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Acusados de homicídio 
são absolvidos por 

fragilidade de provas

SANTO ANTÔNIO 
DA PLATINA

Dois réus acusados pelo crime de homicídio quali-
ficado foram absolvidos pelo Júri da Comarca de Santo 
Antônio da Platina. A decisão aconteceu nesta terça-feira 
(10) e justificada pela ausência de provas. 
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“Então, Pedro, che-
gando-se a Ele, pergun-
tou-lhe: ‘Senhor, quantas 
vezes devo perdoar ao 
irmão que pecar contra 
mim? Até sete vezes?” 
Jesus respondeu-lhe: 
“Não te digo sete, mas 
até setenta e sete vezes”! 
(Mateus 18, 21-22)
A proposta de Jesus é 
ousada para aqueles 
que querem segui-lo: 
deve-se perdoar, uma 
vez que foram perdoados 
por Deus. Perdoar nem 
sempre é tarefa fácil, é 
um desafio. É claro que 
perdoar também não é 
portar-se como alguém 
que, destituído de amor 
próprio, aceita passiva-
mente que outros o ofen-
dam. Perdoar é uma ati-
tude de grandiosidade de 
personalidade daquele 
que consegue superar o 
ódio e a amargura pela 

ação de outrem.
Por vezes dizemos: “eu 
perdoo tudo”, mas aquela 
pessoa eu não perdoo. 
Precisamos abrir o cora-
ção, desligarmo-nos das 
amarras que nosso cora-
ção fechou para o perdão. 
Somos convidados a 
dar o primeiro passo e 
a tentar conversar com 
as pessoas colocadas 
como nossos desafe-
tos. Não precisamos 
nos tornar os maiores 
amigos daqueles que 
nos ofenderam, importa, 
em verdade, abrir nosso 
coração para a graça de 
Deus e pedir que Ele nos 
ajude a perdoar. Pen-
sando no cristianismo 
como filosofia de vida, 
há toda uma singulari-
dade nessa proposta do 
perdão, condição básica 
para aqueles que querem 
seguir a Jesus. No alto da 

cruz, Jesus diz: “Pai, per-
doa-os, eles não sabem o 
que fazem”. 
Assim como Jesus foi 
grande, somos convida-
dos a ser generosos e 
perdoar, basta que ava-
liemos as falhas nossas 
de cada dia e que Jesus, 
quando contritamente 
nos suplicamos a Ele, 
m a g n a n i m a -
mente Ele nos 
perdoa. 
O sangue de Jesus 
lava nossos peca-
dos e nos livra de 
toda culpa; como, 
então, não per-
doarmos os des-
lizes que outras 
pessoas comete-
ram contra nós? 
Importante que 
aceitemos a mise-
ricórdia de Deus 
e procuremos 
também perdoar. 

Quem você precisa per-
doar? Em oração, peça 
ao Senhor que lhe con-
ceda a graça de perdoar 
aquela pessoa que muito 
ofendeu. Perdoemos e 
fiquemos em paz a nossa 
própria consciência. 
Mensagem do livro Men-
sagens no Caminho do 
Discipulado de Jesus

Cursou teologia pelo Seminário de Teologia Divino Mestre, Tecnólogo em Comércio Exterior, 
Agente de Viagens, MBA em Gestão Empresarial e Licenciatura em Filosofia (cursando).

Hoje um novo dia acontece para ti. Uma nova 
oportunidade de abrires os olhos e reencontrares o 
teu mundo, as tuas cores, os teus companheiros, a 
tua respiração, o teu contentamento, a tua direção.

[ MENSAGEM DO DIA ]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARA-
POTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO 
CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
AVISO DE LICITAÇÃO
Edital de Pregão Presencial nº 13/2020.
Processo nº 159/2020.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para realizar serviços de lavagem de 
veículos para atender as necessidades 
da administração municipal.
Protocolo dos Envelopes: Até as 08h30min 
do dia 27/03/2020.
Abertura dos Envelopes: Dia 27/03/2020 
às 09h00min.
Prazo de Execução: 12 (doze) meses.
Valor Máximo: R$ 207.233,33 (duzentos 
e sete mil duzentos e trinta e três reais e 
trinta e três centavos).
Informações e Retirada do Edital: Maiores 
informações poderão ser obtidas na Rua 
Ondina Bueno Siqueira, nº 180 - Centro 
Cívico, Arapoti, Paraná, telefones: (43) 
3512-3033, no horário das 08h00min às 
11h30min e das 13h00min às 17h30min 
/ site: www.arapoti.pr.gov.br / e-mail: 
licitacao@arapoti.pr.gov.
Data Edital: 11/03/2020.
Luciano Aguiar Rocha
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
DO ITARARÉ – PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO N° 04/2020
O Município de Santana do Itararé, 

Estado do Paraná, torna público que ás 
09:30 horas do dia 25/03/2020, na sala 
de reuniões da Prefeitura Municipal de 

Santana do Itararé – PR, realizará Licita-
ção na modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, por meio da utilização 
de recursos de tecnologia da informação 
– INTERNET, pelo site www.bll.org.br, de 
acordo com as especificações do edital, 
para Contratação de empresa especia-
lizada para prestação de serviços de 

recauchutagem de pneus para os setores 
de educação, agricultura, urbanismo e 

rodoviário, Informações e esclarecimen-
tos relativos ao edital, modelos e anexos 
poderão ser solicitados junto a Pregoeira 
Alice das Brotas Sene Guimarães, tele-
fone (043) 3526 1458 ramal 202 e-mail 
pmsi_licita@hotmail.com. A Pasta Téc-
nica, com o inteiro teor do Edital e seus 

respectivos modelos, adendos e anexos, 
poderão ser examinados no seguinte 
endereço Praça Frei Mathias de Ge-

nova, 184, Centro, CEP 84970-000, no 
horário compreendido das 08h30min às 
11h00min e das 13h00min às 16h30min, 
ou pelos Telefones (43) 3526 1458 / 3526 

1459, ramal 202.
ALICE DAS BROTAS SENE GUIMA-

RÃES
PREGOEIRA OFICIAL

ARAPOTI

SANTANA DO ITARARÉ
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Buscando promover 
debates em prol da melho-
ria de atendimentos e servi-
ços a população da região, 

a Coordenadoria da Casa 
Civil no Norte Pioneiro, 
tem realizado uma série 
de reuniões para levan-

tar demandas e tratar de 
assuntos importantes. 
Nesta sexta-feira (13), por 
exemplo, será realizada 

Da Redação

Da Redação

[NORTE PIONEIRO]
Coordenadoria da Casa Civil realiza reunião para 

debater assuntos importantes para região
Em pauta a ativação da UTI adulto do Hospital Regional e ações de 

controle, erradicação e combate à dengue 

uma reunião na Ciretran 
de Joaquim Távora com 
a presença de diretores, 
chefes, secretários e demais 
colaboradores que compõe 
a região do Norte Pioneiro. 
Em pauta estará o debate 
sobre a ativação da UTI 
adulto do Hospital Regio-
nal do Norte Pioneiro e as 
ações de atendimento que 
estão sendo prestadas aos 
municípios e pacientes que 
utilizam o hospital.
Outro assunto importante 

que será debatido são os 
trabalhos que vem sendo 
realizados para promover 
o controle e erradicação 
da dengue na região, uma 
vez que o Paraná vive uma 
epidemia do mosquito que 
atinge diversos municípios 
do Estado, inclusive no 
Norte Pioneiro. Também 
devem ser debatidos outros 
assuntos de interesse 
público. 
O encontro acontece às 15 
horas.

Última reunião realizada na 
Ciretran de Siqueira Campos

Câmara de Ibaiti deve julgar contas do ex-prefeito Betão
Tribunal de Contas do Estado aprovou, mas devido a ressalvas, contas de 2015 devem ser votadas pelos vereadores

A Câmara de Verea-
dores de Ibaiti informou 
que irá julgar as constas 
do ex-prefeito do município 
Roberto Regazzo, o Betão. 
De acordo com matéria 
publicada pelo portal A 
Voz de Ibaiti, o departa-
mento jurídico da Câmara 
informou que a prestação 

de contas referentes ao 
ano de 2015 foram repas-
sadas antes das referentes 
ao ano de 2014 e, devido a 
isso, serão julgadas antes. 
Além disso, também foi 
informado que, apesar 
das contas referentes a 
2015 terem sido aprovadas 
pelo Tribunal de Contas do 

Estado, a mesmas contam 
com ressalvas e, assim, 
serão objeto de votação. 
Para o TCE, gastos adicio-
nais na casa dos 5% na pre-
visão orçamentária podem 
ser considerados normais, 
porém, segundo enten-
dimento da Comissão de 
Finanças e Orçamentos, há 

a necessidade de que haja 
uma suplementação para 
validação na alteração do 
valor, o que ainda depende 
de análise, votação e apro-
vação por parte do Poder 
Legislativo. Atualmente a 
comissão é formada pelos 
vereadores Vera Lúcia Ber-
nardes, José Oscar Belão 

e Cesar Augusto de Melo. 
Para que sejam aprovadas 
pela comissão, as contas 
têm de receber ao menos 
seis votos a favor. A votação 
está marcada para próxima 
sessão que deve acontecer 
na segunda-feira (16).



Cidades e

Prefeitura inaugura miniparque 
na vila São Vicente

Da Redação

Os trabalhos no 
município de Tomazina 
não param e, se Educação, 
Saúde e Segurança são 
as prioridades da gestão 
pública, áreas como esporte 
e lazer não ficam de fora do 
planejamento da equipe do 
prefeito Flávio Zanrosso. 
Nesta quarta-feira (10), 
por exemplo, a prefeitura 

inaugurou um miniparque 
na vila São Vicente. O local 
conta com uma estrutura 
composta por academia ao 
ar livre, parquinho para 
crianças, campinho de 
futebol e uma pista para 
caminhada. 
A intenção da prefeitura 
é promover melhores con-
dições para prática de 

esporte e lazer para popu-
lação que reside no local, 
principalmente aos idosos 
e crianças. 
Para o prefeito Flávio, esta 
é mais uma demonstração 
de que o trabalho não para. 
“Agradeço a Deus, a minha 
equipe e a todos que cola-
boraram para que esta obra 
fosse possível. Além disso, 

fico feliz pelos trabalhos 
terem sido feitos por uma 
construtora tomasinense 
valorizando nossa gente. 
É um local que vai propor-
cionar prática de esporte, 
lazer e diversão, princi-
palmente para as crianças 
e idosos. 
Viva Tomazina, aqui o 
trabalho não para”, come-

morou o prefeito.  Zanrosso 
também fez questão de 
agradecer a presença do 
vice-prefeito Rochinha e 
dos vereadores Wesley, 
Mané, Rodrigo, Cezar e 
Amarildo que acompa-
nharam a inauguração do 
miniparque.
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CIDADÃO 
BENEMÉRITA

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

ALIANÇAS PARA 2020

O PSD, partido do governador Ratinho Júnior, avança nas definições para 
as eleições municipais deste ano. O partido já decidiu apoiar a candidatura 
de Marco Franzato, conhecido nacionalmente pela marca Morena Rosa, 
em Cianorte. Em Guarapuava, o ex-prefeito e ex-deputado estadual Fer-
nando Carli assumirá o comando da legenda na cidade. Em Jacarezinho, o 
empresário Marcelo Palhares contará com o apoio do partido. Em Pinhais, 
a prefeita Marli Paulino se filiará ao PSD para disputar a reeleição este ano.

[TOMAZINA]
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ALIANÇAS 2

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

PRESSÃO

Deputados da bancada federal 
do Paraná se reuniram na 
Empresa de Planejamento e 
Logística (EPL), em Brasília, e 
reiteraram que o novo sistema a 
ser implantado a partir de 2021, 
quando vencem as concessões 
em vigor, leve em conta a pro-
posta pela tarifa mais baixa. 
"A tarifa mais baixa é a nossa 
pauta, até convencermos o 
governo federal. 
Hoje está encaminhado um 
sistema misto, com limite de 
desconto e cobrança de cessão 
onerosa", diz o coordenador 
da bancada do Paraná em 
Brasília, deputado Toninho 
Wandscheer.
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 02/2020 - Contrato Nº: 7/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: CARVALHO TERRAPLANAGEM EI-
RELI - ME
Vigência.......: Início: 01/03/2020 Término: 01/03/2021
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 5/2018
Objeto..........: Fica prorrogado o prazo de vigência do 
presente contrato,
passando de 01 de março de 2020 para 01 de março 
de 2021, ficando
então alterada a cláusula segunda do referido contrato.
Pinhalão, 28 de fevereiro de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 02/2020 - Contrato Nº: 8/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: CONSTRUBRAZ TERRAPLANAGEM 
E TRANSPORTES - EIRELI
Vigência.......: Início: 01/03/2020 Término: 01/03/2021
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 5/2018
Objeto..........: Fica prorrogado o prazo de vigência do 
presente contrato,
passando de 01 de março de 2020 para 01 de março 
de 2021, ficando
então alterada a cláusula segunda do referido contrato.
Pinhalão, 28 de fevereiro de 2020

DECRETO 012/2020
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento geral do exercício de 2020, e dá outras providencias.
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a LEI 1868/2020 de 11 de março de 2020:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial, no Orçamento 
Geral do Município, no exercício de 2020, no valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), conforme segue:

09 – ASSISTENCIA SOCIAL
05 – FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0002.6.001 – MANUT DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE
540-3.3.90.39.00.00.00.00-1724-Outros serv de terc pessoa jurídica......R$ 76.000,00
TOTAL........................................R$ 76.000,00

Art. 2º. - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes Da Se-
cretaria Nacional de Assistência Social,  Programa Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS, como segue:
          EXCESSO

DESCRIÇÃO FONTE VALOR R$
Excesso do Programa 724 75.000,00
Rend aplicação 724 1.000,00
TOTAL 76.000,00

Art. 3º. –  Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 11 de março de 2020.
SERGIO INÁCIO RODRIGUES
           Prefeito Municipal

PREFEITURA DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
EDITAL N0 13/2020
PREGÃO ELETRÔNICO
Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC Nº 123/2006 
alterada pela LC Nº 147/2014)
A Comissão de Pregão, da Prefeitura Municipal de 
Pinhalão, no exercício das atribuições que lhe confere 
a Portaria nº 28/2020, de 17/02/2020, torna público, 
para conhecimento dos interessados que receberá até 
às 08:00:00 horas do dia 26/03/2020, propostas para:
Objeto da Licitação:
Aquisição de ovos de páscoa destinados aos alunos 
das escolas municipais de educação infantil e ensino 
fundamental, conforme especificações constantes 
no edital.
Critério de Julgamento – Menor Preço POR ITEM.
O recebimento será exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico: www.bll.org.br
Os interessados poderão obter maiores informações 
e retirar o edital completo pelos sites: http://www.bll.
org.br, https://e-gov.betha.com.br/transparencia e no 
setor de licitações, localizado na Rua Geraldo Vieira, 
410, Centro, Pinhalão-PR, no horário das 08:30 às 
12:00 e das 13:00 às 17:00 horas. 
Pinhalão, 11 de março de 2020.
Rodrigo Baldim
       Pregoeiro    

PREFEITURA DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
FRACASSADA
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais:
R E S O L V E:
Declarar fracassada a licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 10/2020 de 20/02/2020, que tinha por 
objeto a aquisição de combustíveis (álcool e gasolina) 
destinados aos veículos pertencentes às secretarias 
do município. A única empresa participante ofertou 

nos dois lotes do certame valor acima do valor má-
ximo do edital e após tentativa de negociação entre 
o pregoeiro e o representante legal da empresa não 
houve desconto.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
      Em 
11 de março de 2020.
       
SERGIO INÁCIO RODRIGUES    
                              Prefeito 
Municipal

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o Parecer Jurídico sobre a 
Inexigibilidade de Licitação n° 08/2020 de 10/03/2020
RESOLVE:
Homologar o certame a favor do proponente:
1) TRATORNEW SA, inscrita no CNPJ sob n° 
01.335.050/0006-05, da cidade de ARAPOTI/PR, 
vencendo o único item, perfazendo o total de R$ 
288,00 (duzentos e oitenta e oito reais).
  Pinhalão, 11 de março de 2020.
  SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

LEI 1868/2020

Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento geral do exercício de 2020, e dá outras providencias.

A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná aprovou, e, Eu, SÉRGIO INÁCIO RODRIGUES, Prefeito 
Municipal sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial, no Orçamento 
Geral do Município, no exercício de 2020, no valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), conforme segue:

09 – ASSISTENCIA SOCIAL
05 – FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0002.6.001 – MANUT DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE
540-3.3.90.39.00.00.00.00-1724-Outros serv de terc pessoa jurídica....................R$ 76.000,00
TOTAL..................................................................................................................R$ 76.000,00

Art. 2º. - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes Da Se-
cretaria Nacional de Assistencia Social,  Programa Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS, como segue:
          EXCESSO

DESCRIÇÃO FONTE VALOR R$
Excesso do Programa 724 75.000,00
Rend aplicação 724 1.000,00
TOTAL 76.000,00

Art. 3º. – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 11 de março de 2020.

SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

PINHALÃO
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BANCO 33

CC
PENELOPE

CEBOLINHA
ROTINEIRA
DRAMALAS
AAIMIT
DRONEPAI

REIANRG
ROTFORM
EFONETI

CA
COCARCHAT

LESBICASI
IEARLYS
TIRSOV

EEM
AUG

ENOSSO

Matheus
(?),

humorista 
nordestino

Símbolo 
da fidelida-
de conju-
gal (Mit.)

Ivens
Machado,

artista
plástico 

Feitio do
barbeador

descar-
tável

António
Nobre,
poeta

português

Coliforme
(?),

poluente
de praias

Pobres,
(?) e ra-
ras: tipos
de rimas

Título do
soberano
da Arábia
Saudita

Ovo (?),
histórica
joia russa 

Forma,
em inglês

Presente de
caciques
a autori-
dades

Estudo
detalhado 
dos sons
da fala

Suposta 
orientação
sexual de

Safo 
(?) Saint-
Laurent,
estilista
francês

Enrique
Simonet,
pintor de

"Autópsia"

"Luz do
(?) Amor",
sucesso

de Alcione

Deficiên-
cia visual 
caracteri-
zada pela

córnea
ovalada

Um, em
inglês

Romancista dos
EUA de "Complô

Contra a
América"

Teoria filosófica de
Lucrécio

Resultado
de provas

Fase da
Copa do 

Mundo (Fut.)

Aquele que executa
trabalhos

em
marfim

Efeito da
recessão que impede
que um Estado honre
seus compromissos

Dono do
cão Floqui-
nho (HQ)
A tarefa
que pode
causar
tédio 

Gênero 
cinemato-

gráfico
Pequeno
veículo

aéreo não
tripulado
usado na 
agricultura 

(?) Vegas,
a cidade

mais
iluminada
do mundo

"O (?)
Goriot",
obra-

prima de
Honoré de

Balzac
(Lit.)

Sociedade
(abrev.) 

Cedo, em
inglês

Bate-papo
on-line

Cronologia
(abrev.) 

Percebem
pela visão

Fase da
carreira 

em que Jim
Morrison
faleceu

(?) de Mo-
lina, dra-
maturgo
espanhol
suposto

criador de
Don Juan

3/las — one. 4/chat — form. 5/early. 7/fabergé. 8/clinâmen — eborário.

Mix rico em fibras e muitas 
gorduras boas das sementes

[ RECEITA FIT]

QUIBE ASSADO 
VEGETARIANO

deixe o grão-de-bico de 
molho na água por 4 horas, 
após esse período, coloque-
o em uma panela de pressão 
e deixe cozinhar por 15 
minutos em fogo baixo;
passe o grão-de-bico no 
triturador até formar 
uma pasta; em uma tigela, 
misture o grão-de-bico 
processado com o trigo para 
quibe já hidratado, o alho, a 
cebola, a quinoa, a hortelã, 
o limão e o sal;
aperte bem até formar uma 
massa homogênea;
em um recipiente, colo-
que a metade da mistura, 
adicione o creme de ricota, 
e cubra com o restante da 
massa; leve ao forno médio, 
preaquecido em 20 minutos, 
até dourar.

1 xícara de chá de grão-
de-bico;
1 xícara de chá de trigo 
para quibe hidratado;
3 dentes de alho picados;
1/2 cebola picada ou 
ralada;
3 colheres de sopa de 
quinoa;
1 limão;
1 xícara e meia de chá 
de creme de ricota (ou 
cottage);
hortelã e salsinha a gosto.

Conhecido por que-
brar blocos, o Mario pode 
ganhar uma versão nesse 
formato. A Nintendo e a 
Lego anunciaram nesta 
terça-feira, 10, o Lego 
Super Mario, parceria 
envolvendo o persona-
gem dos games. Nas redes 
sociais, as empresas pos-
taram um vídeo curto 
no qual uma versão de 
brinquedo do encanador 
italiano aparece com 
uma tela em seu peito. 
“Algo divertido está 

sendo construído”, disse 
a Nintendo. A Lego usou 
a frase “It’s-a me, LEGO 
Mario!”, replicando a 
tradicional exclamação 
do personagem. 
O presidente da Nin-
tendo da America, Doug 
Bowser, comemorou a 
notícia em seu twitter. 
“Duas de minhas fran-
quias favoritas se unindo. 
Wahoo!”. Ainda não 
forma divulgadas muitas 
informações sobre o que 
se trata a parceria Lego 

Lego e Nintendo fecham parceria 

envolvendo personagem Super Mario

Super Mario, mas fãs espe-culam que ela envolva jogos, como ocorre com as franquias da Marvel e Harry Potter, um Amiibo, espécie de miniatura que interage com os consoles da marca, e até um filme, seguindo o exemplo de Lego Batman.
O anúncio veio no ‘Dia do Mário’, 10 de março. A justificativa para a come-moração é que no padrão americano, a data “Mar 10” forma o nome do per-sonagem.

WAHOO!

Levi's lança coleção inspirada 
no Super Mario Bros

A colaboração com a 
Lego não é a única do Mario 
Day. A Levi’s apresentou 
uma coleção inspirada pelo 
personagem, com calças, 
camisetas e jaquetas estam-
padas com as icônicas 
criações da Nintendo. O 
lançamento da linha nos 
Estados Unidos está mar-
cado para 1º de abril. Ainda 
não há informações sobre 
vendas no Brasil.
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Um rapaz foi preso na 
noite desta terça-feira (10) 
após causar transtornos e 
prejuízos para a própria 
família. A ocorrência foi 
registrada no município 
de Cornélio Procópio. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, a 
equipe foi acionada por 
volta das 22h30 para pres-
tar atendimento a uma 
ocorrência de violência 
doméstica registrada em 
uma residência situada no 
bairro Jardim Figueira. 
Diante do chamado, os 
policiais foram ao ende-
reço averiguar a situação. 
No local, os policiais foram 
informados por um casal 

que seu próprio filho havia 
quebrado portas e janela 
da residência, além de 
danificar um aparelho 
celular e uma televisão. 
Ainda segundo os relatos, 
as vítimas eram ameaça-
das pelo suspeito e tiveram 
que deixar a própria resi-
dência e se abrigarem na 
casa de outra filha. 
Frente aos relatos do casal, 
os policiais realizaram 

buscas e encontraram 
o suspeito, sendo que o 
mesmo já é conhecido no 
meio policial pelo envol-
vimento com tráfico de 
drogas. Durante a abor-
dagem, o rapaz se mos-
trou alterado e teve de ser 
contido pelos policiais. 
Ele foi preso e as vítimas 
orientadas quanto aos 
procedimentos cabíveis 
ao caso. 

Acusados de homicídio são absolvidos 
por fragilidade de provas

Da Redação

Da Redação

Da Redação

e
[SANTO ANTÔNIO DA PLATINA]

[VIOLÊNCIA DOMÉSTICA]

Dois réus acusados 
pelo crime de homicídio 
qualificado foram absolvi-
dos pelo Júri da Comarca de 
Santo Antônio da Platina. 
A decisão aconteceu nesta 
terça-feira (10) e justificada 
pela ausência de provas. 
Os réus eram acusados de 
terem assassinado Atemir 
Trindade Moreira, que era 
popularmente conhecido 
como “Tiririca”. O crime 
foi registrado no ano de 
2013 na Vila Santa Tere-
zinha. Segundo a denún-
cia, os dois réus teriam 
armado uma emboscada 

para matar a vítima que foi 
morta com três tiros. 
Contudo, o Ministério 
Público apontou fragili-
dade de provas, além de 
citar a confissão da autoria 
do crime por parte de um 
adolescente. Segundo os 
relatos do menor, ele teria 
matado Atemir por vin-
gança, visto que o mesmo 
havia lhe dado um tapa no 
rosto. Com isso, o menor 
confessou ter comprado 
um revólver e assassinado 
a vítima. A confissão foi 
ouvida durante o julga-
mento. Além disso, o autor 
do crime já cumpriu a pena 
no Cense. 

Filho violento quebra residência 
e expulsa os pais de casa

Uma denúncia anônima 
ajudou a equipe da Polí-
cia Militar do município 
de Ibaiti a prender um 
indivíduo envolvido com 
o tráfico de drogas. A 
ocorrência foi registrada 
na tarde desta terça-feira 
(10).
De acordo com informa-
ções da PM, por volta das 
15h30 a equipe da Agên-
cia Local de Inteligência 
recebeu a informação de 
que um indivíduo estaria 
traficando drogas em uma 
residência situada na 
Rua Marcolino Cipriano. 
Diante da denúncia, os 
policiais foram até o local 
para averiguar a situação. 
No local, foi realizada a 
abordagem de um jovem 
de 18 anos apontado como 
suspeito de realizar o 
comércio de drogas no 
local, porém, durante a 

revista pessoal, nada de 
ilícito foi encontrado. 
Em seguida, sabendo 
que seria possível que o 
mesmo estivesse arma-
zenando drogas em sua 
casa, foi realizada a busca 
domiciliar na residência 
do suspeito. 
Como resultado da ação, 
os policiais localizaram 
no quarto do indivíduo 43 
pedras de crack embala-
das e prontas para serem 
comercializadas, além de 
uma porção de 7 gramas 
que renderia aproxima-
damente mais 28 pedras 
da droga, além da quantia 
de R$ 110. 
Frente aos fatos, o rapaz 
recebeu voz de prisão e foi 
encaminhado juntamente 
com as drogas a delegacia 
da Polícia Civil para que 
fossem tomados as provi-
dências cabíveis ao caso. 

Jovem é preso por tráfico 
de drogas em Ibaiti

Decisão do Júri foi tomada na manhã desta terça-feira. Menor 
teria assumido a autoria do crime praticado em 2013

Suspeito foi detido pela polícia que reconheceu seu 
envolvimento com o tráfico de drogas

Junior Queiroz
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[MAIS SEGURANÇA]

Romanelli pede escolas de Soldado da 
Polícia Militar para o Norte Pioneiro

Requerimento foi apresentado na Assembleia pelo deputado que 
destacou a necessidade de reforço policial na região

Aumentar a segu-
rança na região do Norte 
Pioneiro é um dos temas 
que sempre está em pauta 
durante os debates políti-
cos. 
Com o crescimento das 
cidades, infelizmente a 
violência também tem 
aumentado e causado medo 
aos moradores da região. 
Visando uma maneira de 
proporcionar mais segu-
rança a população, o depu-
tado estadual Luiz Cláudio 
Romanelli apresentou na 
última segunda-feira (9) 

junto a ALEP (Assembleia 
Legislativa do Paraná) 
requerimentos propondo 
a instalação de duas esco-
las de soldado da Polícia 
Militar na região do Norte 
Pioneiro. 
De acordo com a proposta 
que foi encaminhada ao 
secretário de Segurança 
Pública, Romulo Mari-
nho, as instituições seriam 
sediadas nos municípios de 
Cornélio Procópio e Jacare-
zinho, locais considerados 
estratégicos pelo deputado. 
Também foram encami-

nhadas cópias do reque-
rimento ao comandante 
geral da Polícia Militar no 
Paraná, Péricles de Matos 
e aos comandos da PM nos 
dois municípios. 
Para Romanelli, reforçar 
o contingente policial é 
garantir mais segurança 
para população. 
“Cálculos simples nos mos-
tram que, tanto o 18º quanto 
o 2º Batalhão hoje apre-
sentam uma defasagem 
na quantidade de policiais 
necessários para compor 
a segurança pública na 

região. Precisamos tra-
balhar para mudar essa 
realidade e compor esse 
reforço policial que é tão 
importante na promoção 
da segurança da popula-
ção nas cidades que são 
cobertas por estes dois 
batalhões”, justificou o 
deputado. 
Além da questão de segu-
rança para a população, 
o deputado destacou as 
condições de trabalho dos 
policiais. “Temos que estar 
atentos ainda a questão da 
carga de trabalho sobre 

estes policiais, uma vez 
que, se falta efetivo, alguém 
tem que compor este défi-
cit, o que pode causar uma 
sobrecarga nestes pro-
fissionais que promovem 
nossa segurança”, desta-
cou Romanelli. 
O Governo do Estado já 
anunciou a abertura de 
concurso público com 
cerca de 2,4 mil vagas para 
compor o quadro de poli-
ciais militares. 
A última realização de con-
curso para PM aconteceu 
no ano de 2013. 

Da Redação


