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Diretores revelam detalhes
sobre o contrato da Sanepar
O diretor jurídico da Sanepar, Andrei de Oliveira Rech, o gerente geral regional Sergio Augusto 
Portela e Nuno Alves, gerente de concessões da Sanepar, estiveram em Umuarama, junto ao 
gerente regional Carlos Henrique Gonçalves, onde deram entrevista coletiva, expuseram deta-
lhes sobre o contrato concessão apresentado à Câmara Municipal e à Prefeitura. Segundo os 

diretores, a pressa para que haja a renovação contratual é do município. l Pág. 12e13

UEM desenvolve teste 
rápido que especifica 
os quatro vírus 
causadores da dengue

Umuaramense com 
síndrome de down 
encontra socialização 
no Judô

Polícia Civil prende envolvidos
em homicídio, roubo e tráfico

 A Polícia Civil deflagrou na manhã de ontem (19) a Operação Merry Christmas, que resultou na prisão de 
cinco pessoas e no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão. Dinheiro, drogas e telefones 

celulares foram apreendidos. Um dos objetivos da operação era localizar um homem de 34 anos, autor do 
crime de homicídio em Maria Helena. 

DIVULGAÇÃO
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Comunicar ausência
A proposta já aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Assembleia Legislativa do Paraná, do deputado Luiz 
Fernando Guerra (PSL), determina que a direção das escolas das 
redes pública e privada do Estado devem comunicar aos pais ou 
responsáveis dos alunos menores de 18 anos e não emancipados 
sobre as ausências injustificadas às aulas. A matéria está em 
análise pela Comissão de Educação da Assembleia.

Notificação
A escola será obrigada 
a notificar os pais que 
assinarem um termo de 
consentimento sobre essa 
previsão legal. A comunicação 
poderá ser feita pelo meio de 
comunicação preferencial 
e o alternativo pelos quais 
os interessados queiram 
receber a informação, 
dentre os quais, o telefone, 
SMS, e-mail ou o aplicativo 
oficial Escola Paraná. 
O projeto do deputado 
Guerra prevê, ainda, que as 
escolas deverão dar ampla 
publicidade a esse direito.

Apoio da SEED
A Secretaria de Estado da 
Educação (SEED), “considera 
louvável a iniciativa do 
parlamentar ao demonstrar 
preocupação com a vida 
escolar de nossas crianças 
e adolescentes”. Segundo 
o deputado Guerra, “um 
dos problemas que mais 
preocupa os educadores 
nas escolas é a evasão 
escolar. As faltas excessivas 
e a falta de interesse 
perante o conteúdo das 
disciplinas são as principais 
razões pelas quais ocorre a 
evasão escolar.

Hackers indiciados
A Polícia Federal concluiu o inquérito da Operação Spoofing e 
apresentou à 10ª Vara Federal em Brasília o relatório indiciando os 
seis investigados pelo hackeamento de dispositivos de mais de mil 
pessoas, entre elas autoridades como o presidente Jair Bolsonaro, o 
ministro da Justiça Sergio Moro e os procuradores da Operação Lava 
Jato, inclusive Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa. A PF 
enquadrou os seis hackers por organização criminosa, e quatro deles 
também por invasão de dispositivos móveis.

Crime financiado
A PF decidiu ainda abrir nova investigação para saber se houve 
financiamento para que o grupo praticasse as invasões. Nesta 
etapa, serão apuradas informações apresentadas na delação de 
um dos hackers, Luiz Molição. O grupo é suspeito de ter invadido as 
comunicações via Telegram de Moro e Deltan no auge da Operação 
Lava Jato. Diálogos atribuídos ao ex-juiz federal e ao procurador 
indicariam suposta combinação na condução na maior operação já 
deflagrada no País contra a corrupção. Em julho foi preso Gustavo 
Henrique Santos, o DJ de Araraquara, sua mulher, Suellen Priscila 
de Oliveira e Danilo Cristiano Marques, além de Walter Delgatti 
Neto, apontado como o líder do grupo. Delgatti confessou o 
hackeamento e afirmou ter mantido contato com o jornalista 
Glenn Grenwald, do site The Intercept Brasil, que tem divulgado 
os diálogos atribuídos a Moro, a Deltan e a outros procuradores da 
Lava Jato. O hacker também disse que não cobrou contrapartidas 
financeiras para repassar os dados.
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Alep encerra 2019 autorizando 
doação de imóveis a municípios

A Assembleia Legislativa do 
Paraná encerrou na quarta-feira 
(18) seu último dia de votações 
em Plenário em 2019, realizando 
três sessões, sendo uma ordiná-
ria e outras duas extraordinárias. 
Durante as sessões, os parla-
mentares aprovaram uma série 
de propostas assinadas pelo 
Poder Executivo que tratam de 
doações e cessões de imóveis 
a municípios paranaenses e de 
desafetações de trechos rodoviá-
rios da malha viária do estado.

Em primeiro turno de votação 
foram aprovados os projetos de lei 
que tratam da desafetação de tre-
chos de rodovias aos municípios de 
Marechal Cândido Rondon; Indianó-
polis; Toledo; Jataizinho; Entre Rios 
do Oeste; Cascavel; Dois Vizinhos; 
e Campo Mourão.

De acordo com o Executivo, 
essas desafetações possibilitarão 

Poder Executivo
Foram aprovados em redação final os projetos de lei que tratam da fusão de 

órgãos estaduais da área da agropecuária, dando origem ao Instituto de Desenvol-
vimento Rural (que modifica normas sobre licitações e contratos) e da criação do 
Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FEID) do Executivo. Este último 
autoriza a incorporação do Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná e 

do Instituto das Águas do Paraná pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP).

às administrações municipais exe-
cutarem obras de infraestrutura 
e urbanização para atender seus 
respectivos planos diretores. Todas 
as matérias passaram também em 
segundo turno na mesma quarta-
-feira e com as dispensas de vota-
ção da redação final aprovadas, 
elas seguem agora para sanção, ou 
veto, do Poder Executivo. As maté-
rias precisavam ser votadas nesse 
ano, visto que em 2020 ocorrem 
eleições municipais e qualquer 
doação de imóvel à municípios é 
proibida pela legislação eleitoral.

IMÓVEIS
Dois projetos do Governo do 

Estado que tratam da doação e 
cessão de imóveis aos municípios 
de Sabáudia e Nova Esperança pas-
saram em redação final e seguem 
agora para sanção, ou veto, do Exe-
cutivo. Já as propostas do Governo 
do Estado que tratam da doação e 
cessão de imóveis aos municípios 
Alto Paraná; Pontal do Paraná; e 
Paraíso do Norte; foram aprovadas 
em terceiro turno e em redação 
final. Agora, também seguem para 
sanção governamental.

DEPUTADOS encerraram quarta-feira (18) o último dia de votações em Plenário em 2019, realizando três sessões. Uma ordinária e duas extraordinárias

ORLANDO KISSNER/ALEP



04  GERAL/ADI TRIBUNA HOJE NEWS, 20 DE DEZEMBRO DE 2019

Recorde
na CCJ

A Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) da 
Assembleia Legislativa do 
Paraná fechou 2019 com 
produção recorde. Foram 880 
projetos de lei analisados e 
o maior número de sessões 
realizadas: 40 ordinárias e 
24 extraordinárias. Porta de 
entrada de todos os projetos 
de lei e onde são julgadas a 
legalidade e a constituciona-
lidade das propostas, a CCJ 
passou pelo seu período 
mais produtivo desde que 
os relatórios anuais com-
pletos começaram a ser 
produzidos, em 2015.

Presidida pelo depu-
tado Delegado Francischini 
(PSL), em seu primeiro 
mandato no legislativo esta-
dual, a CCJ abriu as portas 
este ano para o debate de 
importantes questões que 
impactam a vida dos para-
naenses. Audiências públi-
cas, conferência e sessões 
temáticas foram incorpora-
das ao trabalho. Projetos 
relevantes para o estado 
foram conduzidos com agi-
lidade e amplas discussões.

Além de um novo presi-
dente, a CCJ passou por uma 
renovação de quase 83% 
entre os membros titulares. 

Temas
Autismo, saúde, violência contra a mulher e meio ambiente 

ganharam destaque na CCJ com a realização de sessões temá-
ticas para dar agilidade a projetos específicos. A Comissão 
também promoveu audiências e conferencias tanto dentro 

como fora da Alep, atraindo a população e autoridades para a 
discussão de questões de repercussão estadual e até nacional.

Neste mês de dezembro, por exemplo, o Ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sérgio Moro, participou da Audiência Pública da 

CCJ sobre a Prisão Após condenação em 2.ª Instância.
Com esse intuito também foi criada a CCJ Cidadã para 

percorrer bairros da capital paranaense e as principais cidades 
do estado, explicando o funcionamento da Comissão e conhe-

cendo as demandas locais.

Apenas os deputados Paulo 
Litro e Tiago Amaral permane-
ceram entre os 13 efetivos.

“Uma marca importante 
que só foi possível graças 
ao esforço de todos os 
deputados, que encararam 
várias sessões extras, muti-
rões de duas horas para a 
análise de projetos, com 
discussões importantes. E 
também pelo trabalho dos 
assessores da CCJ e dos 
deputados com a produção 
de todas as análises técni-
cas”, comentou Francischini.

Foram 114 propostas 
enviadas pelo Executivo. 
Entre elas, a que acabou com 
a aposentadoria dos ex-gover-
nadores do Paraná, a reforma 
administrativa com a redução 
de cargos e secretarias e a 
reforma da previdência.

“O governador Carlos 
Massa Ratinho Júnior apre-
sentou projetos relevantes, 
alguns inovadores. Consegui-
mos aprovar medidas abran-
gentes para a vida da popu-
lação. Como o enxugamento 
da máquina pública, a autori-
zação para financiamento de 
R$ 1,6 bilhão para o banco 
de projetos de segurança 
e infraestrutura em todo o 
Paraná”, citou Francischini.

Médicos pelo Brasil
O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou a lei que cria o 
programa Médicos pelo 
Brasil. O programa substituirá 
o Mais Médicos, criado em 
2013.  Ao todo, o Ministério 
da Saúde prevê 18 mil vagas 
para médicos em todo o país, 
principalmente em municípios 
pequenos e distantes dos 
grandes centros urbanos.

Primeira infância
Antes de encerrar o ano 
legislativo, a deputada 
Leandre Dal Ponte (PV) 
apresentou mais dois projetos. 
O primeiro institui o sistema 
nacional de informações 
da primeira infância. Já o 
segundo instituiu diretrizes 
para melhorar de dados a 
respeito da educação técnico-
profissional. Ao longo do ano, 
em 2019, a deputada Leandre 
apresentou um total de 116 
proposições legislativas.

Farmácia Solidária
Em quatro meses de 
funcionamento, a Farmácia 
Solidária implantada em Maringá 
atendeu 152 mil pacientes. 
São atendidos cerca de 80 mil 
pessoas por mês em toda rede. A 
prefeitura oferece medicamentos 
nas 34 UBSs, nas duas farmácias 
24 horas (zonas norte e sul) e nos 
programas Farmácia Solidária e 
Farmácia Móvel.

Marco legal
A deputada Luisa Canziani 
(PTB) destacou a aprovação do 
projeto que estabelece o novo 
marco legal do saneamento 
básico. Se o Senado aprovar 
o texto enviado pela Câmara, 
o projeto seguirá para sanção 
do presidente Jair Bolsonaro. 
“Um passo importante foi 
dado para a construção 
de um Brasil melhor, com 
redução de doenças e 
mortes, preservação do 
meio ambiente e geração de 
emprego e renda. Vitória do 
povo brasileiro!”

De graça
A Copel disponibiliza 
gratuitamente a partir deste 
sábado (21) até 16 de fevereiro 
patinetes e bicicletas elétricas 
em Matinhos, Guaratuba 
e Pontal do Paraná. Os 
empréstimos são de quarta-
feira a domingo, em estações 
instaladas nos calçadões à 
beira-mar. Para poder fazer o 
empréstimo, o usuário precisa 
ter o aplicativo Copel Mobile 
- para fazer o agendamento - 
além do documento do titular 
da fatura de energia.

Veto
O prefeito de Araucária, Hissam 
Dehaini (Cidadania), vetou o 
aumento de 60% nos salários 
dos vereadores da cidade. A 
proposta dos vereadores é 
que a remuneração mensal 
aumente de R$ 5.992 para R$ 
9.584,45 a partir da legislatura 
que se inicia em 2021. Os 
vereadores podem derrubar o 
veto do prefeito.

Cabeças do Congresso
Dos 30 deputados do Paraná, 
oito estão no ranking “Cabeças 
do Congresso”, levantamento 
do Diap que identifica os 100 
parlamentares mais influentes 
no Congresso Nacional. Os 
paranaenses que estão entre 
os mais influentes são Enio 
Verri (PT), Felipe Franscischini 
(PSL), Filipe Barros (PSL), Gleisi 
Hoffmann (PT), Gustavo Fruet 
(PDT), Ricardo Barros (PP), 
Rubens Bueno (Cidadania) e 
Sérgio Souza (MDB).

Emplacamentos
O número de emplacamentos 
de automóveis em Ponta 
Grossa cresceu 46% em 
2019 na comparação com 
2018, segundo o Detran. 
Neste ano, 5.137 carros 
foram emplacados na cidade. 
Levando em consideração 
todos os tipos de veículos, 
foram mais de 10 mil 
emplacamentos na cidade 
neste ano.
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UEM desenvolve teste
rápido contra dengue
Pesquisadores da Universidade 

Estadual de Maringá (UEM) estão 
desenvolvendo teste rápido e espe-
cífico para diferenciar os quatro 
subtipos de vírus causadores da 
dengue. Coordenado pela profes-
sora Érika Seki Kioshima Cotica, o 
estudo está sendo desenvolvido no 
âmbito do Programa de Pós-Gradua-
ção em Biociências e Fisiopatologia 
(PBF), e recebeu aporte financeiro 
da ordem de R$ 250 mil da Funda-
ção Araucária de Apoio ao Desen-
volvimento Científico e Tecnológico 
do Estado do Paraná.

O diagnóstico precoce e seguro 
da doença pode impactar, antes 
de tudo, na agilidade do trata-
mento, diminuindo as chances 
de complicação da doença. 
“Cada vírus possui um nível de 
agressividade, podendo evoluir 
para formas mais graves, como 
é o caso da dengue hemorrá-
gica”, explica a coordenadora do 
projeto, destacando os resulta-
dos promissores da pesquisa.

Segundo a professora Érika, o 
impacto também se dá nas ações 
de prevenção e controle epidemio-
lógico da dengue. Ela ressalta que 
já foram feitos estudos de bioin-
formática do genoma dos vírus e a 
criação e produção da quimera, pro-
teína idealizada a partir de sequên-
cias específicas de três proteínas 
do vírus da dengue. “Empreende-
mos dois anos de trabalho até 
chegarmos nesse protótipo, que 
se mostrou capaz de identificar as 
especificidades de cada uma das 
famílias de vírus”, salienta.

RESULTADOS
Os arbovírus, que são vírus 

Desdobramentos
O diagnóstico para a dengue é somente uma parte do projeto, que tem pers-

pectiva de pelo menos mais dois anos de trabalho. A próxima etapa consiste no 
diagnóstico diferenciado para a chikungunya. O projeto contempla dois trabalhos 

de iniciação científica (IC), dois de mestrado e um de doutorado, e conta, ainda, 
com a participação do professor Flávio Augusto Vicente Seixas, do Departamento de 
Bioquímica da UEM, que coordenou os estudos in silico da sequência proteica. Além 

disso, outro estudo, objeto de uma dissertação de mestrado já concluída, está relacio-
nado com a produção da proteína recombinante para o diagnóstico da zika.

transmitidos por mosquitos, tam-
bém são causadores da chikun-
gunya e zika. Para avaliar se o 
paciente foi ou está infectado geral-
mente são feitos testes sorológi-
cos, que são úteis para a detecção 
de anticorpos formados contra o 
vírus – Imunoglobulina M (IgM) e 
Imunoglobulina G (IgG).

Conforme a professora Érika, 
o problema é que esse grupo de 
vírus apresenta muitas semelhan-
ças na estrutura do ácido deso-
xirribonucleico, o DNA, e das pro-
teínas, dificultando o diagnóstico 
sorológico, já que os anticorpos 

produzidos por pacientes infec-
tados por dengue podem reco-
nhecer proteínas de outros vírus 
dessa família. “Os resultados 
podem ser duvidosos, impedindo 
a diferenciação de qual arbovi-
rose está infectando o paciente”, 
alerta a coordenadora do projeto.

Os resultados obtidos em 
escala laboratorial apontam que 
é possível produzir quantidades 
razoáveis da quimera para os tes-
tes sequenciais. “O grande desa-
fio é eliminar as reações cruzadas 
no sorodiagnóstico do zika vírus”, 
acrescenta a professora.

O diagnóstico precoce e seguro da doença pode impactar, antes de tudo, na agilidade do tratamento, diminuindo 
as chances de complicação da doença

DIVULGAÇÃO
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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

Brilho, harmonia e emoção 
marcaram a 9ª edição do 
‘Auto de Natal’, uma realização 
conjunta entre Unipar e 
Prefeitura. O coro, formado 
por cerca de duzentas crianças 
das escolas municipais 
Cândido Portinari, Professora 
Analides de Oliveira Caruso, 
Tempo Integral, Germano 
Rudner, Angelo Moreira 
da Fonseca, Papa Pio XII e 
Ouro Branco, fez bonito nas 
sacadas da Unipar. E foi muito 
aplaudido!
O Reitor Carlos Eduardo 
Garcia e sua família marcaram 

presença e a prefeitura foi 
representada pela secretária 
de Educação, Mauriza Lima. 
Os ensaios com as crianças 
começaram há seis meses. 
Muitas pessoas – ligadas à 
Diretoria Executiva de Gestão 
da Comunicação da Unipar 
e à Secretaria Municipal de 
Educação – trabalharam 
nos bastidores para fazer 
acontecer essa noite mágica, 
que atraiu mais de 500 pessoas 
[na sexta, 13/12]. Depois do 
canto, a sensação foi a queima 
de fogos de artifício coloridos 
e a chegada do Papai Noel.

Evento atraiu famílias de vários bairros
AUTO DE NATAL
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COBERTURA com 310m², localizado 
na Rua José Teixeira D´ávila, 3797 
- Defronte Justiça Federal. Piso in-
ferior: sala de estar/jantar, cozinha 
planejada, lavanderia, 01 suíte e 02 
dormitórios, BWC social, todos mo-
biliados. Piso Superior: ampla suí-
te, salão de festas/ jogos, cozinha/
churrasqueira, terraço descoberto 
com pergolado e deck em madeira. 
Localização privilegiada, no Centro 
da cidade. Grande oportunidade 
para adquirir sua moradia com con-
forto e sofisticação. Para mais infor-
mações, ligue e agende uma visita.

Apto 003 - Bloco A5, com 02 quartos, 
sala, cozinha, BWC e uma vaga de 
garagem. Parcialmente reformado.

Ótimas condições.

R$ 95.000

Apto 201 - 2º Andar - Localizado no 
Jd. dos Príncipes, à 50m da Av. Lon-
drina,  entre Unipar Campus III e a 
Praça Miguel Rossafa. Contendo 01 
suíte, 02 quartos, BWC social, sala 
ampla, cozinha, sacada, lavanderia 
e 01 vaga de garagem. Apartamento 
em ótimas condições de uso, com 
90m² privativos. Excelente ambien-
te familiar e baixo custo de condo-
mínio. Agende uma visita!

OURO VERDE I

ED. SERRANO

EDIFÍCIO BELA VIDA

LOTES EM ATÉ 100X:

R$ 950.000
PREÇO ESPECIAL!

R$ 265.000
OPORTUNIDADE!

Rua Felício Conceição Gonçalves, 
3226, na Quadra 4, Lote 3-A - próx. 
Alto São Francisco. Terreno com 
240,00m². Casa nova, em alvena-
ria com 130m², contendo 01 suíte, 
02 quartos, sala de estar/jantar, 
cozinha, espaço gourmet c/ chur-
rasqueira, área de serviço coberta 
e garagem. Residência recém-refor-
mada, pronta para morar.

RES. JD. ATLÂNTICO

R$ 295.000

Rua Antônio Zanolo Fernandes, 1175. 
Residência com 63m², com 01 suíte 
e 01 quarto, e demais dependências. 
Terreno com 175,00m². Novíssima, 
sem uso, em ótima localização.

Residência localizada na Av. Rotary 
- Com 364,47m² de área total, con-
tendo uma residência em alvenaria 
com 185,96m², sendo 01 suíte, 02 
quartos amplos, sala de estar/jantar 
e cozinha integrados, BWC social, 
garagem para 02 carros, edícula com 
churrasqueira, pia e lavandeira. Em 
fase de reforma total.

QUADRA 3, LOTE 13 - Localizado no 
Condomínio Residencial Paysage Es-
senza, com 251,42m² (12,92x20).  Con-
domínio contendo quadra de tênis e 
poliesportiva, campo de futebol socie-
ty, playground, duas piscinas, acade-
mia com vestiários e segurança 24h. 
Condomínio com completa estrutura, 
pronto para construir. Conheça!

JD. IRANI
(PRÓXIMO SORVETES GURI)

(44) 99172-6911

RES. AV. ROTARY

PAYSAGE ESSENZA

R$ 125.000 - À VISTA

R$ 650.000

R$ 140.000

METROPOLITANO II
R$54.000 - Lote 31/32-A, Quadra 10

Com 162,50m² (6,67x24,50)

R$56.500 - Lote 43/44-A, Quadra 10
Com 162,50m² (6,67x24,50) 

JD. ITÁLIA III
Próx. Sonho Meu.Excelente 

Topografia. Com 147m² (7,00x21,00).
R$ 23.900 - Lote 04, Qda 05
R$ 23.900 - Lote 12, Qda 05
R$ 23.900 - Lote 17, Qda 05
R$ 23.900 - Lote 21, Qda 05

JD. BELO MONTE
Lotes 8-B, Quadra 04

Com 150,30m² (6,68x22,50)
Próx. Sorvetes Guri.

R$ 25.300

SAN REMO/ZAELI
Lote 4, Quadra 10

Terreno com 373 m², com excelente 
topografia, à 50 m do portão da 

entrada da Zaeli, pronto para 
construir.

R$ 125.000

JD. BELO HORIZONTE
Lotes 11/12-B, Quadra 22

Com 133,40m² (6,67x20,00)
Atrás da Havan. Ótima localização.

R$ 39.000

Apto 303, 1º andar, bloco 03, lo-
calizado no Residencial Bela Vida, 
próximo ao Sorvetes Guri. Com 
52m² de área total e 46m² de área 
privativa, contendo 02 quartos, 
BWC social, sala, cozinha e 01 vaga 
de garagem descoberta. Agende 
uma visita para conhecer!

R$ 105.000

TOTALMENTE

MODERNIZADA

ED. PALLADIUM - COBERTURA

TEMOS INÚMERAS 
OPORTUNIDADES PARA VOCÊ 

FAZER UM BOM NEGÓCIO!

Fale com nossos Corretores:

RES. PQ. DO LAGO

Residência localizada na Rua Ja-
çanã, 2791, Pq. do Lago - Com 
252m² de área total, contendo 
uma residência em alvenaria com 
113m², sendo 01 suíte, 02 quartos, 
sala de estar e cozinha integrados, 
BWC social e lavandeira coberta. 
Ótima localização.

R$ 290.000

60X
�������

�������

60X
�������

�������
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Consumidoras 
contempladas
Adriane de Souza, Andressa 
dos Reis Ferreira, Crislaine 
Francisca Prohmann, Ivanele 
Andrade Bispo e Josiane 
Santana Martins foram as 
participantes da votação 
interativa do Concurso 
de Decoração Natalina 
(Vitrines) do Natal Encantado 
contempladas com vales-
compra de R$ 200. O sorteio 
foi realizado pelo Conselho 
da Mulher Empresária e 
Executiva na Aciu, na tarde 
desta quarta-feira (18). Os 
vales poderão ser utilizados 
em qualquer empresa filiada 
à Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola.  

Premiação
A premiação será entregue em 
evento especial nesta sexta-
feira (20), no Paço da Amizade 
(Centro Cívico), às 14h. 
Na ocasião também serão 
entregues as premiações dos 
concursos de decoração para 
residências e condomínios 
e conhecida a empresa que 
elaborou a melhor fachada 
temática. 

Noel de bike
O Desfile de Papais Noéis 
Ciclistas, na noite desta 

quarta-feira (18), arrebatou a 
região central de Umuarama. 
Cerca de cem participantes, 
devidamente caracterizados, 
chamaram a atenção e 
enriqueceram a programação 
do Natal Encantado, parceria 
de sucesso entre a Prefeitura 
e a Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola. Como 
sempre, valeu demais o 
empenho da galera da 
Secretaria de Esporte e Lazer 
(Smel). Saudação especial ao 
Jefinho, incansável batalhador 
e divulgador do ciclismo.

A vez dos motociclistas
Nesta sexta (20), com a 
benção de São Pedro, será 
a vez do Desfile de Papais 
Noéis Motociclistas. O grande 
volume de chuva registrado 
em Umuarama no início da 
semana, algo em torno de 
noventa milímetros, levou a 
coordenação da programação 
do Natal Encantado a transferir 
a atração, que sairá da praça 
Miguel Rossafa, às 19h. A 
exemplo dos desfiles de carros 
antigos e bikes, o trajeto 
compreenderá as avenidas 
Paraná, Maringá e Rolândia.

Emoção na avenida
No desfecho de uma 
programação natalina marcada 
por novidades, a encenação 

‘Sem Jesus Não é Natal’ 
também percorrerá a principal 
artéria da cidade, a Paraná, 
na próxima segunda-feira 
(23) à noite. Concebida 
para emocionar o público e 
ficar na memória coletiva, 
com o emprego de carros 
alegóricos trará para a 
contemporaneidade o sentido 
do nascimento de Cristo. 
Muitas surpresas estão 
reservadas. Aciu e prefeitura 
contam com a parceria da 
paróquia São José Operário.

Vagas de estágio
O Centro de Incentivo à União 
Escola/Empresa (Ciunem) 
anunciou 12 vagas de 
estágio para os estudantes 
de Umuarama e região. Há 
oportunidades tanto para os 
acadêmicos do ensino superior 
quanto para os estudantes 
do ensino médio. O Ciunem é 
responsável pela intermediação 
das vagas, ou seja, recebe os 
candidatos e encaminha para 
as empresas. Os interessados 
devem entrar em contato pelo 
telefone (44) 3621-2840.

Se alguém tem algo a dizer 
é Sônia Hess, muito citada 
pela Forbes nos últimos anos 
como uma das mais poderosas 
mulheres de negócio do 
território nacional, mas ela 
prefere ouvir. 
- Nós temos de nos forçar a 
aprender o tempo todo. Temos 
dois ouvidos e uma boca, para 
ouvirmos mais do que falamos. 
Não se aprende sem ouvir.

Pensemos a respeito. Tenha um 
esplêndido Natal, com muita 
Paz, Saúde e Fraternidade.

A Aciu é a Casa do Empresário!
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Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Transplante
bem sucedido

Referência internacio-
nal, o Serviço de Transplan-
tes de Órgãos do Hospital 
Angelina Caron (HAC) reali-
zou com sucesso o primeiro 
transplante de pulmão do 
Paraná. O órgão foi trans-
portado de helicóptero de 
Foz do Iguaçu até o hospi-
tal, em Campina Grande 
do Sul, e implantado com 
êxito em Reinaldo Ferreira 
de Goes, de 57 anos, um 
dos dez pacientes na fila 
de espera de um órgão em 
condições adequadas para 
o procedimento.

Uma operação integrada 
entre a Divisão de Transporte 
Aéreo da Casa Militar e GOA/
PCPR (Grupamento de Ope-
rações Aéreas da Polícia 
Civil do Estado do Paraná) 
foi responsável pelo trans-
lado do pulmão e também 
de um coração, em apoio à 
Central de Transplantes.

ANOS DE ESPERA
O paciente está se recu-

perando bem após a cirurgia 
e já respira sem auxílio de 

equipamentos. Permanece em 
observação e cuidados inten-
sivos na UTI do HAC. Reinaldo 
é pedreiro de profissão, mas 
estava há dois anos sem tra-
balhar, pois necessitava de oxi-
gênio. “Ele teve um enfisema 
pulmonar que desencadeou 
esse quadro mais grave de 
dificuldade de respirar. Tenho 
cuidado do Reinaldo desde 
então. A gente estava na fila 
e colocou na mão de Deus. 
Foi uma surpresa quando nos 
ligaram, na terça pela manhã, 
e viemos da Lapa até o hos-
pital”, conta a esposa Val-
delice Goes. O casal é da 
Lapa, tem quatro filhos e 
está junto há 27 anos.

“Há dois anos obtivemos o 
credenciamento do Ministério 
da Saúde para o transplante. O 
processo é complexo, além 
da compatibilidade sanguí-
nea, os pulmões doados 
não devem ter sinais de 
infecção ou lesão”, pontua 
o médico Frederico Barth, 
técnico do Serviço de Trans-
plante Pulmonar do HAC.

Solar no TRF 1
Enquanto a Agência Nacional de 
Energia Elétrica abre consulta com 
indicativos de sobretaxa para a 
energia solar, o Governo dá sinais 
de que pretende investir a cada 
ano mais no modelo de consumo. 
O Palácio aprovou  R$ 2 milhões 
no Orçamento do ano que vem 
para que a sede em Brasília do 
Tribunal Regional Federal da 
1ª Região instale uma usina 
para consumo próprio, visando 
economia. O TRE do Paraná já 
tem uma, e o TJ do Estado 
também fará sua primeira 
usina com instalação de 
centenas de painéis.

Espera que vou
O presidente Jair Bolsonaro 
está focado nas agendas no 
Nordeste que fez o ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio Freitas, 
cancelar a inauguração de uma 
rodovia no Piauí.

Talkei?
O ministro desceria em 
Teresina hoje, para inaugurar 
o alargamento da BR-135, a 
‘Rodovia da Morte’. Bolsonaro 
quer ir pessoalmente em 
janeiro. Freitas já tinha 
palestra agendada.

Blindagem
Cuidado com as ligações de 
código 14 ou números privados 
nas quais o “interlocutor” 
repete o “alô”-. A arapongagem 
está forte no eixo Rio-SP-Brasília. 

Tão perto
Quem o acompanha de perto 
diz que o ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, critica os 
petistas e sua gestão, mas mantém 
Antonio Paulo Vogel como 
secretário Executivo no MEC. Ele 
foi secretário adjunto de finanças 
do então prefeito Fernando 
Haddad (PT), em São Paulo, e 
com cargo alto no ministério.  

Tão perto 2
Aliás, tem muita gente graúda 
no Governo - em especial no 
Palácio - de olho nas atividades 
de Sérgio Henrique Cabral, 
ex-advogado do Grupo Kroton 

(maior conglomerado de 
faculdades do País), e hoje 
assessor especial do ministro da 
Educação, com trânsito em todos 
os departamentos do MEC. 

Vai ter volta
Um cidadão de bem foi a 
departamento de estatal em 
Brasília denunciar grilagem. 
Pediu anonimato. Ganhou 
de volta a divulgação do seu 
depoimento para os grileiros. 
O que os sacanas não sabiam 
é que o Palácio acompanha o 
caso e o presidente da autarquia 
se queimou com o presidente 
Bolsonaro. Vamos manter o 
nome e a entidade em sigilo.

Que crise?
A VISA registrou acima de 
50% no Brasil na emissão de 
novos cartões pré-pagos no 
primeiro semestre. O Distrito 
Federal liderou o ranking, com 
crescimento de 160%

Mordida no registro
André Vital vai perder o seu 
registro no Conselho Federal 
de Medicina Veterinária 
na seccional do Amazonas. 
E há outros profissionais 
investigados na região Norte. 
Ele foi preso em flagrante 
durante briga de cães com 
apostas, no sábado, em 
Mairiporã (SP).
 
44 anos depois
Fã de Plínio Salgado há décadas, 
o advogado Paulo Fernando 
Melo, de Brasília, telefonou 
para o cartunista Ziraldo 
indagando-lhe sobre charge 
publicada no Pasquim em 
dezembro de 1975. Na imagem, 
Ziraldo pincelou Plínio, Hitler e 
Franco com a inscrição “ENFIM 
SÓS”. “Ziraldo, educadamente, 
disse que hoje não a faria mais, 
e reconheceu a inteligência 
ímpar e o mérito do escritor 
Plínio Salgado”. 
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Operação Merry Christmas prende 
homem procurado por homicídio

A Polícia Civil deflagrou na 
manhã de ontem (quinta-feira, 19) 
a Operação Merry Christmas, que 
resultou na prisão de cinco pes-
soas e no cumprimento de cinco 
mandados de busca e apreensão. 
Foi apreendida uma determinada 
quantidade em dinheiro e drogas, 
além de telefones celulares.

Um dos objetivos da operação 
era dar cumprimento ao mandado 
de prisão contra um homem de 34 
anos, autor do crime de homicídio 
na cidade de Maria Helena (25 qui-
lômetros de Umuarama). O assas-
sinato aconteceu em 7 de dezem-
bro deste ano. Contudo, o suspeito 
não foi encontrado nos endereços 
diligenciados durante a manhã e 
passou a ser considerado foragido.

Os trabalhos continuaram até 
que foi dado cumprimento a um 
mandado de prisão preventiva 
contra outro homem de 22 anos, 
acusado de roubo. O assalto que 
ele praticou foi na Estrada Anta, 
no município de Perobal, dia 20 
de outubro. As investigações 
duraram cerca de um mês até 
que o suspeito foi reconhecido 
por testemunhas, razão pela qual 
sua prisão foi decreta.

Em um endereço visitado em 
Maria Helena foram encontrados 
dinheiro e drogas, em razão disso 
a proprietária da casa (25 anos), 
foi atuada em flagrante. A mulher 
já era suspeita de estar envolvida 
no tráfico de drogas.

No imóvel também foram 
apreendidas 32 gramas de maco-
nha, já preparada para a comercia-
lização, além de R$ 92 em notas 
diversas que a polícia acredita que 
seja proveniente do tráfico.

MAIS DINHEIRO
Ainda em Maria Helena outro 

mandado de busca e apreensão 
foi cumprido pela manhã em uma 
residência suspeita de ser ponto 
de comercialização de drogas. 
No local não foram encontrados 
entorpecentes, mas havia uma 
grande quantidade de dinheiro (R$ 
3.617,00). Ninguém foi preso, mas 
os valores foram apreendidos em 
razão das fundadas suspeitas da 
prática do crime.

Outro homem de 22 anos 

também foi preso. Ele era monito-
rado através de tornozeleira eletrô-
nica e descumpriu os requisitos do 
regime a que estava submetido.

Outro jovem, de 19 anos, foi 
conduzido, pois em sua casa 
foram encontradas sete gramas 
de maconha.

Por fim, foi possível dar cumpri-
mento a um mandado de prisão por 
dívida alimentar contra a pessoa 
um homem de 53 anos.

Alvo foi encontrado
O homem que era considerado o prin-
cipal alvo da operação foi localizado 
durante a tarde em um esconderijo 
na cidade de Pérola (47 quilômetros 
de Umuarama). O autor do homicídio 
em Maria Helena havia escapado 
da polícia durante a manhã, mas no 
decorrer das investigações os policiais 
conseguiram chegar até seu para-
deiro. O acusado foi recambiado à 
Cadeia Pública de Umuarama, onde 
foi colocado à disposição da Justiça.

DINHEIRO celulares e drogas foram apreendidos durante os cumprimentos aos mandados de prisão

DIVULGAÇÃO

LARISSA DINIZ

ACUSADO de assassinato (camiseta clara), condu-
zido para interrogatório, depois que foi localizado
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PRF lança Operação Rodovida 
nesta sexta-feira em todo o país

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
lança hoje (sexta-feira, 20) mais uma 
edição da Operação Integrada Rodo-
vida em todo país. A ação que acon-
tecerá durante o período de festas 
de Natal, Ano Novo e Carnaval, tem 
como objetivo integrar órgãos públi-
cos federais, estaduais e municipais 
com o objetivo de reduzir os índices 
de violência no trânsito.

O lançamento no Paraná acon-
tece às 14 horas na Unidade Ope-
racional Wanser, localizada na 
BR-277, quilômetro 59, logo após a 
praça de pedágio, em São José dos 
Pinhais, na pista sentido litoral.

A operação, que vai até 1º de 
março de 2020, envolve cinco 
ministérios (Justiça e Segurança 
Pública; Infraestrutura; Saúde; 
Educação; e Mulher, Família e 
Direitos Humanos), polícias esta-
duais, guardas municipais e outros 
órgãos ligados à área de trânsito.

As ações de fiscalização da PRF 
terão como foco, entre outras prio-
ridades, a embriaguez ao volante, 
as ultrapassagens proibidas e o 
uso do cinto de segurança e das 
cadeirinhas. Também serão feitas 
fiscalizações específicas de cami-
nhões e de motocicletas. Estão 
previstas ainda ações educativas, 
em todas as regiões do Paraná.

A PRF pretende concentrar suas 
equipes nos trechos com maior 
fluxo de veículos e maior incidência 
de acidentes graves.

NÚMEROS
Nove pessoas mor reram 

durante os cinco dias da Operação 
Natal de 2018 nas rodovias fede-
rais do Paraná. Outras sete mortes 
foram registradas durante a última 
Operação Ano Novo no estado.

Desobediência às normas de 

trânsito, desatenção, excesso de 
velocidade, ingestão de bebidas 
alcoólicas e ultrapassagens malsu-
cedidas foram as principais causas 
dos acidentes fatais registrados 

pela PRF no primeiro semestre 
deste ano no estado. Atropela-
mentos e colisões frontais repre-
sentaram mais da metade das 250 
mortes registradas no período.

A ação vai até 1º de março, envolve cinco ministérios, polícias estaduais, guardas municipais e outros órgãos 
ligados à área de trânsito

DIVULGAÇÃO

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 +0,23% 30,61 
Vale ON +0,99% 54,00 
ItauUnibanco PN +0,49% 36,66 
Bradesco PN +1,84% 36,45 
Marfrig ON -5,17% 9,72 
Natura ON +5,69% 38,85

IBOVESPA: +0,71% 115.131 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 109,32
Libra est. 0,7675
Euro 0,8995
Peso arg. 59,85

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,1% 4,0620 4,0630 -4,2%
PTAX  (BC) +0,2% 4,0627 4,0633 -3,8%
PARALELO 0,0% 4,0200 4,2900 -4,2%
TURISMO 0,0% 4,0200 4,2700 -4,3%
EURO +0,1% 4,5149 4,5172 -3,0%

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 19/12

Iene R$ 0,0372
Libra est. R$ 5,29
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1587,55 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 19/12

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 19/12 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

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

SOJA 924,50 -4,00 1,4%
FARELO 298,40 -4,50 -1,9%
MILHO 386,50 -0,50 1,5%
TRIGO 545,25 -3,00 5,8%

SOJA 77,49 -0,4% -1,1%
MILHO 37,64 0,2% 10,8%
TRIGO 48,01 0,0% 4,3%
BOI GORDO 188,49 -0,5% 1,6%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 19/12 PR DIA 30d.

Em 19/12 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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Diretores revelam detalhes do contrato da Sanepar
Em entrevista coletiva na quar ta-

-feira (18), o diretor jurídico da Sa-
nepar, Andrei de Oliveira Rech, acom-
panhado do gerente geral regional 
Sergio Augusto Por tela, do gerente 
regional Carlos Henrique Gonçalves 
e de Nuno Alves, gerente de conces-
sões, esclareceu detalhes da reunião 
que aconteceu na sexta-feira (13) na 
Câmara de vereadores, que foi alvo 
de discussões em redes sociais e 
acabou terminando na delegacia.

Rech também apresentou os pontos 
principais do contrato de renovação de 
concessão entre Sanepar e Prefeitura. 
Ao final da entrevista ele afirma que “A 
pressa em renovar o contrato é do mu-
nicípio, que está deixando de receber os 
investimentos previstos pela estatal”.

Jornal Tribuna Hoje News – Em 
relação ao vídeo, as divulgações e 
aos comentários sobre a reunião na 
Cãmara com os vereadores, qual a 
posição da Sanepar?

Andrei de Oliveira Rech – “A empre-
sa estará ingressando com um pedido 
de explicação, junto ao Juízo Criminal 
da Comarca de Crimes Cibernéticos. Já 
identificamos os responsáveis, que são 
blogueiros e um assessor de vereador, 
além de outras pessoas que possam 
ter colaborado fomentando da notícia na 
imprensa. Todas as pessoas que com-
partilharam os vídeos receberão uma 
notificação da Sanepar para que retirem 

de suas mídias sociais tal compartilha-
mento ou que expliquem à empresa o 
que sabem dos fatos”.

JTHN – Carlos Henrique, você foi 
convidado a participar de uma reunião 
na sexta-feira (13) na Câmara de Vere-
adores? O que havia em sua mochila?

Carlos Henrique Gonçalves – “Sim, 
fui convidado e a tratativa seria a respei-
to dos detalhes que constam no contrato 
entre Umuarama e a Sanepar, quando foi 

abordado o item ‘prorrogação’, pois al-
guns vereadores não estavam contentes 
com o que estava previsto no contrato 
e queriam saber da opinião da Sanepar 
quanto à supressão ou emenda em re-
lação à tal cláusula. Fui ao Executivo e 
depois à Câmara para conversar sobre o 
assunto com os vereadores (membros da 
Comissão de Justiça e Redação). Trabalho 
com meu notebook, que estava na minha 
mochila e sempre o carrego para apresen-
tação de documentos e planilhas”.

JTHN – O contrato que pode vir a 
ser firmado entre Prefeitura e Sane-
par traz algumas novidades?

Andrei de Oliveira Rech – “Por ter 
sido firmado num ano longínquo (1975) 
o contrato entre Umuarama e Sanepar 
teve prazo de vigência de 30 anos e não 
acompanhou o que foi conquistado em 
termos de legislação no decorrer dos 
anos em termos de saneamento bási-
co. Foi regulamentado em 2010 e agora 
está a disposição do Marco do Sanea-
mento (MPs que passaram na Câmara 
dos Deputados), que aguarda tramita-
ção para sanção ou veto do presidente 

Reunião com vereadores
SERGIO Portela, Carlos Henrique Gonçalves, Andrei Rech e Nuno Alves em entrevista coletiva

ALEX MIRANDA

Renovação
da república. Hoje em dia, saneamento 
básico deixou de ser uma pauta políti-
ca e passou a ser estrutural no Estado, 
pois envolve a saúde da população.

Umuarama, que está universalizada 
em termos de distribuição de água, coleta 
e remoção e tratamento de esgoto, é di-
nâmica. Ela cresce constantemente e nós 
temos que estar acompanhando. Por isso 
que no contrato existe uma clausula de re-
visão periódica. De 4 em 4 anos as partes 
vão deliberam a respeito de onde e como 
serão aplicados os investimentos da Sa-
nepar. Para que a revisão periódica tenha 
efeito, necessita de uma imposição legal, 

ou seja, o contrato deve estar firmado”.

JTHN – Sobre o que é tratado em 
discussão na Câmara de Vereadores?

Rech – “Nesta fase, as emendas 
que podem ser apresentadas, tratam 
unicamente das cláusulas do contrato. 
Não adianta levar à discussão em plená-
rio matérias com vício de legitimidade. 
Como por exemplo, discutir sobre tarifa-
ção. Quem trata de tarifa no Paraná é 
a Agência Reguladora. Não cabe discutir 
tarifação em lei autorizativa de conces-
são de serviços. É o órgão do Estado 
chamado Agepar que define a tarifação”.

Investimentos
JTHN – Nuno Alves, quais são aos 

investimentos que a Sanepar prevê 
para Umuarama?

Nuno Alves – “Quando o contrato 
estiver vinculado, existe a previsão de 
um investimento de R$ 236 milhões, 
que será corrigido ao logo do tempo, 
somente para obras de água e de es-
goto. Nos primeiros 4 anos o investi-
mento será de R$ 127 milhões”.

JTHN – Existem outros benefícios?
Alves – “O município vai receber 2% 

do Fundo Municipal de Saneamento Bási-
co (atualmente recebe 1%), passando de 
R$ 50 mil a R$ 100 mil mensais. E a cada 
mês que passa sem a assinatura do con-
trato, o município perde estes recursos”.

JTHN – A negociação a respeito da 
renovação do contrato entre Umuara-
ma e a Sanepar já é feita há anos?

Sergio Augusto Portela – “Esta ne-
gociação foi iniciada antes de 2015. A 
finalidade é transformar o contrato de 
concessão em contrato de programa. Já 

houveram várias reuniões, notificações 
e questionamentos da Câmara que fo-
ram respondidos. Não é uma novidade. 
E neste ano já foi feita audiência com 
os vereadores. Excluiremos do contrato 
a vigência do contrato por 30 anos, com 
prorrogação por mais 30 – que deixou 
os vereadores desconfortáveis. Portan-
to decidimos retirar esta cláusula”.

Rech – “Quanto mais o tempo pas-
sar, mais Umuarama está perdendo. O 
município é quem deve ter a pressa de 
firmar definitivamente o contrato”.
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de suas mídias sociais tal compartilha-
mento ou que expliquem à empresa o 
que sabem dos fatos”.

JTHN – Carlos Henrique, você foi 
convidado a participar de uma reunião 
na sexta-feira (13) na Câmara de Vere-
adores? O que havia em sua mochila?

Carlos Henrique Gonçalves – “Sim, 
fui convidado e a tratativa seria a respei-
to dos detalhes que constam no contrato 
entre Umuarama e a Sanepar, quando foi 

abordado o item ‘prorrogação’, pois al-
guns vereadores não estavam contentes 
com o que estava previsto no contrato 
e queriam saber da opinião da Sanepar 
quanto à supressão ou emenda em re-
lação à tal cláusula. Fui ao Executivo e 
depois à Câmara para conversar sobre o 
assunto com os vereadores (membros da 
Comissão de Justiça e Redação). Trabalho 
com meu notebook, que estava na minha 
mochila e sempre o carrego para apresen-
tação de documentos e planilhas”.

JTHN – O contrato que pode vir a 
ser firmado entre Prefeitura e Sane-
par traz algumas novidades?

Andrei de Oliveira Rech – “Por ter 
sido firmado num ano longínquo (1975) 
o contrato entre Umuarama e Sanepar 
teve prazo de vigência de 30 anos e não 
acompanhou o que foi conquistado em 
termos de legislação no decorrer dos 
anos em termos de saneamento bási-
co. Foi regulamentado em 2010 e agora 
está a disposição do Marco do Sanea-
mento (MPs que passaram na Câmara 
dos Deputados), que aguarda tramita-
ção para sanção ou veto do presidente 

Reunião com vereadores
SERGIO Portela, Carlos Henrique Gonçalves, Andrei Rech e Nuno Alves em entrevista coletiva

ALEX MIRANDA

Renovação
da república. Hoje em dia, saneamento 
básico deixou de ser uma pauta políti-
ca e passou a ser estrutural no Estado, 
pois envolve a saúde da população.

Umuarama, que está universalizada 
em termos de distribuição de água, coleta 
e remoção e tratamento de esgoto, é di-
nâmica. Ela cresce constantemente e nós 
temos que estar acompanhando. Por isso 
que no contrato existe uma clausula de re-
visão periódica. De 4 em 4 anos as partes 
vão deliberam a respeito de onde e como 
serão aplicados os investimentos da Sa-
nepar. Para que a revisão periódica tenha 
efeito, necessita de uma imposição legal, 

ou seja, o contrato deve estar firmado”.

JTHN – Sobre o que é tratado em 
discussão na Câmara de Vereadores?

Rech – “Nesta fase, as emendas 
que podem ser apresentadas, tratam 
unicamente das cláusulas do contrato. 
Não adianta levar à discussão em plená-
rio matérias com vício de legitimidade. 
Como por exemplo, discutir sobre tarifa-
ção. Quem trata de tarifa no Paraná é 
a Agência Reguladora. Não cabe discutir 
tarifação em lei autorizativa de conces-
são de serviços. É o órgão do Estado 
chamado Agepar que define a tarifação”.

Investimentos
JTHN – Nuno Alves, quais são aos 

investimentos que a Sanepar prevê 
para Umuarama?

Nuno Alves – “Quando o contrato 
estiver vinculado, existe a previsão de 
um investimento de R$ 236 milhões, 
que será corrigido ao logo do tempo, 
somente para obras de água e de es-
goto. Nos primeiros 4 anos o investi-
mento será de R$ 127 milhões”.

JTHN – Existem outros benefícios?
Alves – “O município vai receber 2% 

do Fundo Municipal de Saneamento Bási-
co (atualmente recebe 1%), passando de 
R$ 50 mil a R$ 100 mil mensais. E a cada 
mês que passa sem a assinatura do con-
trato, o município perde estes recursos”.

JTHN – A negociação a respeito da 
renovação do contrato entre Umuara-
ma e a Sanepar já é feita há anos?

Sergio Augusto Portela – “Esta ne-
gociação foi iniciada antes de 2015. A 
finalidade é transformar o contrato de 
concessão em contrato de programa. Já 

houveram várias reuniões, notificações 
e questionamentos da Câmara que fo-
ram respondidos. Não é uma novidade. 
E neste ano já foi feita audiência com 
os vereadores. Excluiremos do contrato 
a vigência do contrato por 30 anos, com 
prorrogação por mais 30 – que deixou 
os vereadores desconfortáveis. Portan-
to decidimos retirar esta cláusula”.

Rech – “Quanto mais o tempo pas-
sar, mais Umuarama está perdendo. O 
município é quem deve ter a pressa de 
firmar definitivamente o contrato”.



14  ESPORTE TRIBUNA HOJE NEWS, 20 DE DEZEMBRO DE 2019

Flamengo e Liverpool
se enfrentam na final
Flamengo e Liverpool fazem neste 

sábado, 21 de dezembro (21), a final 
do Mundial de Clubes da Fifa 2019. 
O jogo será às 14h30, no estádio 
Khalifa Internacional, em Doha, no 
Qatar. As duas equipes se destacam 
pelo for te poder de ataque e, princi-
palmente, pela força de seus trios 
ofensivos. Arrascaeta, Bruno Henri-
que e Gabigol são as grandes espe-
ranças dos brasileiros, enquanto 
Mané, Salah e Firmino são os res-
ponsáveis por aterrorizar os adver-
sários dos ingleses.

A decisão marcará a última par-
tida do Flamengo no ano, enquanto 
o Liverpool ainda terá par tidas da 
Premier League antes dos fogos 
marcarem a chegada de 2020. E, 
ao menos nos números, o trio fla-
menguista teve um 2019 melhor. 
Desde 1º de janeiro, Gabigol, Bruno 
Henrique e Arrascaeta balançaram 
as redes 96 vezes em 61 par tidas, 
uma média de 1,57 gol por jogo. Em 
49 par tidas, Salah, Mané e Firmino 
balançaram as redes 66 vezes, uma 
média de 1,34 gol por jogo.

Santos oferece parcela do Fla por Bruno Henrique em dívida ligada a Neymar

Comparação
Se compararmos os desempenhos individuais, o Flamengo venceu os três duelos. 

O grande artilheiro rubro-negro na temporada foi Gabriel, que marcou 43 vezes em 58 
partidas disputadas em 2019, uma média de 0,74 gols por jogo. Sadio Mané, o matador do 
Liverpool, anotou 30 gols em 49 jogos, uma média de 0,61 por jogo. Os segundos coloca-

dos de cada equipe são Bruno Henrique e Salah, respectivamente. O atacante rubro-negro 
balançou as redes 35 vezes em 61 oportunidades, uma média de 0,57 por jogo, enquanto o 

egípcio marcou 24 vezes em 48 partidas, média de exatamente 0,5/jogo. Por fim, Arras-
caeta fez ‘apenas’ 18 gols em 51 jogos, para uma média de 0,35 por partida. Firmino tam-

bém vem em um desempenho ‘ruim’ com 12 gols em 47 jogos, ou uma média de 0,25.

O trio Rubro Negro que entram em campo para a última partida do flamengo sábado.

DIVULGAÇÃO

Enquanto Bruno Henrique brilha 
com a camisa do Flamengo no Mundial 
de Clubes, sendo o principal destaque 
na vitória por 3 a 1 sobre o Al-Hilal na 
terça-feira (17), resta ao Rubro-Negro 
a terceira e última parcela devida ao 
Santos pela compra do atacante, 
de R$ 11 milhões, com vencimento 
previsto para o próximo dia 21 de 
janeiro. O clube paulista, entretanto, 
já ofereceu a quantia a ser recebida 
como garantia em uma dívida que 
envolve a ida de Neymar do Barce-
lona para o PSG.

O caso envolve uma cadeia grande 
de personagens. Em 2017, ainda 
na gestão de Modesto Roma Júnior, 
o Santos firmou contrato com uma 
empresa chamada Quantum Solu-
tions. Sediada em Malta, ela teria a 

missão de intermediar junto ao PSG o 
recebimento dos valores aos quais o 
alvinegro tinha direito pelo mecanismo 

de solidariedade na contratação de 
Neymar pelo clube francês por 222 
milhões de euros.

BRUNO Henrique durante partida do Flamengo contra o Al Hilal pelo Mundial de Clubes

DIVULGAÇÃO
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Atleta com síndrome de down 
encontra socialização no Judô

João Vitctor Alves, de 14 anos, 
vem ganhando novas perspectivas 
de vida com a prática do judô inclu-
sivo, proporcionada por uma acade-
mia de lutas em Umuarama. João 
possui síndrome de down e há um 
mês começou a praticar o esporte 
que, além de lhe proporcionar um 
melhor desemprenho físico, tam-
bém está ajudando o jovem a se 
socializar e a obter alguns valores 
importantes em sua vida.

Victor busca participar de todos 
os treinos na academia do profes-
sor Juan Jimenez e, a confirmação 
vem através da mãe, Regina Alves. 
Ninguém melhor do que ela para 
atestar a melhora no comporta-
mento do jovem lutador.

O adolescente começou a pra-
tica após a orientação de uma pro-
fessora da Apae, escola em que 
frequenta, pois, a docente via no 
menino um forte potencial para o 
esporte, mas sabia que João pre-
cisava treinar a disciplina, por isso 
indicou a prática do judô, então a 
mãe resolveu acatar a orientação.

“O meu filho gosta muito de vir 
no judô. Ele fala bem do esporte, 

se deixar, ele quer vir todos os 
dias. Assim que a professora 
falou eu já fui atrás, porque 
quero o melhor para o meu filho. 

Acredito e faço ele acreditar que 
pode conseguir os sonhos dele, 
apesar das limitações. ”, diz a 
mãe do atleta mirim.

Igualdade
De acordo com Regiane, a luta está 
fazendo o filho ser mais disciplinado 
e também interagir melhor com os 
colegas. E treinar a disciplina nos 
alunos não é um desafio fácil para 
o professor Juan, ele sabe que 
precisa ser educado, paciente e 
duro ao mesmo tempo para que 
os judocas tenham resultado. 
Com João não é diferente, dando 
um pouco mais de atenção para 
que o menino não se machuque. 
“Eu prezo pela igualdade, mas 
por ele ser criança especial tenho 
o cuidado para que os impactos 
das atividades não prejudiquem o 
João Victor”, ressaltou Juan.

JOÃO Victor praticando e treinando judô, vem obtendo excelentes resultados

DIVULGAÇÃO

Marcio Calgara, 37, 
participou no domingo 
(15) em Rolândia da 
1ª Corrida e Cami-
nhada de Natal, que 
teve aproximadamente 
450 corredores. O 
atleta de Umuarama 
ficou em primeiro lugar 
em sua categoria (26 
a 40 anos). “Estou 
muito feliz pelo resul-
tado, agradeço muito 
aos amigos, família e 
colaboradores que me 
ajudaram ao longo deste 
ano”, disse Calgara, 
depos de sua última 
competição em 2019.

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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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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Leila questiona 
Betina sobre traição
Em “Amor de mãe”, Lurdes avisa a Magno que Leila 
despertou. Natália aconselha Vitória a descobrir quem 
é a namorada de Davi. Durval se insinua para Thelma, 
que não percebe. Leila afirma a Magno que deseja 
retomar sua família. Magno e Betina se preocupam 
com sua situação. Amanda alerta Danilo sobre o fecha-
mento da escola onde Camila trabalha. Thelma se 
encanta com Gabo, e Durval se incomoda. Mesmo aci-
dentada, Marina vence partida de tênis, e Ryan vibra. 
Álvaro pede que Amanda acesse a troca de e-mails 
entre e Vitória e Davi. Leila questiona Betina sobre 
seu relacionamento com Magno.

Malhação 
Rita afirma que ainda não confia 
em Rui. Cida alerta Leila sobre seu 
comportamento. Marco é carinhoso 
com Anjinha. Guga envia imagens da 
ultrassonografia de Meg para Beto, 
que admira o bebê com Filipe. Carla 
promete ajudar Anjinha a se encontrar 
com Cléber, mas pede que a menina 
volte a comer. Camelo questiona a 
atitude de Tatoo com Anjinha. Anjinha 
encerra sua greve de fome. Jaqueline 
aceita voltar a estudar com César. 
Celso conta a Jaqueline que enviou a 
lista de policiais de Zé Carlos para um 
site. Marco descobre que está sendo 
acusado de envolvimento com a milí-
cia. Guga acusa Max de fazer chanta-
gem emocional com Meg. Marco se 
preocupa que a acusação contra ele 
atinja Anjinha.

Éramos seis 
Carlos e os irmãos decidem tirar satis-
fações com o comerciante que agrediu 
Isabel. O comerciante é escorraçado 
da cidade. Gusmões diz que está de 
olho em Alfredo. Zeca acerta a socie-
dade com Neves. Olga se preocupa 
com a saúde dos filhos. Almeida mos-
tra a foto dos filhos e de Natália para 
Clotilde. Mabel desconfia do conselho 
que recebe de Marcelo. Adelaide e 
Alfredo se encontram na reunião polí-
tica. Mabel mente para que Carlos não 
termine o namoro com ela.

Bom Sucesso 
Terezinha avisa a Marcos que tem uma 
mulher estranha na casa de Paloma dis-
cutindo com Elias. Padre Paulo repreende 
Elias por doar sangue em troca de 
dinheiro. Ramon desconfia de Elias. Mar-
cos pede para Jeff procurar Tadeu. Paloma 
repreende Marcos por ele ter contado a 
Padre Paulo sobre a chantagem de Elias. 
Alberto visita Gabriela no hospital. Mauri 
avisa a Alberto que ocaso de Gabriela é 
grave. Paloma fica desesperada ao não 
encontrar Elias em casa.

Cúmplices de um resgate 
Frederico convida Lurdinha para ir até a 
casa dele, mas a recepcionista diz que 
não irá, pois senão todos ficarão comen-
tando. Téo leva ‘Manuela’ para a fazenda 
de Omar. Os dois sobem num barco no 
lago. Omar aparece com Sabrina e decide 
soltar o barco sem que os dois perce-
bam. O barco vai para o meio do lago. Na 
igreja católica, o padre canta um louvor e 
encanta os fiéis. Téo e Isabela notam que 
estão no meio do lago e gritam para que 
o mascote Manteiguinha consiga buscar 
ajuda. Mateus e Dóris chegam para aju-
dar os amigos. Priscila vai até a empresa 
On-Enterprise atrás de sua mãe, Safira.

As aventuras de Poliana 
Lorena, Beníco e Gael percebem que 
Mário está apaixonado por Ester. Luisa 
vai passear no parque com Pendleton, 
Poliana e Ester. Raquel acusa Filipa de 
estar enviando as mensagens anônimas. 

Mário pede conselhos amorosos ao irmão. 
João vai até a casa de Ruth para estudar 
com Bento. Débora se machuca durante 
sua aula de dança. Helô incentiva Gleyce 
nos estudos. Kessya e Filipa trabalham 
em um projeto de dança juntas.

Amor sem igual 
Pedro faz questão de pagar a conta. Pode-
rosa tem um pesadelo e é amparada por 
Miguel. Pedro Antônio deixa Fernanda em 
casa e eles se beijam. Antônio Júnior e 
José Antônio aguardam, ansiosos, pelo 
irmão. Poderosa e Miguel começam a se 
entender. A caminhonete de Pedro Antônio 
enguiça próximo à Estação da Luz. Fer-
nanda fala sobre o encontro com Norma. 
Pedro Antônio é abordado por alguns Ski-
nheads. Ele diz que não quer confusão, 
mas é atacado. Pedro Antônio foge do 
grupo de neonazistas. O filho de Oxente 
corre pelo metrô e percebe que chegou o 
fim do vagão.

O rico e Lázaro 
Dana diz ter ficado interessada em Rafael, 
conhecido de Zac. Daniel não tem cora-
gem de se declarar para Lia. Elga diz estar 
de olho nas gêmeas. Amitis e Nabucodo-
nosor lamentam a morte de Kassaia. Evil 
Merodaque chora a morte da irmã. Nitó-
cris diz sentir falta de Kassaia. Sammu-Ra-
mat se irrita ao ver Nebuzaradã sofrendo 
com a morte da princesa. Matias anuncia 
que irá se casar com Gadise. Em conversa 
com a serva Darice, Sammu-Ramat diz 
que fará Nebuzaradã esquecer Kassaia.
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Pôr as coisas em prática lhe trarão mais satisfação 
hoje. Você corre o risco de cansar as pessoas ao 
seu redor hoje! Tenha cuidado para não passar dos 
seus limites, nem do limite de qualquer outra pessoa.

Você receberá boas notícias de alguém que 
conhece. Vá até ela sem medo, não há nada com 
que se preocupar. Você vai estar mais em sintonia 
com o seu corpo do que o normal use esta oportu-
nidade para avaliar sua dieta.

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 cons-
trutiva. Pense em relaxar sua mente para manter 
o equilíbrio.

Você está carente de paciência hoje, mas ainda vai 
ter que repensar sua maneira de fazer as coisas 
para conseguir o que quer. Você deve dedicar mais 
tempo ao seu bem-estar, especialmente quando se 
trata de sua alimentação.

Você está vivendo a vida ao máximo. Não se preo-
cupe muito com os detalhes! Respire mais profun-
damente e isso vai ajudar você a encontrar a calma 
que você precisa para as reorganizações que está 
fazendo.

Você vai notar sinais de crescente tensão nas 
relações em torno de você - permaneça objetivo 
e não se meta onde não é chamado. Você está se 
sentindo em forma, mas, ainda assim, deve evitar 
fazer tudo - verifique sua agenda primeiro. 

Você vai obter um retorno positivo dos esforços do mês 
passado. Há festas em todos os lugares. Existem moti-
vos para comemorar! As doenças psicossomáticas e 
distúrbios leves que está sofrendo são causados pelas 
suas frustrações. Seria uma boa ideia admitir que elas 
existem e resolver o problema na fonte.

Você vive a vida ao máximo sem restrições, não se 
preocupe com os detalhes! Inspire mais profunda-
mente, isso vai ajudá-lo a encontrar a calma que 
você precisa para as revisões que está organizando.

Seu bom senso o está guiando na direção certa. 
Alguns chamam isso de sorte, seja racional. Des-
carte certos hábitos que não estão ajudando você. 
Seria uma boa ideia rever seus hábitos alimentares.

É hora de mostrar às pessoas ao seu redor que há 
certos limites que não devem ser ultrapassados. Seu 
sono deixa muito a desejar. Pare de pensar sobre 
as coisas quando a noite vem e tudo vai se resolver. 
Não faria mal ser um pouco mais econômico.

O bom humor vai prevalecer e você vai ser bom em 
ser receptivo às pessoas a sua volta. Faça pausas 
porque você não tem se cuidado muito bem fisica-
mente. Tenha cuidado com cãibras musculares e 
com movimentos errados.

A vida vai parecer uma farsa para você, mas não 
se sinta mal com essa situação, ainda há algumas 
mudanças que você pode fazer! Seria sábio se 
concentrar naquilo que tem comido ultimamente.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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2/mi. 4/room. 5/errar — orada. 7/arredio.



(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
18 SOCIAL TRIBUNA HOJE NEWS, 20 DE DEZEMBRO DE 2019 19SOCIALUMUARAMA, 20 DE DEZEMBRO DE 2019

/uopeccan

N atal, é época de renascimento,

de reacender o fogo da vida,

de renovar os sonhos e metas

para o ano novo que já se anuncia.

É tempo de olhar para a frente

com determinação e otimismo, 

levando conosco toda

as lições que aprendemos.

Desejamos a você um  

Feliz Natal  e um  ‘

 
repleto de muita saúde!

N atal, é época de renascimento,

de reacender o fogo da vida,

de renovar os sonhos e metas

para o ano novo que já se anuncia.

É tempo de olhar para a frente

com determinação e otimismo, 

levando conosco toda

as lições que aprendemos.

Desejamos a você um  

Feliz Natal  e um  ‘

 
repleto de muita saúde!

“Todo aquele que 
crê que Jesus é o 
Cristo, é nascido 
de Deus; e todo 
aquele que ama 
ao que o gerou 
também ama ao 
que dele é nasci-
do.” (1 João 5:1)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário. 
Nesta sexta (20) os parabéns vão para 

Luiz Carlos Barros da Silva e  Luiz Flavio 
Marins,.  No sábado (21) vivas para João 

Carlos de Moura e Costa  e Adalberto Carlos 
Rigobelo. No domingo (22) cumprimentos 

para Maura Richter, Patricia Alessandra 
Conchon,  Anderson de Carvalho Frederi-
co,Lauro Antunes de Oliveira, Irmã Dirce 
Lourenço  e  José Carlos de Freitas. Na 

segunda (23) parabéns para Lana Araújo 
de Oliveira Pires e Marcelo Adriano. Da 

coluna: felicidades!

PORTRAIT 
RAISSA SANTANA nossa eterna Miss 

Umuarama, com a cor do Natal,  ilumi-
na a coluna desta sexta-feira (20)
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

  Lions Clube de Umuarama 

Neste Natal, 
Deixe a magia tomar 
conta de você e      
envolver todos com o 
poder da união e da 
esperança.  Abra os 
olhos para novos  
projetos e transforme   
esta noite em uma 
g r a n d e  f e s t a ,         
permitindo que a   
alegria contagie a   
todos e a esperança 
esteja presente ao 
l o n g o  d e  u m           
Feliz 2020! 

Trabalhador cai de um muro 
de 5 metros de altura

Bombeiros de Umua-
rama foram acionados para 
socorrer um homem que 
caiu de uma altura de apro-
ximadamente 5 metros. O 
acidente de trabalho aconte-
ceu pouco antes das 16h30 
da quinta-feira (19), na rua 
Amambai. O homem de 42 
anos fazia a manutenção da 
calha sobre o muro de uma 

residência quando levou um 
choque elétrico. Na sequên-
cia caiu, batendo com as cos-
tas. Ele estava consciente e 
foi levado ao hospital Uopec-
can (plantão) para verificar 
se havia alguma fratura ser 
avaliado. De acordo com os 
bombeiros, o trabalhador é 
terceirizado e não usava os 
equipamentos de segurança.

O motorista deste Fiat Uno foi socorrido pelo Samu na tarde 
de ontem (19) com ferimentos moderados após bater o veículo 
que estava dirigindo em uma árvore na rua Maria Inácio da Silva. 
Arnoldo Alves Dias, 45, estava desorientado, mas consciente. 
Ele foi sofreu um corte superficial em um joelho. O condutor 
seguia em direção a avenida Ângelo Moreira da Fonseca, quando 
perdeu o controle e bateu na árvore (na calçada). Com o 
impacto, ele também bateu a cabeça no para-brisas.
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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

ENGENHARIAS CIVIL E MECÂNICA

Para exercitar a prática dos conceitos vistos 
em sala de aula, os cursos de Engenharia Civil 
e Engenharia Mecânica estimularam seus 
alunos a projetar e confeccionar aeroplanos 
ou aeromodelos. Aplicando teorias da 
disciplina ‘Mecânica dos Fluidos’ e produzidos 
com materiais apropriados, a engenhoca 
teria que ficar pronta, testada, para voar 
e se sustentar no ar. Incluindo no pacote 
também muita criatividade e persistência, 
todos conseguiram. Segundo o professor 
da disciplina, Igo Nunes, os trabalhos 
surpreenderam pelo bom uso dos conceitos 
teóricos e pela riqueza de detalhes, levando 
os estudantes a explorarem suas habilidades 
na escolha dos materiais e na combinação 
de variáveis para execução de um projeto. 
O trabalho que obteve mais pontos foi o 
dos acadêmicos Anselmo Romeiro, Ederson 
Machado, Gustavo Lepre, Guilherme Carniel 
e Lucas Monteiro [foto]. Eles construíram 
uma réplica em escala 1:10 do Deimoselle 
de Santos Dummont, com bambu e papel 
vegetal. 

Cursos se unem em 
mostra de aeroplanos

Oportunidade
Umuarama tem 186 vagas de 
emprego disponíveis na Agência 
do Trabalhador. Para candida-
tar-se, é necessário dirigir-se 
à Agência do Trabalhador, na 
avenida Rio Branco, 4211, com 
Carteira de Trabalho, CPF e RG. 
O telefone para contato e mais 
informações é o (44) 3621-1100. 
O atendimento inicia às 8h e vai 
até às 17h, com intervalo para 
almoço entre às 12h e 13h30. 
A Agência do Trabalhador dis-
ponibiliza agendamento on-line 
para atendimento de procura de 
emprego, Carteira de Trabalho e 
Seguro-Desemprego.

Remissão
O Departamento Penitenciário 
do Paraná (Depen), por meio 
da Coordenação Regional de 
Maringá, inaugurou segunda-feira 
(16) uma padaria no interior da 
Penitenciária Estadual de Cruzeiro 
do Oeste (Peco). A iniciativa é 
resultado de uma parceria entre o 
Depen e a empresa Bom Degusty, 
responsável pelo fornecimento 
de refeições aos presos da região. 
Inicialmente, a produção média 
de pães deve chegar a 4 mil. A 
ideia é abrir mais vagas em can-
teiros de trabalho, com o intuito 
de remição de pena e profissiona-
lização dos presos.

Comitiva
Nesse domingo (22) os motoboys 
de Umuarama vão visitar mais 
uma localidade: Lovat. Eles sairão 
em comitiva da praça Miguel Ros-
safa às 8h30 e irão levar alegria e 
solidariedade para os moradores 
de Lovat. Vários internautas que 
moram na localidade pediram a 
eles que fizessem a visita, sobre 
tudo por conta das crianças, mais 
uma vez os motoboys se mobili-
zaram e atenderam ao pedido, os 
motoboys vêm se tornando que-
ridos não só em Umuarama como 
também Serra dos Dourados e 
Santa Eliza, e toda a região.
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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$ 49.900,00
COBALT 1.8 LTZ ................................................................................18/19 ............................... PRATA .........................................COMPLETO .......................................................................................R$ 60.900,00
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 1.8 ACT AT ...............................................................................17/18 ............................... PRATA .........................................CPMPLETO, AUT .............................................................................R$ 62.900,00
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

VENDE – SE 

Lote de 217,5 m no Jar-
dim Colibri 7,25 m de 

largura e 30 m de cumpri-
mento. Localizado fun-

dos do Big Smart. VALOR 
R$ 77.000,00. Contato 
(44) 98406-5842 (44) 

3622-2197
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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

EXTRAVIO DE ALVARÁ
SANTOS & HIPOLITO LTDA 
- ME, inscrita sob nº CNPJ 
13.419.862/0001-03, estabe-
lecido na Rua Das Missões, 2964 
zona IV, cidade de Umuarama 
Estado do Paraná CEP 87504-430, 
comunica para os devidos fins o 
extravio de seu Alvará de Licença 
Municipal nº 29.816. Com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.      
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verao.pr.gov.br

O VERÃO FICA AINDA 
MELHOR NO PARANÁ.

Conheça o Paraná. Paisagens incríveis, cachoeiras, as praias  
mais limpas do Brasil e muita hospitalidade. Venha para  

o verão do Paraná. Você vai se surpreender.
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