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Da estratégia ao sufoco, Atlético-PR 
se molda ao jogo para ser campeão 

da Sul-Americana

 Da estratégia 
perfeita ao sufoco no 
fim, o Atlético-PR sou-
be jogar a partida para 
conquistar seu primei-
ro título sul-america-
no. O Furacão saiu na 
frente do Junior Bar-
ranquilla no primeiro 
tempo, levou o empate 
no segundo e venceu 
por 4 a 3 nos pênaltis. 
Uma conquista justa e 
merecida.
 O Atlético-PR 
mostrou organização 
exemplar no início da 
partida. O time ataca-
va em bloco, defendia 
sem dar espaços e não 
deixava o Junior respi-
rar. O gol de Pablo
coroou um primeiro 

tempo de domínio ru-
bro-negro. Léo Pereira 
ganhou no meio, Ra-
phael Veiga tocou, e 
Pablo bateu rasteiro 
para fazer 1 a 0.
 - A gente fez 
uma primeira parte 
com minutos muito 
bons. Depois, conta-
mos com a questão da 
sorte, um pênalti que o 
Barrera não conseguiu 
marcar. Mas, por ser 
uma final, tem que ter 
esse fator sorte, mas 
a gente fez por mere-
cer este título desde o 
primeiro momento que 
começamos a compe-
tir, contra o Newell's 
- analisou Lucho Gon-
zález.

Valor do seguro obrigatório 
cairá 63,3% em 2019

 Os motoristas 
pagarão menos seguro 
obrigatório em 2019. O 
CNSP (Conselho Na-
cional de Seguros Pri-
vados), vinculado ao 
Ministério da Fazenda, 
aprovou na quinta-feira 
(13) a redução média 
de 63,3% do valor do 
DPVAT (Seguro Obriga-
tório de Danos Pessoais 
Causados por Veículos) 
no próximo ano. 
 As reduções 
ocorrerão de forma di-
ferenciada conforme o 
tipo de veículo. Auto-
móveis particulares, tá-
xis e carros de aluguel, 
veículos ciclomotores e 
máquinas de terrapla-
nagem, tratores, cami-
nhões, pick-ups, rebo-
ques e semirreboques 
terão o DPVAT reduzido 
em 71%. No caso dos 
automóveis particula-
res, a tarifa cairá de R$ 
41,40 para R$ 12.
 Os ônibus, mi-
cro-ônibus e lotações 
terão o seguro reduzido 
em 79%. Já o seguro 
para as motocicletas e 
motonetas, que concen-
tram a maior parte dos 
acidentes de trânsito 
que demandam o acio-
namento do DPVAT, cai-
rá menos e ficará 56% 
mais barato. 

Combate a fraudes 

 Em nota, o Mi-
nistério da Fazenda in-
formou que a redução 
dos prêmios tarifários 
foi possível porque o 
montante de recursos 
acumulados atualmente 
é superior às necessi-
dades do DPVAT.
 A pasta atribuiu 
a sobra de recursos ao 
combate às fraudes, 
que levou a uma redu-
ção significativa dos 
sinistros, e à rentabili-
dade das reservas do 
fundo que compõe o se-
guro. 
 O ministério in-
formou ainda que os 
percentuais de redu-
ção variaram de acordo 
com o tipo de veículo 
para reduzir o subsídio 
às motos. Apesar de 
concentrarem 74% das 
indenizações, as moto-
cicletas correspondem 
a apenas 27% da frota 
nacional. 

 Em relação aos 
veículos de transpor-
te coletivo, a redução 
foi proporcionalmente 
maior porque o Conse-
lho Nacional de Seguros 
Privados quis privilegiar 
os meios de transportes 
coletivos, que oferecem 
menos riscos em rela-
ção aos meios de trans-
porte individuais. 
 Segundo a Fa-
zenda, as reservas são 
mais que suficientes 
para garantir a solvên-
cia de longo prazo do 
Seguro DPVAT, que 
paga indenizações em 
torno de R$ 2 bilhões 
por ano. 
 O ministério 
também destacou me-
lhorias na gestão da 
Seguradora Líder, ad-
ministradora do seguro 
obrigatório, o que au-
mentou o rigor com as 
indenizações e reduziu 
os gastos com o DPVAT.

Após lesões e "ano frustrante", 
Luizão se prepara para ser referência 

no Londrina em 2019
 O zagueiro Lui-
zão espera um 2019 
bem diferente com a 
camisa do Londrina. Em 
2018, o jogador fechou 
o ano frustrado após so-
frer três lesões na pan-
turrilha e não conseguir 
uma sequência como 
titular, tanto no Parana-
ense e na Série B do 
Brasileiro.
 Para a próxima 
temporada, Luizão será 
um dos poucos nomes 
experientes do grupo 
que será montado para 
o Campeonato Parana-
ense. Com a maior parte 
do elenco formada por 
jogadores mais jovens, 
ele se prepara para ser 
uma das referências 
do time, principalmente 
para os que vão ser pro-
movidos da base.
 Luizão começou 
2018 como titular, mas 
durante o Paranaense 
sofreu a primeira lesão 
na panturrilha. Precisou 
acelerar a recuperação 
e voltou antes do tem-
po previsto após Dirceu 
também se contundir.
 Na Série B, foi 
o dono da posição nas 
primeiras cinco roda-
das, mas voltou a ter 
uma lesão na panturri-
lha. Chegou a recuperar 

o espaço, mas logo se 
contundiu pela terceira 
vez e viu as chances 
diminuírem no segundo 
turno da competição. 
Ele disputou 23 partidas 
em 2018 e marcou um 
gol.
 No Londrina 
desde 2015, Luizão tem 
a marca de ter feito o 

 O Junior Bar-
ranquilla, porém, cres-
ceu com o passar do 
tempo. A equipe co-
lombiana ganhou cam-
po antes mesmo do 
intervalo e conseguiu 
o gol aos 12 do se-
gundo tempo. Díaz co-
brou o escanteio, Gó-
mez cabeceou, e Téo 
Gutiérrez desviou. O 
meio-campo ficou tão 
vulnerável que Tiago 
Nunes trocou Lucho 
González por Welling-
ton.
 Nos minutos fi-
nais e na prorrogação, 
o Atlético-PR contou 
com uma sorte de 
campeão para não le-
var a virada. O Junior 
desperdiçou três chan-
ces claras e mais um 
pênalti. O resultado le-
vou a decisão para os 
pênaltis. Renan Lodi 
(um dos destaques du-
rante os 90 minutos) 
errou, mas o Furacão 
venceu por 4 a 3 e sa-
grou-se campeão.
 - Foram vários 
fatores ao meu ver. 
Teve o cansaço, que 
ninguém consegue 
manter a pressão lá 

em cima, né? A gente 
fez o gol, o cansaço 
bateu, e seguramos 
um pouco. Também 
tem o mérito da equi-
pe deles, uma equipe 
muito boa, que acha 
muito passe entre as 
linhas. Então, não é só 
o nosso cansaço, tem 
o mérito deles também 
- analisou Veiga.
 Campeão da 
Sul-Americana, o Atlé-
tico-PR terá um calen-
dário cheio em 2019. 
O clube disputará um 
total de seis compe-
tições: Campeonato 
Paranaense, Copa do 
Brasil (a partir das oi-
tavas de final), Brasi-
leirão, Recopa, Copa 
Suruga e Libertadores.
 A estreia of i -
c ia l  será no Parana-
ense, campeonato 
no qual  o c lube usa-
rá mais uma vez o 
t ime de aspirantes. 
O Furacão recebe o 
Cascavel  CR no dia 
19 de janeiro,  um 
sábado, às 17h, na 
Arena da Baixada. 
O At lét ico-PR vai  em 
busca do bicampeo-
nato estadual .

 LEI MUNICIPAL Nº.    2.819/2018
 SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial, no orçamento do 
Município de Sertanópolis, para o Exercício de 2018, altera a Lei Municipal nº 2.685/2017 - Plano Plurianual - PPA e a Lei Municipal 
nº 2.619/2017 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO-2018.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS, Estado do Paraná, aprovou e o Prefeito Municipal, SANCIONA a seguinte Lei:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Especial, no Orçamento Geral do Município, até o valor 
de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) destinado a abertura da seguinte Dotação Orçamentária:
 Suplementação
 07.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
 07.060.00.000.0000.0.000. Divisão de Transito e Transporte
 07.060.15.000.0000.0.000. Urbanismo
 07.060.15.451.0000.0.000. Infraestrutura Urbana
 07.060.15.451.0008.0.000. Conservação, manutenção da infraestrutura
  07.060.15.451.0008.1.164. Serviços de  drenagem  e pavimentação na rua Francisca Morilha Barbeiro
 - 4.0.00.00.00.00 01000 DESPESAS DE CAPITAL
 - 4.4.00.00.00.00 01000 INVESTIMENTOS
 - 4.4.90.00.00.00 01000 APLICAÇÕES DIRETAS
 - 4.4.90.51.00.00 01000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  280.000,00
 07.060.15.451.0008.1.165. Serviços de  drenagem  e pavimentação nas ruas das Acácias e Alamedada das Palmeiras.
 - 4.0.00.00.00.00 01000 DESPESAS DE CAPITAL
 - 4.4.00.00.00.00 01000 INVESTIMENTOS
 - 4.4.90.00.00.00 01000 APLICAÇÕES DIRETAS
 - 4.4.90.51.00.00 01000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    520.000,00
       Total Suplementação:                                                                                        800.000,00
 Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º desta Lei, servirá como recurso o Cancelamento de dotações orçamen-
tárias de acordo com Artigo 43,  § 1º, Inciso III da Lei Federal nº  4.320/64, conforme discriminação abaixo:
 Redução
 07.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
 07.060.00.000.0000.0.000. Divisão de Transito e Transporte
 07.060.15.000.0000.0.000. Urbanismo
 07.060.15.451.0000.0.000. Infraestrutura Urbana
 07.060.15.451.0008.0.000. Conservação, manutenção da infraestrutura
  07.060.15.451.0008.2.064. Manutenção dos serviços de conservação de ruas e logradouros públicos.
 - 3.0.00.00.00.00 01000 DESPESAS CORRENTE
 - 3.3.00.00.00.00 01000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 - 3.3.71.00.00.00 01000 TRANSF.A CONS.PUB.MEDIANTE CONTRATO RATEIO
 260 - 3.3.71.70.00.00 01000 RATEIO P/ PART. EM CONS. PÚBLICO                                                        450.000,00
 07.060.15.451.0008.2.064. Manutenção dos serviços de conservação de ruas e logradouros públicos.
 - 3.0.00.00.00.00 01000 DESPESAS CORRENTE
 - 3.3.00.00.00.00 01000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 - 3.3.90.00.00.00 01000 APLICAÇÃO DIRETAS
 261 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                             20.000,00
 07.060.15.451.0008.1.143. Serviços de  drenagem na rua Francisca Morilha Barbeiro
 - 4.0.00.00.00.00 01000 DESPESAS DE CAPITAL
 - 4.4.00.00.00.00 01000 INVESTIMENTOS
 - 4.4.90.00.00.00 01000 APLICAÇÕES DIRETAS
 - 4.4.90.51.00.00 01000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     120.000,00
 07.060.15.451.0008.1.144. Serviços de  drenagem nas ruas das Acácias e Alamedada das Palmeiras.
 - 4.0.00.00.00.00 01000 DESPESAS DE CAPITAL
 - 4.4.00.00.00.00 01000 INVESTIMENTOS
 - 4.4.90.00.00.00 01000 APLICAÇÕES DIRETAS
 - 4.4.90.51.00.00 01000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  210.000,00
   Total Redução: 800.0000,00
 Artigo 3º - Fica acrescido ao Anexo Programas de Governo da Lei Municipal nº 2.685/2017, de 04/12/2017 - Plano 
Plurianual -PPA 2018/2021, as seguintes metas:
 ORGÃO: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
 PROGRAMA: 0008 - Conservação, manutenção da infraestrutura 
 PRODUTO: Serviços de drenagem
 AÇÃO Drenagem da Rua Francisco Morilha Barbeiro
 Drenagem pavimentação das ruas Acácias e Alameda das Palmeiras 
 UNIDADE DE MEDIDA Unidade
 META 2018 01
 Artigo 4º - Fica acrescido ao Anexo - Metas e Prioridades da Lei Municipal nº 2.619/2017, de 27/06/2017 Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO - 2018, as seguintes metas: 
 ORGÃO: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
 PROGRAMA: 0008 - Conservação, manutenção da infraestrutura 
 PRODUTO: Serviços de drenagem
 AÇÃO Drenagem da rua Francisco Morilha Barbeiro
 Drenagem pavimentação das ruas Acácias e Alameda das Palmeiras
 UNIDADE DE MEDIDA Unidade
 META 2018 01
 Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 Paço Municipal “Santo Soriani”, 13 de dezembro de 2018.
 ALEOCÍDIO BALZANELO - Prefeito Municipal
 ORIGEM: Substitutivo ao Projeto de Lei nº 083/2018
 AUTORIA: Poder Executivo
 Sertanópolis, 05 de dezembro de 2018.

Ofício n.º 083-B/2018/PMS-CMS/PL
 Senhor Presidente,
 O presente substitutivo ao PL 83/2018 faz-se necessário para adequar as Ações estratégicas que em primeiro momento 
previa a Rua Ipê, mas constatou-se que esta rua fora incluída erroneamente.
 Atenciosamente,

ALEOCÍDIO BALZANELO - Prefeito Municipal                                                            
 A Sua Excelência, o Senhor.

JOSÉ ROGÉRIO DOS SANTOS - Presidente da Câmara Municipal
 Sertanópolis/PR

gol do acesso à Série B 
do Brasileiro. Agora, ele 
não esconde o sonho de 
entrar para história aju-
dando o Tubarão com 
um lugar na Série A do 
Brasileiro.
 – Eu sempre so-
nho com isso, de subir 
com um gol meu, de es-
tar na zaga menos vaza-

da, jogar o máximo pos-
sível. Minha meta é subir 
para série A. Eu sempre 
disse que quero jogar a 
Série A com o Londrina. 
Quero o Londrina na 
Série A em 2020. Se eu 
estiver jogando no clu-
be, Deus vai ser muito 
bom. Se não, vou estar 
torcendo – contou.


