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UMUARAMA

Governo do Paraná 
responde ao TCE 
sobre obras de 
penitenciárias 
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Promotoria instaura inquérito 
para apurar caso Coffee Break

A 5ª Promotoria de Justiça de Umuarama instaurou inquérito público para apurar denúncias 
feitas por vereadores a respeito de licitação para contratação de empresa fornecedora de 

coffee break à prefeitura. A denúncia foi feita pelos vereadores Ana Novaes (vice-presidente da 
Câmara), Jones Vivi, Deybson Bitencourt e Mateus Barreto (1º Secretário Legislativo). A Promo-
toria já estipulou prazo para que a prefeitura repasse os documentos referentes aos processos 

licitatórios em que houve a contratação da empresa citada na denúncia. l Pág. 5

Setor industrial do 
Estado mantém o 
melhor desempenho 
do Brasil

Goleadas e show de 
dribles são destaques 
da Copa Altônia 
de Futsal 

Acidentes simultâneos
 Dois acidentes foram registrados quase que simultaneamente 
no Centro de Umuarama ontem à tarde. E um deles um carro 
capotou no cruzamento da Rua Ministro Oliveira Salazar com 
a Avenida Apucarana e uma pessoa ficou ferida. No outro, na 
Avenida Paraná, um Honda HR-V atingiu uma motocicleta e 

duas pessoas ficaram feridas. l Pág. 8e9
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Prestando contas
O vereador de Umuarama Mateus Barreto, foi um dos 
mais ativos durante o ano de 2019 na Câmara Municipal. 
O parlamentar que também é o 1º secretário da Casa, 
prestou contas das proposições legislativas apresentadas 
no ano passado. Entre projetos de lei, de lei complementar, 
de resolução, e decreto legislativo (excetuados os que 
denominam ruas e avenidas) e propostas de emenda à lei 
orgânica, foram 19 proposições. Algumas delas já foram 
aprovadas em 2019. Outras ainda precisam ser aprovadas 
em 2020. Barreto destaca a reforma do regimento interno, 
a que institui a política municipal de agricultura urbana 
e os direitos de liberdade econômica. Esta última, em 
especial, desburocratiza a realização de cerca de 300 
atividades econômicas, ajudando na geração de emprego e 
renda na cidade.

Ciptea
Durante suas férias, o deputado estadual delegado Fernando 
Martins (PSL) comemorou nas redes sociais a sanção 
presidencial da Lei Romeo Mion. A assinatura aconteceu no 
dia 8 de janeiro e a Lei 13.977 cria carteira de identificação da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea). A carteira 
é gratuita e visa oferecer qualidade de vida aos portadores, com 
prioridade nas áreas de saúde, educação e assistência social. 
O deputado parabeniza o presidente pela sanção lembrando 
que é a Lei será de grande valia para as famílias que possuem 
autistas em seu seio e a decisão do presidente foi um grande 
passo tomado para o país.

Desempenho no PR
Passado o período de reestruturação da máquina pública, com as 
reformas administrativa e previdenciária, o Governo do Paraná quer 
em focar 2020 na melhora do desempenho das secretarias, autarquias 
e empresas públicas. Alternativas para acompanhar a execução e 
entrega dos programas estão sendo estudadas pelo Estado.
Uma opção é firmar parceria com o Banco Mundial.

Avaliação de 
impacto
A agência internacional conta 
com um departamento de 
avaliação de impacto que 
busca formas de melhorar o 
resultado final de programas 
governamentais, entregando 
a sociedade um produto 
mais robusto sem precisar 
aumentar o investimento. 
A ação foi apresentada 
pelo banco durante reunião 
do vice-governador Darci 
Piana com o secretariado. 
“Avançamos muito no ano 
passado, mesmo trabalhando 
com um orçamento que não 
foi elaborado pela nossa 
equipe. Queremos continuar 
progredindo para fazer deste 
governo o melhor da história 
do Paraná”, destacou Piana.

Foco na evolução
Um dos representantes do 
Banco Mundial no Brasil, 
Caio Piza, explicou que o 
departamento trabalha 
para ajudar os governos 
a driblar as restrições 
orçamentárias. “Um 
observatório que usa os 
indicadores para medir e 
melhorar o desempenho 
dos entes públicos”, disse. 
O secretário-chefe da Casa 
Civil, Guto Silva ressaltou 
que as secretarias vão 
indicar quais programas 
serão monitorados, com 
foco na evolução do 
desempenho. “Queremos 
melhorar a produtividade 
final, economizar para 
investir em qualidade em 
todos os municípios do 
Estado”, acrescentou ele.

Megasena
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TCE-PR multa ex e atual 
prefeito de Cidade Gaúcha

O Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná (TCE-PR) multou o atual 
prefeito de Cidade Gaúcha e seu 
antecessor no cargo (gestão 2009-
2012) por falhas registrada em 
aposentadorias. O processo foi ins-
taurado em razão da Comunicação 
de Irregularidade feita pela então 
Coordenadoria de Fiscalização de 
Atos de Pessoal (Cofap) do TCE-PR.

Aposentados aos 70
A Segunda Câmara da Cor te 

votou pela sanção aos gestores 
ao constatar que dois servidores 
permaneceram ativos em cargo 
público mesmo após completar 
70 anos, em discordância com 
a Lei Complementar Federal nº 
152/2015, que determina que 
servidores públicos devem se apo-
sentar compulsoriamente aos 75 

anos. Porém, quando dois servi-
dores municipais completaram 70 
anos – respectivamente em 2012 
e 2015 – o diploma legal vigente 
à época era o ar tigo 40, inciso 
II, da Constituição Federal, que 
exigia a obrigatoriedade da apo-
sentadoria aos 70 anos.

PRINCÍPIO
Para o TCEPR, o princípio que 

deveria ter sido seguido era o 
que estava em vigor à época do 
fato gerador das aposentadorias. 
Como a situação dos servidores foi 
regularizada antes do julgamento 
do processo, o Tribunal decidiu 
pela conversão de irregularidade 
em ressalva, com aplicação de 
multas. A sanção financeira atri-
buída aos responsáveis está pre-
vista na Lei Orgânica do TCE-PR 

(Lei Complementar Estadual nº 
113/2005) e corresponde a 40 
vezes o valor da Unidade Padrão 
Fiscal do Estado do Paraná (UPF-
-PR). O indexador, que tem atuali-
zação mensal, vale R$ 104,90 em 
janeiro. Se liquidada ainda neste 
mês, a multa individual equivale a 
R$ 4.196,00. Os demais membros 
da Segunda Câmara acompanha-
ram, por unanimidade, o voto do 
relator do processo, conselheiro 
Ivan Bonilha, na sessão de 19 de 
novembro de 2019.

Não houve recurso contra a deci-
são contida no Acórdão nº 3541/19 
- Segunda Câmara, veiculado em 25 
de novembro, na edição nº 2.192 
do Diário Eletrônico do TCE-PR 
(DETC). O processo transitou em 
julgado em 18 de dezembro.

A Câmara Municipal de 
Umuarama permanecerá 
com portas fechadas para 
o atendimento ao público 
na tarde da sexta-feira 
(17) e segue desta 
maneira até a manhã da 
segunda-feira (20). O 
expediente será retomado 
às 13h30. O objetivo é 
a dedetização do prédio 
da Câmara Municipal. 
O comunicado oficial foi 
feito pela Assessoria de 
imprensa, depois da publi-
cação da determinação 
do presidente do Poder 
Legislativo, vereador Noel 
do Pão (PSC), em Diário 
Oficial do Município.
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Obras de
penitenciárias

O Governo do Estado 
apresentou ontem (15) 
respostas a questiona-
mentos expressos no 
acórdão do Tribunal de 
Contas do Estado sobre 
obras contratadas pelo 
Paraná por meio do 
Programa Nacional de 
Apoio ao Sistema Prisio-
nal (PNASP), até 2018. 
Entre o que já foi feito 
pela administração esta-
dual estão a contrata-
ção de profissionais e a 
realização de auditoria 
nas obras executadas 
por meio do programa do 
Governo Federal.

As ações, que res-
pondem pontualmente 
ao que foi levantado no 
acórdão, foram expostas 
ao conselheiro Fernando 
Guimarães pelo controla-
dor-geral do Estado, Raul 
Siqueira, pelo secretário 
da Segurança Pública, 
Romulo Marinho, e o pre-
sidente da Paraná Edifi-
cações, Lucas Pigatto. 
“Nosso compromisso é 
com a transparência, para 
garantir a gestão íntegra 
e ética dos recursos do 
Estado. A conformidade 

Engenharia
Para garantir melhor acompanhamento das obras, em con-

junto com a Paraná Edificações, foi criado o Núcleo de Enge-
nharia e Arquitetura na Secretaria da Segurança. Marinho citou 

a contratação de cinco engenheiros e dois arquitetos, que se 
somam aos profissionais da secretaria para a acompanhamento 

e assessoramento relativo a projetos e obras.
Com relação ao muro de arrimo erguido na Cadeia Pública 

de Campo Mourão, questionado no acórdão, o presidente da 
Paraná Edificações esclareceu que foi especificação feita pela 

Caixa Econômica Federal. No processo entregue ao TCE ele 
informa que, conforme avaliação na época, as caraterísticas do 
terreno exigiam o alinhamento por causa de o projeto padrão 

conceber a obra em um único nível.

com a legislação é um 
de nossos pilares”, res-
saltou Siqueira.

PERÍODO
Guimarães recebeu os 

documentos, com relató-
rios anexos, e reforçou 
que os questionamentos 
se referem ao que foi 
apurado até 2018. Entre 
os anexos estava a audi-
toria preliminar feita pela 
CGE. Esse levantamento 
está em fase de conclu-
são e ser virá para que 
o Estado dê encaminha-
mentos adequados para 
cada situação.

A Secretaria da Segu-
rança Pública detém os 
processos das obras em 
andamento pelo PNASP, 
desde que a administração 
de penitenciárias passou 
a fazer parte de suas atri-
buições, em 2015. Antes, 
era atribuição da Secreta-
ria da Justiça e Cidadania. 
O secretário Marinho expli-
cou que essa mudança exi-
giu migração no sistema de 
protocolo, mas afirmou que 
atualmente todas os pro-
cessos constam no sistema 
de protocolo eletrônico do 
Governo do Estado.

Doutor honoris
O ex-deputado Alex Canziani 
será “Doutor Honoris Causa” 
da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. O título 
será entregue em março 
em homenagem “àquele 
que sempre batalhou pela 
universidade e pela educação 
deste país”, diz o reitor 
Luiz Alberto Pilatti, autor 
da comenda. Em 2005, 
Canziani se tornou um dos 
articuladores pela criação 
daquela instituição e um 
dos relatores da lei que a 
transformou na primeira 
e única universidade 
tecnológica federal do País. 
Atualmente, ela tem mais de 
31 mil alunos espalhados em 
13 câmpus paranaenses.

Encontro PTB
Já a deputada Luísa Canziani 
esteve em Foz do Iguaçu no 
encontro municipal do PTB. 
O encontro no Hotel Bella 
Itália discutiu a conjuntura 
política estadual e nacional 
e as eleições municipais de 
4 de outubro.

PSL nas eleições
O PSL começou a traçar 
sua estratégia para tentar 
conquistar ao menos 500 
prefeituras em todo o Brasil. 
O partido tem a maior fatia 
do fundo eleitoral (R$ 203 
milhões) e está organizando 
o que tem chamado de “PSL 
itinerante”. A ideia é que uma 
comitiva com integrantes 
da sigla percorra os 26 
estados e o Distrito Federal 
entre março e maio para 
construir o maior número 
de candidaturas possíveis 
nos 5.570 municípios do 
País. No Paraná, desponta 
a candidatura do Delegado 
Francischini à Prefeitura de 
Curitiba. A pontagrossense 
deputada Joice Hasselmann 
é candidata do PSL a 

prefeita de São Paulo.

Cultura
O Governo Bolsonaro vai 
lançar na próxima semana 
o Prêmio Nacional das 
Artes, que reúne editais de 
apoio à cultura. Segundo 
a Secretaria da Cultura, 
serão investidos mais de 
R$ 20 milhões em projetos 
de todas as regiões do 
Brasil. O programa será 
detalhado pelo secretário 
Roberto Alvim e por 
Bolsonaro em uma live no 
Facebook do presidente 
nesta quinta-feira (16).

Vacina
Lei paranaense que tornou 
obrigatória a apresentação 
da carteira de vacinação 
nas escolas públicas e 
particulares ganha força a 
cada início de ano letivo. 
A lei foi a alternativa de se 
manter em dia a vacinação 
de crianças e adolescente. 
Os estudantes não são 
impedidos de frequentar 
as aulas, mas, se 
constatada a falta de 
declaração da vacina, 
os pais ou responsáveis 
são contatados e devem 
regularizar a situação em 
um prazo de 30 dias. Além 
do Paraná, somente São 
Paulo tem lei semelhante.

Fundo eleitoral
A consultoria legislativa 
da Câmara dos Deputados 
fez um estudo sobre 
a dependência dos 
parlamentares federais 
do dinheiro público na 
campanha de 2018. A 
análise das contas eleitorais 
revela que 342 dos 513 
parlamentares eleitos 
tiveram 70% ou mais de 
suas campanhas custeadas 
por recursos dos fundos 
eleitoral ou partidário.
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MP instaura inquérito
no caso Coffee Break
A 5ª Promotoria de Justiça de 

Umuarama instaurou inquérito 
público para apurar denúncias feitas 
por vereadores a respeito de licita-
ção para contratação de empresa 
fornecedora de coffee break. A 
denúncia foi feita oficialmente no 
ano passado, depois que o mesmo 
caso foi repassado ao Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná.

Os vereadores Ana Novaes 
(vice presidente da Câmara), 
Jones Vivi, Deybson Bitencour t 
e Mateus Barreto (1º Secretário 
Legislativo) protocolaram o docu-
mento no final do ano passado.

De acordo com o promotor Fabio 
Hideki Nakanishi, foi estipulado 
prazo para que a Prefeitura Munici-
pal apresente documentos referen-
tes à licitação para contratação da 
empresa e sobre os procedimentos 
tomados dentro do processo.

O prazo varia de 10 a 15 dias 
úteis, dependendo do volume de 
documentação solicitada pela 
promotoria, período que ainda 
está em andamento.

A DENÚNCIA
Os quatro vereadores da 

Café para a Saúde
A compra do coffee break atenderia 
necessidades da Secretaria Munici-
pal de Saúde e, um refrigerante de 2 
litros, da marca Rio Branco, chegou a 
ser adquirido pela Prefeitura no valor 
de R$ 7,67, sendo que nas gôndolas a 
vereadora encontrou o mesmo produto 
pelo preço de R$ 3,45.
Ana resolveu fazer uma cotação em 
outros cinco mercados e supermer-
cados de Umuarama. Segundo ela 
o quilo do mini pão de queijo, que 
era vendido para a prefeitura por 
R$ 46,06 o quilo, foi encontrado em 
outros estabelecimentos com o maior 
preço de R$ 20.

Contratos
A vereadora também verificou todos os contratos firmados entre a empresa e a 

Prefeitura Municipal de Umuarama desde 2017, descobrindo que o mercado possui 
dois CNPJs que são usados para o firmamento de contrato.

Somente num deles em 2019, foi comercializado o valor de R$ 1.809.527,81. O montante é 
mais do que o triplo do que foi comercializado no ano anterior (R$ 468.690,50).

No outro CNPJ do mesmo mercado, a vereadora verificou que em 2017 foram 
vendidas para a prefeitura (através de contratos firmados), mercadorias no valor 

de R$ 133.834,55, em 2018 o total de vendas ao Poder Público Municipal foi de R$ 
1.416.315,18. Entre 2017 e 2019, nos dois CNPJs, a empresa vendeu para o Poder 

Público Municipal um total de R$ 3.828.368,04.
A denúncia oferecida ao MP possui 604 páginas e aponta todas as irregularidades 

encontradas nos contratos firmados entre a prefeitura e o mercado citado.

Secos e molhados
Ainda durante a investigação, a vereadora descobriu que o mercado não comercializa 

apenas produtos alimentícios e utilidades domésticas. O estabelecimento forneceu, além 
de geladeira, bebedouro, freezer, televisores, forno industrial, sofá, aparelhos telefônicos, 

materiais de construção e placa vibratória, até cavaletes utilizados pela Umutrans.

bancada de oposição à atual admi-
nistração protocolaram no Ministé-
rio Público em Umuarama a denún-
cia contra Poder Executivo, citando 
uma licitação realizada para a com-
pra de coffee break. Num contrato 
firmado com um mercado do muni-
cípio, através de processo licitató-
rio com valor de R$ 200 mil, foram 
encontradas irregularidades entre 
os valores dos produtos vendidos à 

Prefeitura e os que estavam expos-
tos nas gôndolas do estabeleci-
mento. “Os produtos da gôndola 
possuíam preços bem menores 
do que o mesmo produto que era 
repassado à Prefeitura”, comen-
tou a vereadora Ana Novais. A vice 
presidente da Câmara foi quem fez 
todo o levantamento que passou 
a ser acompanhado também por 
Bitencourt, Vivi e Barreto.

ALEX MIRANDA

VEREADORES protocolando no Ministério Público a denúncia feita contra a prefeitura
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Indústria do PR mantém o 
melhor desempenho do BR

O Paraná encerrou os onze 
primeiros meses de 2019 com 
5,4% de crescimento na produ-
ção industrial. É o maior índice 
do País, segundo o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Apenas oito, dos quinze 
locais pesquisados, registraram 
variação positiva entre janeiro e 
novembro, e o balanço nacional 
aponta recuo de -1,1% no período.

O resultado da indústria do 
Paraná, até novembro do ano 
passado, também é o maior 
desse recor te desde 2011. 
Entre 2012 e 2018 foram quatro 
resultados negativos – o mais 
expressivo deles em 2015, no 
auge da crise econômica, com 
queda de -8,3%.

O crescimento industrial para-
naense em 2019 foi puxado pela 
fabricação de produtos de metal 
(4,7%), máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos (6,2%), máqui-
nas e equipamentos (12,7%), 
produtos alimentícios (6,6%) e 

Doze meses
O Paraná também lidera o ranking 
brasileiro na taxa anualizada da 
produção da indústria. Nos últimos 
doze meses (até novembro de 2019) 
o crescimento paranaense foi de 5%. 
Na sequência estão Goiás (3,1%), Rio 
Grande do Sul (2,6%), Santa Cata-
rina (2,3%) e Amazonas (2,2%). O 
desempenho nacional, também nesse 
indicador, ficou negativa em -1,3%.
Na comparação entre novembro de 
2019 e novembro de 2018, o setor 
industrial nacional mostrou redução 
de -1,7%, com dez dos quinze locais 
pesquisados apontando resultados 
negativos. Espírito Santo, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, 
Santa Catarina, Pará, Bahia e São 
Paulo registraram taxas negativas 
nesse índice.

PIB Industrial
O Produto Interno Bruto (PIB) da indústria paranaense cresceu 2,3% no 

acumulado dos três primeiros trimestres de 2019, segundo Ipardes. Também 
houve crescimento de 1,89% no 3º trimestre na comparação com o mesmo 
período de 2018. A projeção do instituto para o PIB estadual de 2019, com 

todos os setores econômicos, é de crescimento de 0,7%. De acordo com bole-
tim elaborado pela Secretaria de Estado da Fazenda, a atividade econômica no 
Paraná segue em alta, mesmo diante de percalços mensais, com crescimento 
de 2,45% nos últimos 12 meses (até outubro de 2019), conforme o Índice de 

Atividade Econômica Regional do Banco Central.

veículos automotores, reboques 
e carrocerias (27%). Os dois últi-
mos segmentos tiveram o melhor 
resultado do País.

Segundo o governador Ratinho 
Jr, o desempenho industrial repre-
senta um sinal da confiança do 
setor empresarial em um novo 
ciclo de crescimento do Paraná 
e resulta da capacidade técnica 
e de pessoal da indústria para-
naense. “É um número que mos-
tra a força econômica do Paraná, 
e contrasta com o momento de 
baixa no Brasil”, afirmou.

PERSPECTIVA
O governador  destacou, 

ainda, a atração de R$ 23 
bilhões em projetos privados 
para o Estado em 2019, o que 
tende a aumentar o volume da 
produção industrial nos próxi-
mos anos.

“Para manter esse ritmo eco-
nômico há um esforço de todo 
o Governo do Estado em atrair 
investimentos, gerar empregos, 
aumentar a nossa força pro-
dutiva”, acrescentou Ratinho 
Jr. “No ano passado, concen-
tramos esforços para que a 
máquina pública trabalhe com 
mais agilidade para induzir o 
crescimento econômico”.

Índice em % NOV DEZ ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,51 1,15 4,31 4,31
IGP-M (FGV) 0,30 2,09 7,30 7,30
IGP-DI (FGV) 0,85 1,74 7,70 7,70

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
15/12 a 15/1 0,5000 0,2588 0,0000
16/12 a 16/1 0,5000 0,2588 0,0000
17/12 a 17/1 0,5000 0,2588 0,0000
18/12 a 18/1 0,5000 0,2588 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -1,50% 29,55 
Vale ON -0,32% 55,46 
ItauUnibanco PN -1,23% 34,63 
Bradesco PN -1,75% 34,15 
Viavarejo ON +1,50% 13,55 
Marfrig ON +4,84% 11,91

IBOVESPA: -1,04% 116.414 pontos

Índice NOV DEZ JAN
IGP-M (FGV) 1,0315 1,0397 1,0730
IGP-DI (FGV) 1,0329 1,0538 1,0770
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 110,00
Libra est. 0,7679
Euro 0,8965
Peso arg. 60,03

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+1,3% 4,1840 4,1850 +4,3%
PTAX  (BC) +0,4% 4,1616 4,1622 +3,3%
PARALELO +0,9% 4,0800 4,4100 +3,5%
TURISMO +0,9% 4,0800 4,3900 +3,5%
EURO +0,7% 4,6406 4,6425 +2,8%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (DEZ) 1.593,55 0,11 5,30 5,30
Oeste (DEZ) 1.606,65 0,63 5,72 5,72

DÓLAR 15/01

Iene R$ 0,0379
Libra est. R$ 5,42
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1565,44 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 15/01

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: 5,09%

Em 15/01 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 86,00 0,0% 1,2%
SOJA Paranaguá 91,00 0,6% 1,1%
MILHO Cascavel 46,00 9,5% 8,2%

SOJA 928,75 0,25 2,3%
FARELO 300,10 2,90 1,1%
MILHO 387,50 -1,50 1,7%
TRIGO 573,25 4,75 7,7%

SOJA 79,21 -0,5% 1,1%
MILHO 40,50 0,1% 9,5%
TRIGO 48,45 0,0% 1,0%
BOI GORDO 185,13 -0,3% -2,9%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 15/01 PR DIA 30d.

Em 15/01 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

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

II R$ 1383,80 
II R$ 1436,60 

III R$ 1487,20 
IV R$ 1599,40

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Revitalização
dos canteiros

A Divisão de Meio 
Ambiente iniciou um pro-
jeto de revitalização dos 
canteiros nas principais 
avenidas da cidade, que 
implica na remoção de 
algumas árvores e plantas 
com a saúde comprome-
tida, fora do alinhamento 
ou que estejam impedindo 
a visão dos motoristas – 
muitas delas plantadas 
sem qualquer critério por 
moradores próximos.

Na manhã de ontem 
(15), foi necessário blo-
quear o trânsito parcial-
mente para a remoção de 
duas árvores do tipo flam-
boyant na avenida Brasil, 
entre a avenida Flórida e 
o Bosque Uirapuru. “Além 
de estarem com os tron-
cos ocados, colocando a 
segurança da população 
em risco, essas árvores 
estavam favorecendo a 
erosão no canteiro central 
e bloqueando a ilumina-
ção pública”, explicou o 
diretor de Meio Ambiente 
do município, Matheus 
Michelan Batista.

O diretor ressalta que 
algumas pessoas cos-
tumam plantar flores, 
arbustos, árvores frutífe-
ras e até pés de café nos 
canteiros. “Se a ornamen-
tação é feita com crité-
rio, observando o alinha-
mento e o espaçamento 
adequado, o canteiro fica 
realmente mais bonito 
e agradável”, apontou. 
Porém, em muitos locais 
esse “cultivo” cria uma 
moita de vegetação que 

causa sujeira, prejudica a 
visibilidade dos motoris-
tas e favorece a prolifera-
ção de animais e insetos.

“É nesses locais que 
o projeto de revitaliza-
ção terá mais efeito. 
Começamos pela Ave-
nida Presidente Getúlio 
Vargas, restando apenas 
as duas quadras finais – 
onde vemos até pés de 
café e muitas folhagens 
–, passamos pela Avenida 
Brasil e depois atuare-
mos em outras aveni-
das”, anunciou Matheus 
Batista. Ele disse que os 
problemas mais comuns 
das ár vores de grande 
por te são tronco ocado, 
raízes cortadas de forma 
inadequada (comprome-
tendo a sustentação do 
tronco), infestações de 
cupins e apodrecimento.

Nos canteiros atendi-
dos pelo projeto, o solo 
será recomposto, haverá 
plantio de grama para fir-
mar a terra e evitar ero-
são e também o plantio 
de mudas de árvores de 
espécies variadas, ade-
quadas à arborização 
urbana. “Para cada árvore 
que a remoção for neces-
sária, plantaremos várias 
mudas de novas árvores 
para reposição, pois a 
finalidade é manter a 
cobertura verde de Umua-
rama, impor tante para 
amenizar a temperatura, 
as correntes de ventos, 
fornecer sombra e deixar 
o ar mais puro e agradá-
vel”, completou o diretor.

Clima político 
A articulação política do 
Palácio do Planalto intensificou 
nos últimos dias as conversas 
com parlamentares aliados 
para avaliar como está o clima 
político antes do envio da 
reforma administrativa em 
fevereiro, na volta do recesso 
do Congresso. A proposta, 
que entre outros pontos 
altera carreiras e salários de 
servidores, seria enviada no 
fim de 2018, mas o Planalto 
recuou por dois motivos: 
resistência de parlamentares, 
inclusive aliados, e o risco de 
protestos de servidores. 

18 de março
Além da reforma 
administrativa, entidades já 
agendaram para o dia 18 de 
março mobilizações contra o 
Plano Mais Brasil, conjunto 
de propostas do Governo em 
tramitação no Congresso. 

Salários 
Uma das medidas do Plano, 
a PEC Emergencial autoriza a 
redução de jornada e salário 
de servidores públicos em 
situações de aperto fiscal.  

PSL com PSB 
Agora desafeto do presidente 
Jair Bolsonaro, o presidente 
do PSL, Luciano Bivar (PE), 
tem se reaproximado do 
PSB, partido que comanda 
o governo e a prefeitura 
do Estado. A ex-legenda 
bolsonarista poderá apoiar 
a candidatura do deputado 
João Campos.

Receita 
A redução de benefícios 
tributários reduziria as 
despesas da União e 
traria ganhos de receita 
significativos. É o que 
aponta o relatório de 
acompanhamento fiscal do 
Instituto Fiscal Independente 
(IFI), vinculado ao Senado. 

Renúncia
O documento cita que a 

renúncia de receitas com 
incentivos tributários será 
de 4,34% do PIB, este ano, 
21,78% da arrecadação 
federal. “Trata-se de 1% 
do PIB a mais do que o 
vigente em meados da 
década passada”, compara 
o IFI antes de acrescentar: 
“Esses benefícios não se 
submeteram ou se submetem 
a algum tipo de avaliação”. 

Integração
O diretor-geral brasileiro 
de Itaipu, general Joaquim 
Silva e Luna, afirmou ao 
presidente Bolsonaro que as 
obras da Ponte da Integração 
estão em ritmo adiantado 
e que o cronograma de três 
anos, inicialmente previsto 
para a conclusão da ligação, 
pode ser antecipado. 

Aliança 
A oposição vai pedir 
providências ao Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) 
para suspender, em todo 
o País, o “apoio ilegal” de 
Cartórios de Notas à filiação 
de membros do partido 
Aliança, que está sendo 
criado por Jair Bolsonaro. 

Colégio
O Colégio Notarial do 
Brasil (a entidade nacional 
dos Cartórios), segundo 
os oposicionistas, teria 
orientado todos os cartórios 
do País a fornecer aos 
eleitores fichas de filiação do 
partido Aliança. 

Câmaras 
A União Nacional dos 
Vereadores (UVB) realiza de 
11 e 13 em fevereiro, em 
Brasília, o Encontro Nacional 
de presidentes, mesas-
diretoras, vereadores e 
assessores de Câmaras. 

Interino, subeditor Walmor Parente
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Colisão entre dois carros 
termina em capotamento

O Norospar, referência materno-infantil para Umuarama e região 
e credenciada em alta complexidade em neurocirurgia, detém 
atendimento 80% destinados de usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Assim, são necessários altos investimentos para 
atender aos pacientes. Em 2019, após a direção da Arena 
A6 (evento que atraiu milhares de pessoas) doou ao hospi-
tal uma viola autografada para ser rifada, com a finalidade de 
angariar recursos que serão aplicados na melhoria da infraestrutura 
em diversos setores da unidade. Bruno e Marrone, Thaeme e 
Thiago, Jorge e Mateus (foto) e Jads e Jadson assinaram a 
viola. Cada ticket para concorrer ao prêmio custa apenas R$ 2 
e podem ser adquiridos no hospital. O sorteio será em 24 de 
junho, pela loteria federal, a partir das 19h. Para saber mais basta 
entrar em contato pelo telefone (44) 3621-1299.

Uma colisão envolvendo dois 
carros terminou com um deles capo-
tado, no centro de Umuarama ontem 
(15) à tarde. Bombeiros e Policia 
Militar estiveram no local para aten-
der à ocorrência. Os condutores não 
sofreram ferimentos.

Segundo levantamento feito por 
equipes do Departamento de Trân-
sito do 25º batalhão da PM, a condu-
tora de do Cross Fox vermelho, de 48 
anos, seguia pela rua Ministro Oliveira 
Salazar, quando cruzou a esquina com 
a avenida Apucarana, por onde vinha o 
Passat de cor preta, que era conduzido 
por um jovem de 18 anos.

O Passat invadiu a preferen-
cial e colidiu contra a roda traseira 
esquerda do Cross Fox, que veio a 
capotar, quase parando dentro de 
um restaurante.

A motorista do Cross Fox ficou 
dentro do carro e só conseguiu sair 
ao receber ajuda. Bastante nervosa, 
ela foi levada ao hospital, pois che-
gou a desmaiar.

O motorista do Passat não sofreu 
ferimentos.

Os bombeiros também fizeram 
o desligamento da bateria do Cross 
Fox, para evitar pane elétrica, e ainda 
tombaram o carro, que foi retirado do 
local por um guincho.

DANILO MARTINS/ARENA A6

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO

APESAR da cena, a condutora do Cross Fox não sofreu ferimentos, mas foi levada em estado de choque ao 
hospital
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MAIS DO QUE UM NOVO 
GOVERNO, UM NOVO 
JEITO DE GOVERNAR.
GOVERNO, UM NOVO 
JEITO DE GOVERNAR.

Saiba mais: 
gov.br/aquiebrasil

Ampliação do Aeroporto de Foz do Iguaçu – 
É mais conforto para os passageiros e 
desenvolvimento para a região

Leilão portuário no Porto de Paranaguá – 
É modernização e ampliação da estrutura 
portuária para incentivar o aumento das exportações 
e facilitar o escoamento da produção

Novas Unidades Habitacionais – É uma vida 
com mais dignidade – Mais de 24 mil unidades 
entregues (Faixa 1 + FGTS)

Acidente deixou dois
feridos em frente ao Lago
Socorristas do Samu foram 

acionados para socorrer duas 
vítimas de um acidente de 
trânsito em frente ao Lago 
Aratimbó, em Umuarama na 
tarde de ontem (15). A colisão 
aconteceu na avenida Paraná, 
por volta das 15h30 e, tanto o 
carro, quanto a moto envolvida 
no acidente, seguiam em dire-
ção a Uopeccan.

As vítimas estavam na motoci-
cleta Yamaha Fazer 150, placas 
de Umuarama. Trata-se de um 
mototaxista e seu passageiro. 
Os dois são homens, mas não 
foi possível apurar as idades ou 
nomes, pois foram levados às 
pressas ao hospital.

O piloto da moto estava 
consciente, mas conforme 

testemunhas teria batido com 
a cabeça no para-brisas do 
carro, o que provocou sangra-
mento. Já o passageiro teve 
escoriações.

No Honda HR-V estava uma 
mulher de 40 anos. Ela não 
sofreu ferimentos, mas estava 
bastante revoltada, afirmando 
que o motociclista seguia ao 
lado de seu carro, mas entrou 
em sua frente pela direita. Após 
isso a colisão teria acontecido. 
O choque aconteceu quando os 
veículos passavam em frente ao 
lago, e chegavam em um quebra-
-molas. O carro tem placas de 
Araçatuba/SP. A condutora infor-
mou que reside em São Paulo, 
mas atualmente trabalha como 
enfermeira em Umuarama.

Acidente de trabalho fatal
Wagner Aparecido Frota, 40 anos, 
morador de Umuarama morreu ontem 
(15) em decorrência de um acidente 
de trabalho em Perobal, por volta das 
11h. ele foi atingido no pescoço por 
um objeto. Segundo a PM de Perobal, 
Wagner operava uma máquina (munck) 
acoplado a um caminhão. Uma corrente 
de vento causou uma ruptura na pinça 
do munck, enquanto levantava uma 
chapa de aproximadamente 300 kg. 
Com isso, a chapa caiu no chão e a 
quina atingiu o pescoço da vítima. 
Colegas de empresa levantaram a chapa 
parcialmente, porém, perceberam que 
o trabalhador possivelmente estaria 
morto. Ele chegou a ser levado pelo 
Samu ao hospital, mas não resistiu aos 
ferimentos. Wagner trabalhava numa 
empresa contratada para reformar um 
reservatório de combustível da antiga 
usina Sabarálcool.
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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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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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Diogo descobre 
traição de Gisele
Em “Bom Sucesso”, Alber to é ovacionado 
pelos funcionários ao expulsar Diogo da Edi-
tora. Patrick recebe os amigos em sua festa 
de despedida. Diogo descobre que suas contas 
foram bloqueadas. Patrick convida Lorena para 
morar com ele. Pessanha é preso e confirma seu 
envolvimento com Diogo. Machado avisa a Marcos 
que ele está livre. Silvana passa mal, e Mário a 
visita. Diogo descobre que Gisele está o traindo.

Malhação
Lígia afirma a Filipe que, enquanto 
Rita estiver unida judicialmente a 
Rui, não facilitará encontro dela 
com Nina. Diana pressiona Andressa 
a afastar Henrique de Fafi. Diana 
aceita participar de um debate com 
Jaqueline. Guga descobre que Max 
perdeu seu emprego. Todos come-
moram o namoro de Cléber e Anji-
nha, e Tatoo se sente humilhado. 
Madureira convida Lígia par sair, e 
Carla o apoia. Camelo e Raíssa ten-
tam confortar Tatoo. Matoso observa 
Rita e Filipe.

Éramos seis 
Genu tenta convencer Virgulino a 
aceitar a proposta de Hilton. Justina 
tem um pesadelo e Adelaide a ajuda, 
contrariando Emília. Virgulino avisa 
a Lúcio que tomou uma decisão 
sobre a proposta de Hilton. Osório 
pede para Tião contar o estoque 
das peças que estão em seu escri-
tório. Lili e Lúcio consolam Virgulino. 
Isabel toma uma decisão e procura 
Felício. Assad diz a Julinho que ele 
só irá para o Rio de Janeiro com a 
permissão de Lola. Osório culpa Tião 
pelo sumiço das peças e Alfredo con-
fessa o roubo.

Amor de mãe
Thelma desabafa com Lurdes. 
Miriam procura por Tânia. Miranda 
encontra Daniel, mas não consegue 

ficar com o rapaz. Oliveira e Lur-
des se beijam. Miranda finge para 
Matias que ficou com outro homem. 
Vitória descobre que Vinícius é inte-
grante do grupo de Amanda. Raul vê 
Amanda dormindo no quarto de Viní-
cius. Camila e seus alunos montam 
uma ocupação na escola.

As aventuras de Poliana 
Marcelo insiste para João revelar 
a verdade a Ruth, mas o menino 
hesita. Jeff participa como finalista 
da segunda fase do projeto “Geração 
O11O”. Lindomar começa a ser asse-
diado pela imprensa e Arlete recebe 
jornalistas em sua casa. Raquel vai 
para a escola a pé e suspeita de que 
esteja sendo perseguida. Devido a 
fama, Lindomar é obrigado a ir para o 
trabalho disfarçado. Pendleton pede 
para Sophie para de investigar Ester. 
Helô chama Raquel para conversar 
na diretoria.

Cúmplices de um resgate 
Fiorina tenta acertar uma sapatada 
na cabeça de Nina, mas acer ta 
Nico. Giuseppe fala grosso e manda 
a esposa sair da sapataria. Téo 
comenta com ‘Manu’ que Omar deve 
estar gostando dela. Em seguida, o 
garoto diz que talvez goste mais da 
nova Manuela do que da antiga. Isa-
bela fica feliz. Marina percebe que 
Isabela está apaixonada por Téo. 
Regina diz que haverá um novo show 
da Cúmplices de um Resgate e que 

quer que Joaquim se declare para 
Priscila na frente de todo mundo. 
Joaquim vai atrás de Regina e diz 
que sequer gosta de Priscila. Regina 
chama o garoto de atrevido e que 
ela sabe o que é melhor para fazer 
sucesso na banda.

Amor sem igual 
Tobias orienta Leandro e Bernardo 
sobre como agirem com Fernanda na 
empresa. Caio conta para Furacão que 
Poderosa esteve na escolinha atrás 
de Bernardo. Poderosa fica tocada 
com as palavras de Miguel e eles aca-
bam se beijando. Logo em seguida, 
ela se mostra arrependida e arre-
dia. Antônio Júnior chega na casa de 
Miguel. Poderosa avisa que um beijo 
não significa nada. No calor da raiva, 
ela beija o filho de Oxente. Antônio 
Júnior e Miguel ficam chocados.

O rico e Lázaro
Gadise se desaponta com a frieza 
de Matias. Zac fala de Malca com 
Nicolau. Daniel se declara para Lia. 
Amitis diz temer que o rei volte a 
se comportar como na juventude. 
Sammu-Ramat ordena que Darice 
dê um jeito para matar o bebê de 
Shamiran. Zac se assusta ao ouvir 
Elga falar em se casar novamente. 
Malca se oferece para ajudar Joana. 
Aspenaz diz para Daniel que o rei 
condenou Madai à morte. Amitis 
chega na sala do trono e flagra o 
rei bêbado prestes a matar o servo.
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Faça um balanço de sua vida hoje. Pare e siga 
adiante com calma. Você precisa relaxar e se des-
prender dessas preocupações mundanas que o tem 
preocupado o dia todo.

Você estará ainda mais sociável e isso irá abri-lo para 
novas situações enriquecedoras. Sua mente ausente 
o está deixando infeliz, por isso tenha cuidado para 
não fazer movimentos bruscos. Mantenha-se focado 
no que está fazendo para evitar essa tendência.

Você poderia fazer algo que vem adiando há muito 
tempo e você pode ser bem sucedido. Sua capa-
cidade de descansar deixa muito a desejar e sua 
tensão não deixa você relaxar.

Você tem um senso de humor determinado e não será 
intimidado por ninguém. Você corre risco de parecer 
demasiado egocêntrico. Você precisa relaxar e dimi-
nuir o ritmo de suas ideias.

Sua maneira de falar faz com que os outros vejam 
você como uma pessoa enigmática. Seja claro e 
aberto e tudo ficará bem. Você terá a sensação de 
que os outros estão se cansando de você, mas são 
as suas ações que estão confusas.

Uma nova oportunidade de mudança de vida estará 
ao seu alcance, mas não se esqueça de ler qual-
quer coisa que exija a sua assinatura com cuidado. 
Seria melhor evitar qualquer tarefa difícil hoje e ter 
cuidado para não fazer movimentos falsos - controle 
seus impulsos!

Na aparente calma da vida cotidiana você vai se 
deparar com situações que abrem as portas a um 
plano superior. Sua distração pode lhe custar alguns 
erros, então você deve desacelerar.

Você é uma pessoa otimista e afetuosa. No entanto, 
você está no caminho certo somente no aspecto da 
realização pessoal. Cuide da sua dieta e seria uma 
boa ideia ter uma atividade artística.

A sorte está do seu lado e vai aumentar sua confiança 
e a daqueles que o cercam hoje. Você está em boa 
forma, continue se esforçando em relação a sua dieta 
e tudo vai dar certo.

Você sabe como aproveitar a vida ao máximo e as 
pessoas querem ser como você. Use isso a seu favor 
para se dar melhor com as pessoas que o rodeiam. 
Você vai se sentir mais confortável, então por que 
não começar a cuidar mais da sua aparência? Isso 
vai fazer você se sentir melhor.
Seu otimismo está de volta com toda força! Aproveite 
ao máximo para perseguir suas paixões. Você está 
cercado de muito estresse e está atingindo seu limite. 
Tente encontrar um pouco de calma para descansar 
sua mente.

Um sentimento de otimismo vai empurrá-lo para a 
frente. Evite tomar grandes decisões hoje. Este dia 
o levará a mais relaxamento físico. Aproveite para 
recarregar suas baterias através de seus hobbies.
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ACAB

AMBIGUIDADE
AOELEITOR

ERROTVOLT
RIDICULOOU

OARAROR
QGMASCARA

NUMEROTIED
IANDROIDE

UNSUNOIE
TAMAFILM

CAMPESTREP
NUNOERR

CARROTPIQUE
AAZARBS

DIPLOMACIA

Modo de
tratar da-
do assunto

(fig.)

Causa de
incômodo
ao perfec-
cionista

Aquele que
escolhe
por meio

de votação
Saudação
usada pa-
ra chamar

alguém

Conjunção 
alternativa

Curral pa-
ra cabras
ou ovelhas

Quadro de
um show
de varie-

dades

Peça do
vestuário
do esgri-

mista
Metal de
implantes
dentários
(símbolo) 

(?) Motta,
cantor e 

compositor
carioca 

Álbum de
Caetano
Veloso
(1983)

Guerreiro
do Japão

feudal

O estilo de
vida retra-

tado no
bucolismo

Pedra
preciosa
de cor

vermelha
"O Homem
(?)", livro
de Fernan-
do Sabino

"National",
em NBA

Areia, 
em inglês

Letra que
identifica a
dama no
baralho

Brincadei-
ra infantil 

O que o
amuleto

visa
afastar 

Baruch
Spinoza,
filósofo

holandês

Cenoura, em inglês
Ciência

que trata
das

relações 
internacio-
nais entre
Estados

Vitamina
chamada

retinol 

Filme, 
em inglês

Batem
com o pé

Monja

Organização a que
pertencem a OMS, 

o Unicef e a OIT 
(sigla)

Não (?): com 
alguma frequência
Que se caracteriza
pela grandiosidade

Grotesco;
caricato

Otávio Au-
gusto, ator

Unidade
de tensão
elétrica

Base (fig.)

Ministério
de Sérgio
Sá Leitão

(2018)
Aquilo que

se fez
Má-fé;
logro

Dissolução
legal do casamento,

ante um juiz

Processo cuja burocracia é alvo de queixas
dos empreendedores

Poeta
gaúcho de
"Eu Passa-

rinho"

Duplici-
dade de
sentido
no texto 

Robô de
forma hu- 
mana como

Sophia
Rainha

(?), figura 
de contos 
de fadas

4/film — sand. 6/carrot. 9/abordagem. 10/diplomacia.
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A Deusa
do (?):
Afrodite
(Mit.)

Santa
protetora

dos
ciganos

(?) Amos,
cantora
dos EUA

Maldição,
em inglês

Marsupial
típico da
Austrália

Árvore 
nordestina
que orna

ruas 

"Novo", 
em "neolo-

gismo"

(?) Turing,
mate-
mático

britânico

Construíram
Chichén
Itzá, no
México

Corpo
vegetativo
das algas
e liquens

"Casa" do
turista

Refresco
de mate

Conterrâneo
de Frank
Sinatra

Duas formas narrati-
vas explo-
radas por
Machado

Mesquita, igreja e sinagoga
Dispositivo instalado em telha-
dos, aproveitado para o aqueci-
mento de água em residências

(?) vencidas: direito
perdido na demissão

por justa causa
Habitat da baleia

Alívio de
doença
Marreca
de asas
negras e
máscara
branca

(pl.)

(?) entre
nós: em
segredo

Sigilo (?),
garantia

de
paraísos
fiscais

Ora (?):  locução
interjetiva de irritação

Imita o
som do

gato

(?) Ca-
valcante,
humorista
Margem

Cosmético
para cílios

O ácido
da urina 

(?) aloura-
dos: aças
Papa-(?):

beato
Ou, em
inglês

Eliminar
(feridas) 

Mistura de
pó de vidro
com cola
Escassa

Negro;
escuro

O dedo da
aliança

Arrastar,
em inglês

Mano
(bras.)

Lá
(?) Florin-
da: a mãe
do Quico

Rio
italiano

(?) sabor:
insípido

Editores
(abrev.)

Modifica;
muda

Descola-
mento de
(?), grave
problema

ocular

Conversa
(pop.)

Pranchas
do salto

orna-
mental

A origem da
palavra "níquel"

HFT
CONTOEROMANCE

RETINATOM
TRELAROLP
EESARIMEL

SARAMULATOS

MELHORAOR
ETORICURSE

IRERESCEROL
IATROALI
CAIADRAG

BANCARIORI
NEOARNOO

BOLASMAIAS
ALEMÃTALO

TRAMPOLINS

2/or. 4/alan — arno — drag. 5/alemã — curse — trela. 6/hóstia — irerês.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

“Mas tu, quando 
orares, entra no 
teu aposento e, 
fechando a tua 
porta, ora a teu 

Pai, que vê o que 
está oculto; e teu 
Pai, que vê o que 
está oculto, te 

recompensará. “ 
(Mateus 6-6)

DIVULGAÇÃO

ONIX BATE RECORDE ANUAL DE VENDAS!
A Chevrolet fechou o ano passado como a marca líder de vendas no Brasil. Foram 475,6 
mil unidades emplacadas no período - alta de 9,5% em relação ao ano anterior, acima 

até do que o crescimento do próprio setor. Mas o grande destaque foi o Onix, que bateu 
recorde anual de vendas. O hatch, que foi completamente atualizado, acumulou de janeiro 
a dezembro 241,2 mil unidades vendidas – acréscimo de 14,6% ante o ano anterior, que 
havia sido o seu melhor até então. O volume histórico garantiu ao modelo o título de 

carro preferido do consumidor local pelo quinto ano consecutivo. No último mês do ano / 
dezembro, a recém-lançada versão sedã do Onix alcançou a vice-liderança no ranking pela 
primeira vez, em mais uma dobradinha para a marca da gravata dourada. Somados, o Onix 
Plus e o antecessor Prisma emplacaram no ano mais de 100 mil unidades, muito próximo 

do volume registrado pelo segundo e pelo terceiro modelo mais vendido do 
mercado.  “O Novo Onix e o Novo Onix Plus redefiniram o conceito de carro, 

com itens de segurança, performance e tecnologias de veículos de segmentos 
superiores. O consumidor mostrou-se muito receptivo, principalmente aos 

conteúdos inéditos, como o Wi-Fi, que inaugura a era da conectividade nível 
4. Assim, o hatch e o sedã mostram que têm potencial para permanecerem 

no pódio dos mais vendidos”, diz Carlos Zarlenga, presidente da GM América 
do Sul. O ano de 2020 também promete ser movimentado para a Chevrolet, 
que prepara sete lançamentos. Boa parcela destas novidades vai estar con-

centrada no segmento de SUVs, o que mais cresce no país.

Agende seu Onix Drive na Uvel

UVEL, o melhor lugar para comprar o seu carro!

  n Dia 6 de fevereiro tem treinamento  com o 
método técnicas e estratégias de marketing di-
gital. O evento será na Aciu  conduzido pelos 
palestrantes Tiago Souza, Maicon Roberto, e 

Rafael Almeida, da Propps Digital. 
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Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna Hoje News que come-

moram aniversário hoje -, Marcela Frederico, Micheline Klein, Rayne 
Zafanelli, Anderson Brito, Benedito José Perboni, Roberto Carlos 

Struckel e  Diony Mendonça Camargo.  Da coluna: felicidades!

Tudo Azul 
Para quem ainda não 
sabe a cor de 2020 
anunciada pela Pan-
tone é o Classic Blue. 
Azul, que é uma  cor 
que transmite sereni-
dade e lembra o infi-
nito do céu. Ela será 
muito vista esse ano. 
E para os que apos-
tam na cromoterapia 
ao usar esta cor você 

passa confiança, 
harmonia e tranqui-
lidade. O tom de azul 
é aquele mais forte 
e clássico e passa: 
positividade, esta-
bilidade. simpatia, 

proteção e fidelidade. 

Rainha Expo
As inscrições para o concurso estão aber-
tas até dia 25 de Janeiro na Pró Forma 

com Cris Ranzani. A pró-seletiva acontece 
em 6 de fevereiro com a escolha  de 10 

candidatas que participarão do concurso,, 
dia 6 de Março, num coquetel  no anfitea-

tro da Sociedade Rural de Umuarama.

Dica 2020
Pare de arrumar desculpas e explicações para as suas transgressões. Quando 

cometer um pecado, assuma, e simplesmente diga “fiz sim, me perdoe”. Come-
ce falando com Deus e não pare de falar até que tenha encontrado a última 

pessoa afetada pelo que você fez. ( Pastor Ed Kivitz)

PORTRAIT
NEUSA BARBADO FARIAS ( à 
dir) com Angélica Carcel e o 
deputado estadual Delegado 

Fernando em recente evento em 
prol Uopeccan, no Centro de 

Eventos Metropolitan. 

PORTAL CIDADE
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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
CAPTUR 2.0 INTENSE AT. ....................................................................................17/18.................................... BRANCO ...................................................................COMKPLETO, AUT .......................................................................................R$ 75.900,00
CLASSIC LS ..............................................................................................................06/07.................................... PRATA ........................................................................BASICO ............................................................................................................R$ 15.900.00
COBALT 1.4 LT .........................................................................................................13/13.................................... CINZA ........................................................................COMPLETO, RLL ...........................................................................................R$ 31.900.00
CRUZE SPORT6 1.8 LT ..........................................................................................13/14.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................R$ 49.900,00
CRUZE SPORT6 1.8 LT ..........................................................................................13/14.................................... PRETO .......................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................R$ 49.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT............................................................................................14/14.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................RR 49.900.00
CRUZE SEDAN 1.8 LT............................................................................................14/14.................................... PRATA ........................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................RR 49.900.00
CRUZE SEDAN 1.8 LT............................................................................................15/16.................................... PRATA ........................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................R$ 59.900,00
CRUZE SEDAN LT  TURBO ..................................................................................16/17.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ...................................................................................17/17.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................R$ 74.900,00
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$ 84.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..............................................................................18/19.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................R$ 94.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .............................................................................16/17.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................R$ 81.900,00
ECOSPORT FSL AT 1.5..........................................................................................17/18.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 69.900.00
FUSION TITANIUM AWD .....................................................................................16/17.................................... PRETO .......................................................................COMPLETO, AUT, COURO ..................................................................... R$ 104.900,00
ONIX 1.0 LT ..............................................................................................................18/18.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 41.900.00
ONIX 1.4 LT ..............................................................................................................13/13.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 33.900,00
ONIX 1.4 LT ..............................................................................................................17/18.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 43.900,00
ONIX 1.4 LTZ............................................................................................................14/14.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 38.900,00
ONIX 1.4 ACT  .........................................................................................................16/17.................................... PRETO .......................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 57.900,00
ONIX 1.4 ACT AT ....................................................................................................19/19.................................... PRATA ........................................................................COMPLETO, AUT .........................................................................................R$ 62.900,00
PRIMA 1.0 JOY ........................................................................................................17/18.................................... PRETO .......................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 43.900,00
PRISMA 1.4 LT .........................................................................................................16/16.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 43.900,00
PRISMA 1.4 LT .........................................................................................................18/19.................................... PRATA ........................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 51.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. ...............................................................................................16/17.................................... VERMELHO .............................................................COMPLETO, AUT .........................................................................................R$ 53.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. ...............................................................................................18/19.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................R$ 62.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. ...............................................................................................18/19.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, AUT, COURO, KM 4.800 ....................................................R$ 64.900,00
S10 2.8 LT AT 4X4 DIESEL ...................................................................................18/19.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, COURO ............................................................................... R$ 129.900.00
S10 2.8 LTZ AT 4X2 DIESEL ................................................................................13/14.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................R$ 91.900,00
S10 2.8 LTZ AT 4X4 DIESEL ................................................................................18/19.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, AUT, COURO ..................................................................... R$ 146.900,00
STRADA ADV CD ...................................................................................................19/20.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 69.900,00
SPIN 1.8 ACT AT .....................................................................................................16/17.................................... PRATA ........................................................................COMPLETO, AUT .........................................................................................R$ 57.900,00
SPIN 1.8 ACT AT .....................................................................................................17/18.................................... PRATA ........................................................................CPMPLETO, AUT ..........................................................................................R$ 62.900,00
SPIN LT 1.8 AT .........................................................................................................12/13.................................... BRANCA ...................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 34.900,00
SPIN LT 1.8 AT .........................................................................................................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.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, AUT, TS ...................................................................................R$ 84.900,00
TRAILBLAZER V6 LTZ  ..........................................................................................12/13.................................... CINZA ........................................................................COMPLETO, AUT, COURO, 7L .................................................................R$ 79.900,00
VOYAGE 1.6 TL ........................................................................................................17/18.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 39.900,00

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



15ESPORTEUMUARAMA, 16 DE JANEIRO DE 2020

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

MESTRADO E DOUTORADO

Na sua trajetória de 47 anos, a Unipar tem muitas 
conquistas importantes, entre elas seus cursos de 
pós-graduação stricto sensu – ou seja, mestrado e 
doutorado, em Umuarama. São quatro programas, 
todos reconhecidos pelo Ministério da Educação com 
ótimos conceitos. Todos também já com muitos mestres 
e doutores atuando no mercado de trabalho. Confira as 
opções e suas respectivas linhas de pesquisa:

Programa de Mestrado e Doutorado em Biotecnologia 
aplicada à Agricultura
Com três linhas de pesquisa: Biotecnologia aplicada 
à microbiologia agrícola / Biotecnologia aplicada ao 
melhoramento vegetal / Desenvolvimento de produtos 
e processos e Caracterização e preservação de material 
biológico na biotecnologia agrária

Programa de mestrado e doutorado em Ciência Animal 
com ênfase em Produtos Bioativos 
Com duas linhas de pesquisa: Terapêutica Experimental 
de Produtos Bioativos Aplicados a Clínica e Reprodução 
Animal / Educação e Saúde Única na Cadeia Produtiva e 
Comunitária

Programa de Mestrado em Direito Processual e 
Cidadania 
Na área de concentração ‘Direito Processual 
Civil’, oferece duas linhas de pesquisa: Jurisdição 
constitucional e direitos fundamentais / Processo e 
relações negociais

Mestrado profissional em Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos na Atenção Básica
Área de concentração: Sistemas produtivos e de 
utilização de plantas medicinais e fitoterápicos visando 
à formação de profissionais para atender a demanda 
de implantação da Politica Nacional das Práticas 
Integrativas e Complementares do Sistema Único de 
Saúde no que se refere à Política Nacional de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos.

A realização do seu sonho 
perto de você!

Saiba mais em pos.unipar.br

Expo Umuarama
A 46a Expo Umuarama/19a Interna-
cional terá seis dias de montarias em 
touros e, em dois deles, a entrada será 
gratuita. A exposição acontecerá de 
12 a 22 de março, no parque Dario 
Pimenta da Nóbrega. O rodeio qualify 
será na segunda e na terça (16 e 17 de 
março), com início às 20h. A narração 
será de Luizinho Mirante e Fagner 
Rangel, voz padrão de Carlos Militão 
e comentários de Tom Pedroso. O 
julgamento é do trio Rafael Jacomeli, 
Fabrício Rodrigues e Tião Procópio.

Rodeio profissional
Os peões com as melhores notas 
sobem para o profissional, que acon-
tece nos dias 18, 19, 21 e 22 (quarta, 
quinta, sábado e domingo), com 
narração da Daniel Tibiriçá e Marco 
Brasil Filho, voz padrão de Carlos 
Militão e comentários de Thiago 
Arantes. Os juízes do qualify seguem 
nos trabalhos da disputa principal, 
com a presença de grandes nomes da 
ACR (Associação dos Campeões de 
Rodeio) do Brasil. Na sexta e sábado 
(20 e 21), o rodeio fará dobradinha 
com grandes shows musicais.

Cervejeiro 
artesanal
Seguem abertas as inscrições para a 
segunda edição do curso de cerveja 
artesanal em Umuarama. As aulas 
são ofertadas pela Empresa Junior de 
Engenharia de Alimentos da Universi-
dade Estadual de Maringá (UEM). De 
acordo com a engenheira de alimen-
tos e professora, Keila de Souza Silva, 
o curso será realizado nos sábados 
25 (das 8h às 12h e das 13h30 às 
18h) e 8 (das 8h às 12h). As inscrições 
seguem 23 de janeiro ou até com-
pletarem as vagas, que são limitadas. 
Caso não feche a turma, o prazo 
pode ser prorrogado. As matrículas 
podem ser feitas através do e-mail 
kssilva@uem.br ou dos telefones (44) 
3621-9653 e (44) 99773-6036. Serão 
12 horas de aulas, com certificado. O 
investimento é de R$ 130. A profes-
sora ressalta que o investimento para 
o curso é simbólico frente ao que o 
aluno pode adquirir de experiência 
aprendendo na prática como fazer 
uma cerveja artesanal.
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Mais uma goleada na
Copa Altônia de Futsal

O torcedor do Umuarama Futsal 
já comemorando as vitórias que a 
equipe conquistou desde o início 
da 2019. Um novo motivo de 
comemoração é a renovação da 
Afsu (Associação de Futsal de 
Umuarama) com o técnico multi 
campeão Nei Victor. Ele estará 
comandando o time de Umuarama 
novamente durante toda a tempo-
rada de 2020. Nei traz também 
em seu currículo, 3 campeonatos dis-
putados em 2019, sendo dois títulos 
conquistados e um terceiro lugar no 
Campeonato Paranaense Série Ouro.

Na noite da segunda-feira 
(13), mais uma goleada acon-
teceu em uma das par tidas da 
Copa Altônia de Futsal. O time 
da Choperia Ilha Bela/Doces 
Boca Doce/Mercado Santo 
Agostinho encarou o Opção 
Telecom/Galo For te e deu um 
verdadeiro chocolate. Foram 9 
gols, contra 2 do Galo. Esta foi 
a primeira par tida, que come-
çou às 20h30.

O segundo jogo foi entre o 
Altamira do Paraná/Mundo Novo 
e o Guaíra Futsal, que começou 
às 22h. O Guaíra também per-
deu o jogo, por 6 a 3.

Na rodada de ontem à 
noite, os jogos foram entre a 
equipe do Ó o Gás de Umua-
rama, e o time da Prefeitura 
de Nova Santa Rosa/Opção-
Telecom/Galo For te. A par-
tida começou às 20h30 e o 
segundo jogo da rodada foi 
às 22h entre o Aceru/Vidro 
Mais/Flavyo Tur/Pastel Quero 
Mais e a equipe do RC Trans-
por te de Campo Mourão.

O time do Choperia Ilha Bela deu um chocolate de 9 a 2 no Galo Forte na última rodada da Copa

DIVULGAÇÃO
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