARALELO 0,0% 4,0000 4,2900 -4,2%
TURISMO 0,0% 4,0000 4,2700 -4,3%
EURO -0,6% 4,5099 4,5122 -3,2%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (NOV) 1.591,78 0,28 5,18 5,30
Oeste (NOV) 1.596,02 0,32 5,06 5,14

DÓLAR 18/12

Iene R$ 0,0370
Libra est. R$ 5,30
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1591,60 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 18/12

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: 4,5%  | TJLP: 5,57%

Em 18/12 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 84,50 1,8% -1,2%
SOJA Paranaguá 89,00 1,1% -2,2%
MILHO Cascavel 43,50 3,6% 13,0%

SOJA 928,50 -0,25 2,0%
FARELO 302,90 0,60 -0,3%
MILHO 387,00 -3,00 2,6%
TRIGO 548,25 -8,00 7,3%

SOJA 77,84 0,0% -0,7%
MILHO 37,55 0,1% 10,5%
TRIGO 48,01 0,0% 4,3%
BOI GORDO 189,43 -0,9% 7,3%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 18/12 PR DIA 30d.

Em 18/12 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

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

I R$ 1306,80 
II R$ 1355,20 

III R$ 1403,60 
IV R$ 1509,20

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (fev/19 a dez/19)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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PM lança
aplicativo
O aplicativo 190 PR, é 

uma plataforma da Polícia 
Militar pioneira no Brasil que 
possibilita o acionamento 
de emergência sem ligação 
telefônica, com o aplicativo 
é possível registrar fatos 
como: acidente de trânsito, 
per turbação de sossego, 
violência doméstica, entre 
outras ocorrências.

Em ocorrências com 
risco a vida o chamado é 
iniciado antes do preen-
chimento do formulário, 
por isso é muito impor-
tante deixar a localização 
do aparelho ativa.

Visando auxiliar as infor-
mações repassadas, em 
algumas ocorrências é pos-
sível enviar vídeo e fotos e 
após o preenchimento do 
formulário, é iniciado um 
chat caso seja necessário 
maiores informações, e 
também é possível acom-
panhar todos os detalhes 
da ocor rênc ia,  dando 
maior credibilidade.

TROTES
A eficiência do aplicativo 

é comprovada com a raros 
trotes até o momento, os 
quais foram devidamente 
identificados pelo Governo 
Digital, e os responsáveis 
encaminhados para a Polí-
cia Civil por falsa comunica-
ção de crime. Dando credi-
bilidade e segurança no seu 
uso, e assim, o atendimento 
se torna mais rápido.

DOWNLOAD
A ferramenta foi idea-

lizada pela PM e o projeto 
recebeu apoio técnico 
da Celepar, em conjunto 
com a Diretoria de Desen-
volvimento Tecnológico e 

Qualidade da PM, do Centro 
de Operações Policiais Mili-
tares (Copom) e da Diretoria 
de Pessoal da Corporação.

As pessoas podem bai-
xar o aplicativo gratuita-
mente em seus celulares, 
desde que tenham o sis-
tema operacional Android 
e, a par tir de agora, tam-
bém iOS.

Após baixar o aplica-
tivo, o usuário fará um 
cadastro rápido no por tal 
Governo Digital, com infor-
mações pessoais (nome 
completo, RG, CPF, e-mail) 
e a par tir daí será criado 
um per fil que armazenará 
todo o histórico de solicita-
ções e atividades.

Em Umuarama o lan-
çamento aconteceu na 
manhã de ontem, quando 
o comandante, Major Val-
decir Capelli apresentou à 
imprensa o sistema. “É uma 
forma de agilizar as denún-
cias e modernizar a forma 
como são feitas. Através 
do aplicativo, o solicitante 
informará os dados da 
ocorrência que automatica-
mente cairão na Central de 
Operações”. Outra contri-
buição do novo canal é que 
o solicitante poderá enviar 
fotos, vídeos e áudios para 
a PM e o fato do cadastro 
exigir o CPF do noticiante, 
trará mais notoriedade ao 
pedido. “Quando a pessoa 
fizer a denúncia, os dados 
delas estarão cadastra-
dos. Então, se ela passar 
um trote para a PM, nós já 
saberemos as informações 
sobre ela. E vale lembrar 
que trote é crime”, ressalta 
o comandante.

Só prospectando
Maior acionista e controlador 
da bilionária Petrobras - que 
recuperou seu valor de 
mercado após a limpeza da 
Operação Lava Jato e cujas 
ações só crescem nas Bolsas 
-, o governo federal decidiu 
investir pesado na Europa. A 
Petrobras Netherlands B.V., 
que opera na Holanda, acaba 
de garantir no Orçamento 
do Ministério de Minas e 
Energia R$ 5,4 bilhões para 
aquisição de equipamentos, 
investimento em pesquisas 
e compras de poços de gás e 
petróleo nos países baixos.

Qual seu lado?
O presidente do STF, ministro 
Dias Toffoli, deve esclarecer de 
que lado está no cenário ao 
citar que a Lava Jato destruiu 
empresas. E que o MP devia 
ser mais transparente. 

Diabo mostra conta
Ex-petista advogado do 
partido, Toffoli conota 
repetir o pensamento da 
ex-presidente Dilma, que 
disse que faria “o diabo” para 
ganhar a eleição. A esse custo 
que vemos hoje.

Da Toga
O Conselho Nacional de 
Justiça, que fiscaliza a 
turma da toga, custa alto. 
O presidente Bolsonaro 
autorizou o repasse de R$ 7,7 
milhões para a manutenção 
dos serviços com uma OS 
(Organização Social).

Mané de Doha
O secretário de Fazenda do 
Governo do Piauí, Rafael 
Fonteles, divulgou foto nas 
redes sociais direto do estádio 
em Doha, com camisa do 
Flamengo, curtindo a partida 
da semifinal do Mundial de 
Clubes. Tem dinheiro para 
isso. Mas pegou muito mal. 
O Estado está com o repasse 
do Fundo de Participação 
bloqueado pela União, e só vai 
pagar a primeira parcela do 

13º do servidor esta semana. 
Para quem ganha até R$ 1.200.

Turista Prisional
Com mandado de prisão 
expedido pela Justiça Federal, 
alvo de operação da PF 
anteontem, o ex-governador 
da Paraíba Ricardo Coutinho 
passeia na Turquia. Seu 
advogado informa que vai 
se entregar na volta, mas 
tem pedido de habeas 
corpus. Outra situação é a 
negociação com a PF para o 
desembarque dele esperado 
para o Aeroporto de Cumbica 
(Guarulhos). Mas terá de sair 
pela porta da frente, com 
direito a giroflex. 

Brasileirão.com
Deu no Boletim de Notícias 
Lotéricas: apesar de não 
regulamentados no Brasil, os 
sites de apostas esportivas já 
patrocinam, acredite, 65% dos 
times do Brasileirão.

Fim do segredo
O Vaticano divulgou decisão 
histórica do Papa Francisco 
de retirar o segredo pontifício 
para denúncias de abuso e 
violência sexual cometidos 
por clérigos. Com isso, as 
investigações canônicas ficam 
disponíveis às autoridades 
civis. Inclusive no Brasil.

Fé no celibato
Documento assinado pelos 
cardeais Pietro Parolin, 
secretário de Estado do 
Vaticano, e Luis Ladaria, 
prefeito para Doutrina da 
Fé, confirma como delicta 
graviora - crimes mais graves 
- a aquisição, detenção 
ou a divulgação, para fins 
libidinosos, de pornografia de 
menores de 18 anos. Antes 
eram apenas menores 
de 14 anos.  
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Falta de transparência trava renovação com a Sanepar
O deputado estadual Delegado Fer-

nando Martins (PSL) participou na ter-
ça-feira (17) à tarde, de reunião com 
representantes da Companhia de Sanea-
mento do Paraná (Sanepar) para tratar da 
renovação do contrato da empresa com 
o município de Umuarama e, na ocasião 
relatou que ainda há falta de transpa-
rência e diálogo do governo municipal 
com os representantes da comunidade 
quando trata-se de questões importantes 
que influenciam diretamente na vida dos 
umuaramenses.

No encontro realizado, em Curitiba, 
estavam presentes além do diretor 
comercial da empresa, Toco Zanetti, o 
diretor jurídico, Andrei de Oliveira Rech.

“Me coloquei à disposição para resol-
ver qualquer dificuldade que possa estar 
emperrando uma solução para a reno-
vação do contrato. Na minha opinião a 
renovação é muito impor tante para 
Umuarama”, afirmou o parlamentar.

Atualmente a empresa presta o ser-
viço de tratamento de água e esgoto a 
partir de um aditivo que já dura 14 anos. 
A renovação do contrato já vem sendo 
discutida no município há algum tempo 
e tem sido motivo de muitos debates e 
polêmicas entre Executivo e Legislativo.

O Projeto de Lei que autorizaria a reno-
vação por mais 30 anos, seria votado nesta 
semana na Câmara de Vereadores, mas 
uma série acontecimentos, entre eles a 
gravação de um vídeo na Casa, após uma 
reunião, na semana passada, acabou 
resultando no cancelamento das sessões 

Novo contrato
A Sanepar presta o serviço de água tratada e esgoto em Umuarama desde 1974. Neste período, 

segundo levantamentos da Companhia, a empresa, de economia mista, investiu R$ 50 milhões em 
obras para melhorar o fornecimento e ampliar a rede coletora de esgoto, que hoje é de 93%.
O novo contrato prevê investimentos de R$ 237 milhões, dos quais R$ 127 milhões serão investi-

dos já nos próximos quatro anos, e o restante, R$ 110 milhões, ao longo dos próximos  30 anos.

De acordo com o deputado 
Delegado Fernando a falta de 
diálogo do governo municipal 
tem impedido que o assunto 
seja tratado da forma como 
merece, devido à impor tância 
para o município.

“O que está faltando mais 
uma vez  é  d iá logo ent re  o 
governo munic ipa l  e  verea -
dores.  Tenho cobrado mais 

extraordinárias que tinham sido convoca-
das para tratar do assunto.

De acordo com o presidente do Poder 
Legislativo de Umuarama, vereador Noel 
do Pão (PSC), um pedido dos vereado-
res que compõe a Comissão de Justiça 
e Redação (CJR) fez com que a reunião 
– que aconteceu na sexta-feira (13), entre 
os membros da CJR (Newton Soares, 
Junior Ceranto e Ronaldo Cruz Cardoso), 
o chefe de gabinete da prefeitura, Luiz 
Genesio Picoloto, o engenheiro e gerente 

regional da Sanepar, Carlos Henrique 
Gonçalves e a chefia de gabinete da 
presidência – fosse agendada. Nenhum 
outro vereador foi convidado.

Ainda de acordo com o presidente da 
Câmara, os membros da comissão concluí-
ram, durante a reunião, ser mais adequado 
que a gestão municipal da época do venci-
mento do contrato e a respectiva Câmara 
Municipal decidam se haverá prorrogação 
contratual, considerando as condições e 
serviços prestados na época.

DEPUTADO Delegado Fernando em reunião com o diretor Comercial da empresa, Toco Zanetti, o diretor jurídico, 
Andrei de Oliveira Rech
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Falta de diálogo
t ransparênc ia  pa ra  r eso l ve r 
questões simples e complexas 
do município”, desabafa Mar tins.

Uma nova reun ião t ra ta rá 
sobre a renovação do contrato 
em Umuarama. O diretor jurídico 
da Sanepar, Andrei de Oliveira 
Rech, que irá tirar as dúvidas e 
ampliar as informações sobre 
os investimentos e ser viços que 
poderão ser prestados.

“Tive garantia de investimen-
tos na capitação de água, cons-
trução de elevatórios e a reso-
lução do mau cheiro na estação 
de tratamento do bair ro São 
Cristóvão, problema relatado por 
vários moradores da cidade. Além 
disso, com o contrato, a Sanepar 
vai manter a garantia da Tarifa 
Social e a Tarifa Reduzida do 
Município”, pontua o parlamentar.

Veja abaixo um resumo dos investimentos previstos no novo contrato
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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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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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sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
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Marcos investiga vida de Elias
Em “Bom sucesso”, Alice e Waguinho resolvem dormir 
na casa de Paloma para protegê-la de Elias. Gisele diz 
a Gláucia que Yuri está lhe ajudando a ser uma pessoa 
melhor. Alice confessa a Waguinho que tem interesse 
nele. Thaíssa analisa as imagens das câmeras de segu-
rança do desfile. Marcos decide investigar a vida de 
Elias e pede a Padre Paulo o endereço do ex-marido de 
Paloma. Elias se surpreende com a presença de Rose-
mary na casa de Paloma. Marcos vai até a casa de Elias.

MALHAÇÃO 
Leila inventa para Filipe que Rita 

beijou Rui. Jaqueline insinua para 
Thiago que tem um segredo. Beto 
incentiva Filipe a ficar com Leila. Rita 
lamenta o desentendimento com 
Filipe. Thiago sente ciúmes de Jaque-
line com Celso e pede conselhos a 
Carla. Carla se preocupa com a greve 
de fome de Anjinha. Anjinha ques-
tiona Rita sobre sua relação com 
Rui. Celso parabeniza o desempenho 
de Jaqueline nas provas. Marquinhos 
insinua que Jaqueline tem um caso 
com Celso. Anjinha não resiste a 
um sanduíche de Tatoo. Beto con-
fessa a Filipe que sente saudades 
de Meg. Marco se comove ao ler 
uma car ta de Anjinha para sua 
mãe. Filipe conta para Lígia sobre 
seu namoro com Leila, e Cida ouve. 
Rita decide se unir a Rui no pro-
cesso de guarda de Nina.

Éramos seis 
Adelaide e Alfredo enfrentam o 

comerciante e Gusmões detém os 
dois. Carlos pede a ajuda de Afonso 
e afirma que Lola está envergonhada 
por tantos favores. Afonso propõe 
sociedade a Lola. Inês e Carlos se 
beijam. Emília vai buscar Adelaide na 
delegacia e reconhece Alfredo. Emília 
pede que Gusmões solte Adelaide e 
Alfredo. Carlos fica abalado com o 

beijo de Inês. Afonso convence Lola 
a aceitar sua proposta. Natália des-
confia por Almeida não querer almo-
çar com ela no trabalho. Emília exige 
que Lola afaste Alfredo de Adelaide.

Amor de mãe 
Sandro se desespera e implora 

para que Marconi salve a vida de 
Lurdes. Marconi resgata Lurdes e 
afirma que a dívida de Sandro está 
paga. Sandro garante a Lurdes que 
comprará sua casa de volta. Davi 
revela para Vitória que está namo-
rando. Magno e Betina declaram 
seu amor. Érica conta para Lurdes 
que Raul a pediu em casamento. 
Álvaro flagra um microfone com 
Amanda. Amanda percebe que 
está sendo seguida por Belizário. 
Davi ajuda Amanda a descartar o 
dossiê contra a PWA. Álvaro acon-
selha Raul a contar que comprou 
o salão para Érica. Lídia e Érica se 
agridem. Raul ajuda Estela. Agenor 
pede que Davi proteja Amanda de 
Álvaro. Lucimara confidencia a Lídia 
que Raul comprou o salão para 
Érica. Leila desperta do coma.

As aventuras de Poliana 
Vini e Jeff pedem para Falcão e sua 

gangue deixar suas famílias em paz. 
Desconfiada de que Ester possa ser 
uma Android, Sophie vai até a casa 
de Pendleton para fazer algumas 

perguntas. Gabriela volta à escola e 
Mirela a questiona quanto a sua arma-
ção contra o grêmio. João pergunta a 
Bento algumas informações sobre 
a família de Ruth. Na aula, a profes-
sora pede aos alunos que façam uma 
redação com o tema “Meu pai”. Ruth 
suspende Gabriela devido a festa que 
a menina organizou sem autorização e 
pergunta se mais alguém está envol-
vido. A professora pede que os alu-
nos leiam suas redações para toda 
a classe. Nancy também começa a 
estranhar o jeito estranho de Ester.

Cúmplices de um resgate 
Berta fica inconformada ao espiar 

Flávia na igreja evangélica e conta 
tudo ao tio da professora, o padre 
Lutero. Nair e Dona Nina dão as 
boas-vindas para Flávia, que avisa ao 
pastor que não deixará de frequen-
tar a igreja católica. Otávio e Rebeca 
não concordam sobre onde morar 
quando casarem. Otávio prefere um 
apartamento na cidade, mas Rebeca 
quer permanecer no vilarejo. Rebeca 
diz que gostaria de conhecer Israel, 
mas Otávio sugere que façam essa e 
mais uma viagem como lua de mel, 
assim conhecem dois lugares. Pedro 
avisa as crianças que vai levá-los 
até a cidade para ir ao zoológico ver 
Helena. Fiorina fica um dia na sorve-
teria, mas se sente culpada por não 
conseguir servir sorvete devido seu 
braço ainda estar paralisado.
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Hoje será um bom dia para estreitar os laços de 
amizade. É hora de organizar uma reunião com os 
amigos! Você quer fazer algo que gosta e isso é exa-
tamente o que você precisa para recuperar energias.

Ideias fixas permitirão que você evite muito natural-
mente fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Você 
está chegando perto de seus objetivos. Você está 
se sentindo cansado e precisa escapar, mude de 
ares e fuja da rotina.

Você vai conseguir estabelecer um bom equilíbrio 
entre o trabalho e a sua vida privada hoje. Algumas 
pessoas exigem muito de você. Certifique-se de 
que você é capaz de aguentar isso não se esqueça 
de você mesmo no processo.

Sonhar acordado é possível. Você tem uma vontade 
irresistível de fazer com que sua presença seja sen-
tida. Não insista em permanecer em silêncio. Sua 
perseverança está cansando você fisicamente sem 
que perceba isso. Dê-se o descanso que você precisa.

As boas notícias estarão à vista e o sentimento no 
ar hoje só vai aumentar a sua confiança. Aproveite 
ao máximo a relativa calma de hoje para realmente 
pensar sobre o que está faltando em sua dieta.

Você se relacionará melhor com as pessoas que o 
rodeiam. Você receberá uma boa notícia pelo cor-
reio. O espírito de otimismo que prevalece é o que 
lhe dá um desejo de escapar, levando-o a excessos 
perigosos, especialmente na parte muscular.

Reoriente as suas prioridades, é hora de agir para 
conseguir alcançar seus objetivos. Você vai precisar 
dormir muito e vai recarregar as baterias totalmente. 
No entanto, você está em excelente forma.

Você sabe que há força nos números e você tem 
um sentimento para as associações rentáveis. Faça 
um acordo. Você deve fazer um esporte de resistên-
cia para encontrar um melhor equilíbrio. Gaste sua 
energia de forma gradual.

Sua visão o torna mais flexível com os outros e o 
bom humor está na sua agenda! Sua calma interior 
irá permitir-lhe ganhar autoconfiança e vitalidade. 
Em longo prazo, descansar vai ser bom para você.

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.

Sua franqueza será a melhor forma de lidar com 
pessoas que estão com inveja. Você estará em sua 
melhor forma se colocar o passado firmemente atrás 
de você. Você precisa se superar.

Sua atitude contraditória faz com que as pessoas ao seu 
redor sejam cautelosas. Seja menos contraditório e tome 
cuidado com o que diz. Aproveite o presente para perder 
hábitos baseados em circunstâncias passadas que não 
são mais relevantes e são prejudiciais para a sua energia.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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SAR
LABIRINTITE

DICASCORAL
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ÇAFIADOED

CADAIOEIRE
ELLETTOA
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RIVIERAOLEO

CASTAADESD
ÇAIDOSSUI

SÃOSEBASTIÃO

Originária
do Sião,

atual
Tailândia

A lateral
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da cintura

à coxa

Recife de
(?), ecos-
sistema
marinho

Primeira
morada do
ser huma-
no (Anat.)

Deus Sol
do Egito
Antigo

Forma de
trecho si-
nuoso de
estrada 
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2/ed. 3/est. 4/eire — elle — idos. 7/riviera. 9/populares.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal 

Tribuna Hoje News que comemoram ani-
versário hoje -, Homero Zaninotto Jr.,  
Betinho Alferes, Sueli Priori, Kessely 
Bitencourt, Aline Mantovani Bacelar, 

Samuel de Siqueira, Ana Carolina Rezen-
de e Cheila Juliana de Oliveira Lemos. 

Da coluna: felicidades!

 “Porque um me-
nino nos nasceu, 
um filho nos foi 

dado, e o governo 
está sobre os seus 
ombros. E ele será 
chamado Maravi-
lhoso Conselheiro, 
Deus Podero so, Pai 
Eterno, Príncipe da 
Paz.” (Isaías 9:6)  

Magia de Natal 
O espetáculo de teatro “Natal das Vir-
tudes”  com  trupe do  Espaço Sou Arte 

acontece logo mais à noite, no Lago 
Aratimbó. Às 20h.

PORTRAIT
KELLY CABRELI e LUCI CABRELI, mãe & filha, na lente da 
coluna Zélia Casoni em recente evento no Metropolitan.
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“ Natal tem tudo a ver com amor. É 
a época do ano em que nossos corações 
estão mais receptivos e harmoniosos e 
nossas esperanças são renovadas. “

Feliz Natal e Próspero Ano Novo
são os votos de
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EXTRAVIO DE ALVARÁ
C S VASCONCELOS LANCHO-
NETE - ME, inscrita sob nº CNPJ 
08.812.558/0001-02, estabe-
lecido na Avenida Zaeli, 2385, 
San Remo I, cidade de Umuarama 
Estado do Paraná CEP 87506-230, 
comunica para os devidos fins o 
extravio de seu Alvará de Licença 
Municipal nº 26.862. Com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.      

EXTRAVIO DE ALVARÁ
E.  L .  G IROTO ELETRÔNI -
COS, inscrita sob nº CNPJ 
13.841.212/0001-43, estabele-
cido na Rua Dos Construtores, 4966 
Parque 1º de Maio, cidade de Umua-
rama Estado do Paraná CEP 87506-
230, comunica para os devidos 
fins o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº 29.869. Com 
esta publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial. 
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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

AGILE 1.4 LTZ .........................................................................................11/12 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO .................................................................................... R$ 27.900,00
ASTRA HATCH  2.0 ADVANTAGE ....................................................10/11 ........................... PRETO ........................................... COMPLETO .................................................................................... R$ 28.900,00
BIZ 125 ES ...............................................................................................10/10 ........................... VERMELHA .................................. PARTIDA, 0KM ..................................................................................R$ 7.500,00
COBALT 1.8 LTZ .....................................................................................17/17 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO .................................................................................... R$ 45.900,00
COBALT 1.8 LTZ .....................................................................................18/19 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO .................................................................................... R$ 54.900,00
CRUZE SPORT6 1.8 LT .........................................................................13/14 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO......................................................... R$ 51.900,00
CRUZE SPORT6 1.8 LT .........................................................................13/14 ........................... PRETO ........................................... COMPLETO, AUT, COURO......................................................... R$ 49.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT...........................................................................15/16 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO......................................................... R$ 63.900,00
CRUZE SEDAN LT  TURBO .................................................................16/17 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO......................................................... R$ 76.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..................................................................17/18 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, AUT, COURO......................................................... R$ 76.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO .............................................................16/17 ........................... VERMELHO ................................. COMPLETO, AUT, COURO......................................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO .............................................................17/18 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO......................................................... R$ 89.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO .............................................................18/19 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO......................................................... R$ 96.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ............................................................16/17 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO......................................................... R$ 84.900,00
F1000 XLT MWM ...................................................................................93/94 ........................... CINZA ............................................ COMPLETO .................................................................................... R$ 45.900,00
FUSION TITANIUM AWD ....................................................................16/17 ........................... PRETO ........................................... COMPLETO, AUT, COURO.......................................................R$ 109.900,00
ONIX 1.0 LT .............................................................................................14/15 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO .................................................................................... R$ 34.900,00
ONIX 1.4 LT .............................................................................................18/19 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO .................................................................................... R$ 48.900,00
ONIX 1.4 LTZ...........................................................................................14/14 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO .................................................................................... R$ 36.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT. ....................................................................................17/18 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT .......................................................................... R$ 54.900,00
PEUGEOT 2008 ALURE  ......................................................................17/17 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO .................................................................................... R$ 54.900.00
PRISMA 1.4 LT ........................................................................................15/16 ........................... CINZA ............................................ COMPLETO .................................................................................... R$ 42.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. ..............................................................................18/19 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO, KM 4.800 .................................... R$ 64.900,00
S10 ADVANTAGE 2.5 FLEX ................................................................16/17 ........................... CINZA ............................................ COMPLETO .................................................................................... R$ 79.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 .....................................................................................13/14 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO......................................................... R$ 91.900,00
STRADA ADV CD ..................................................................................19/20 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO .................................................................................... R$ 69.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................................................................13/13 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, AUT .......................................................................... R$ 34.900,00
SPIN LT 1.8 ..............................................................................................14/14 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO .................................................................................... R$ 37.900,00
TRACKER 1.8 LT AT ...............................................................................15/16 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, AUT .......................................................................... R$ 63.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT ............................................................................15/15 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, AUT, TS ................................................................... R$ 64.900.00
TRACKER PREMIER TURBO ...............................................................18/18 ........................... PRETO ........................................... COMPLETO, AUT, COURO, TS .................................................. R$ 86.900,00
TRAILBLAZER 2.8 LTZ .........................................................................13/13 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, AUT, COURO, 7L ................................................R$ 102.900,00
TRAILBLAZER V6 LTZ  .........................................................................16/17 ........................... CINZA ............................................ COMPLETO, AUT, COURO, 7L ................................................R$ 124.900,00
VOYAGE 1.6 TL .......................................................................................17/18 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO .................................................................................... R$ 42.900,00
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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

‘ÉTICA NA ADVOCACIA’

Cumprindo sua premissa de ir além do 
conhecimento teórico, o curso de Direito 
da Unipar, Unidade de Umuarama, ao longo 
do ano desenvolve uma série de atividades 
extracurriculares, que proporcionam aos 
acadêmicos a oportunidade de debater 
assuntos importantes para a formação 
profissional. Atrelado a este objetivo, 
recentemente promoveu o curso ‘Ética na 
Advocacia’, com participação de estudantes 
de todas as turmas. Sob coordenação 
da professora Dorita Hasse, o curso foi 
ministrado pelo juiz de direito da 2º Vara 
Cível de Umuarama, Marcelo Bertasso. Ele, 
que é autor do livro ‘Praticando a Sentença 
Cível’, focou sua explanação no tema ‘A 
ética na relação entre juízes e advogados’, 
mas também dedicou alguns momentos 
para expor suas experiências bem-sucedidas 
no magistrado, estimulando os acadêmicos 
da Unipar a buscarem uma carreira de 
sucesso. O coordenador do curso, professor 
Valdecir Pagani, prestigiou o evento.  

Tema é discutido em curso 
extracurricular 

Destaques IFPR
A fase regional dos jogos JIFPR 
aconteceram na cidade de Pal-
mas, para onde a delegação do 
IFPR Campus Umuarama levou 
atletas nas modalidades de xadrez 
masculino, tênis de mesa, vôlei de 
praia, atletismo, futsal e basque-
tebol masculino. O aluno Gabriel 
Tecilla, do atletismo, conseguiu o 
vice-campeonato nos 400 metros 
rasos, no vôlei de praia e na 
quadra. O IFPR Umuarama ficou 
com o terceiro lugar. Já no xadrez o 
Campus Umuarama levou todas as 
premiações tanto no convencional 
quanto por equipes.

Polêmica no MMA
O UFC 245, realizado no último 
sábado (14), contou com uma grande 
polêmica que virou um dos principais 
assuntos dos últimos dias. A vitória 
de Marlon Moraes sobre José Aldo, 
por decisão dividida dos árbitros, 
gerou uma enxurrada de dúvidas, 
principalmente pelo equilíbrio do 
combate. Após o ex-campeão do 
peso pena (66 kg) se manifestar 
contra a decisão dos jurados, foi a 
vez do vencedor da peleja falar sobre 
o confronto. Através das suas redes 
sociais, Marlon Moraes admitiu que 
reviu o combate e concordou com a 
decisão oficial dos jurados.

Aberto há 
revanche
“Muito respeito pelo meu opo-
nente, foi uma luta parelha. Assisti 
o terceiro round algumas vezes e 
tenho certeza que venci o round, 
consegui conectar os melhores gol-
pes mesmo com minha movimen-
tação defensiva. O Aldo andou para 
frente, mas sem desferir golpes 
e todas as vezes que ele tentava, 
errava e as minhas combinações o 
conectaram claramente. Respeito as 
opiniões, mas estou sendo honesto e 
crítico. Aberto para uma revanche ou 
qualquer outra luta que o UFC propu-
ser sem problemas. Minha resposta 
é sempre sim”, escreveu Moraes nas 
redes sociais.
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Falta de patrocínio cancelou 
torneio de Rugby em Umuarama

O 2° Open Try Umuarama, Tor-
neio de Rugby Sevens com esqui-
pes nacionais e internacionais, 
marcado acontecer no último 
domingo (15) teve sua data adiada 
e possivelmente será realizado 
somente em agosto de 2020.

De acordo com a diretoria res-
ponsável pela organização das 
competições C.R.U (Clube de 
Rugby Umuarama) a maioria dos 
times não poderiam comparecer 
pois algumas das equipes não 
possuíam patrocinadores oficiais. 
Assim eles não conseguiriam recur-
sos para custear o transporte dos 
jogadores de suas cidades de ori-
gem até Umuarama, onde seria 
sediado o campeonato.

Outro fator que influenciou no 
adiamento do campeonato de 
Rugby de Umuarama, foi a data 
marcada. Segundo coordenado-
res de outras equipes que tam-
bém par ticipam de torneios de 
nível estadual e até nacional, no 
final do ano acontecem mudan-
ças de diretoria nos clubes, entre 
outros empecilhos que dificultam 
o treinamento e deslocamento. 
“Campeonatos marcados para 
acontecer no final de ano são 
sempre complicados, pois em 
alguns clubes é nesta época que 
acontecem trocas de diretórias 
e aguardam-se classificações 
para campeonatos de nível mais 
importante. Mas estamos aguar-
dando o lançamento do calendá-
rio oficial da liga de Rugby 2020, 
que provavelmente será divulgado 
em fevereiro, quando confirmare-
mos a nova data para a realização 
do 2° Open Try Umuarama, que 
deverá ser no mês de agosto”, 
explica Michel Vilas Boas, vice 
presidente do C.R.U.

No último domingo 
(15) aconteceu a 
Corrida Solidaria do 
Hospital Bom Jesus em 
Toledo, reunindo mais 
de 300 atletas que 
competiram num percurso 
de 10 quilômetros. Os 
umuaramenses Anderson 
Cristhian, 44, Gabriel 
Cristhian, 20 e Reinaldo 
Santos, 56, estiveram 
participaram. Gabriel 
ficou em primeiro lugar 
em sua categoria (16 
a 24 anos), o mara-
tonista Anderson ficou 
em 3° lugar na geral. Já 
Reinaldo conquistou o 
primeiro lugar na sua cate-
goria (55 a 65 anos) e 
ficou em nono na geral. 
Está foi a última compe-
tição em que o trio de 
Umuarama participa em 
2019.

DIVULGAÇÃO

EQUIPES que participam de torneios estaduais e nacionais encontraram dificuldades também em se deslocar 
para o campeonato em Umuarama

DIVULGAÇÃO
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