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Basquete sobre rodas
Tigres Umuarama é vice-campeão estadual. z Pág. 16
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R$ 3,5 milhões para
Restaurante Popular
Prefeito assina convênio com a Seab para construção do Restaurante Popular em Umuarama. Estado entra com R$ 4 milhões e contrapartida do município é de quase R$ 500
mil. Projeto compreende a construção da cozinha, aquisição de equipamentos e materiais para produzir e comercializar refeições a preços acessíveis, focando o fortalecimento
da rede de proteção alimentar. z Pág. 08
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“Além de tratar-se de
cláusula pétrea da
Constituição, não fez parte
de minha campanha.
Assunto encerrado antes
que tornem isso um
dos escarcéus
propositais diários”.

Opinião
COMO PADECE A
POBREZA NO BRASIL

Declaração via Twitter do
presidente diplomado
Jair Bolsonaro em alusão
à polêmica sobre a pena
de morte no Brasil,
assunto levantado pelo
seu próprio filho Eduardo
(deputado federal),
novamente desmentido
publicamente pelo pai.

Enquanto os parlamentares nacionais só se preocupam com seus
interesses, mordomias, altos salários, não combatem o empreguismo
indecente em seus gabinetes, como ficou evidenciado o caso do filho de
Jair Bolsonaro, dando as costas para os reais problemas da sociedade,
o que revela a falta de vergonha e caráter, a realidade brasileira é esta:
“Mulher dá à luz na recepção de hospital municipal do Rio - Uma mulher
deu à luz sozinha, neste domingo, no chão da recepção do Hospital
Municipal Pedro II, após ter aguardado por mais de uma hora atendimento. De acordo com relatos de técnicos de enfermagem da unidade,
não havia médico nem enfermagem no plantão, apenas recepcionista,
maqueiro e segurança.”
Esse é o quadro apocalíptico do sistema público de saúde no Brasil. Uma
grande vergonha que não envergonha políticos e governos brasileiros.
O dinheiro dos contribuintes jorra para pagar as campanhas políticas
dos oportunistas travestidos de homens públicos honrados; para bancar
a orgia dos gastos do Congresso Nacional com deputados e senadores,
sem esquecer os legislativos estaduais e municipais; para sustentar a
elite de ministros do STF contemplada com aumentos salariais intempestivos; para bancar as despesas de auxiliares e seguranças de expresidentes da República abonados, inclusive dos cassados etc.
Mas o dinheiro dos contribuintes não jorra para atender às camadas
mais necessitadas, porque falta vergonha e caráter a políticos e governantes brasileiros, que só sabem enxergar seus interesses e de grupos
que representam, esquecendo os compromissos constitucionais.
Se todos os políticos e os governantes fossem obrigados a buscar
atendimento na rede pública de saúde, inclusive os ministros do STF,
certamente o panorama de atendimento seria bem outro.
Mas como a pobreza nacional - representada pela mulher que deu
à luz sozinha no chão da recepção do hospital - não nasceu com a sorte
de ser político ou ministro do STF, a expectativa sombria será continuar
padecendo sob o olhar negligente e debochado dos políticos, dos governantes e do Judiciário.
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Noel do Pão diz que
quer unificar as bases
ALEX MIRANDA

03
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redacao@tribunahoje.jor.br

Oposição sai na frente
Eleito presidente por um grupo formado basicamente por
oposicionistas, o vereador Noel do Pão aparentemente terá que
pisar em ‘ovos’ ao traçar os destinos da população pelos próximos
dois anos. Durante as análises às proposições, sejam de autoria
do Poder Executivo de vereadores de qualquer uma das bases, é
certo que a primeira avaliação passará a ser feita (a partir de 1 de
janeiro de 2019), pelos vereadores que são a oposição ao atual
governo municipal. A mesa ficou composta da seguinte maneira:
Noel do Pão (presidente); Ana Novaes (Vice), Mateus Barreto (1º
Secretário) e Jones vivi (2º Secretário).

NOEL do Pão, eleito presidente da Câmara para o biênio 2019/2020, diz
que pretende trabalhar com as duas bases
Os integrantes da nova
mesa diretora da Câmara
Municipal de Umuarama,
eleita para gerir os trabalhos no Poder Legislativo
durante o biênio 2019/
2020 começaram nesta
segunda-feira (17) a gerir
a transição. Mudanças
são certas, principalmente no quadro de funcionários comissionados.
O presidente eleito, vereador Noel do Pão (PSC),
foi o vereador mais votado
da história de Umuarama,
com 3.013 (5.57%) nas
eleições municipais 2016
e, justamente essa expressividade nas urnas foi que
influenciou as chapas a brigarem para colocar seu
nome na cabeça.
Na sexta-feira (16)
Noel do Pão ‘bateu o martelo’ com a bancada da
oposição, formada por
Matheus Barreto e Jones
Vivi, que trazia ainda o
apoio do também oposicionista Deybson Biten-

court a conseguiu colocar na composição da
mesa diretora, a professora Ana Novaes.
Em entrevista ao Jornal Tribuna Hoje News,
Noel do Pão afirmou que
iniciou na segunda-feira
(17) à tarde, o processo
de transição, que será
acompanhado pela procuradora jurídica do Poder
Legislativo Rosane Meyer.
O presidente eleito
aponta também que vai
tentar fazer uma gestão
de unificação entre as
bancadas de situação e
de oposição. “Vamos analisar as ideias de cada um
dos integrantes das bases e ver se realmente
estas ideias são as mais
condizentes com a vontade da população. Vamos
conversar mais com a
base que me elegeu, é claro, mas vamos fazer um
trabalho centralizado nos
interesses da comunidade”, afirma.

1º Secretário

Cabeças a rolar

Mateus Barreto é o primeiro
secretário eleito da mesa
diretora para o biênio.
Basicamente ele é quem irá
assinar por alguns atos, além
de zelar pela correspondência
oficial. Resumidamente, ao
primeiro secretário compete
receber a correspondência
oficial encaminhada pelo
presidente e determinar o
arquivamento e a publicação.
Não compete a parte
dispositiva, no que se refere
à nomeação do servidor, pois
não é ordenador de despesa.

O que ficou claro é que com a
eleição da nova mesa, alguns
cargos ocupados por
funcionários comissionados
vagam a partir de janeiro de
2019. Jones Vivi, eleito
segundo secretário, deixou
claro ontem pela manhã que
durante o período de
transição acontecerão
alterações de pessoal, mas por
outro lado Deybson
Bitencourt em um tom mais
seguro apontou que tudo
ainda está sendo analisado e
nenhuma decisão será tomada
sem o consenso de todos os
integrantes da mesa.

POUCO ESTUDO
Natural de Assaí-PR, nascido em 8 de junho de 1973, Noel do
Pão cursou apenas o ensino fundamental. O pouco estudo não
o impediu de tentar uma carreira política e, em sua segunda
batalha, já foi destaque, conseguindo a votação mais
expressiva da história. Foram mais de 3 mil votos. Casado há
24 anos, Noel tem dois filhos e, até sair candidato em 2016,
vivia da renda do comercio autônomo de pão caseiro, que era
oferecido e entregue de porta em porta pela cidade.

Estrategista
Aparentemente, Noel do Pão lembra uma pessoa simples, de pouca
astúcia, mas seu histórico político mostra o contrário. Iniciou a
carreira em 2012, concorrendo pela primeira vez ao cargo de
vereador obtendo 1.547 votos. Não se elegeu, mas foi suplente
até que em 2016 atingiu o número histórico de 3.013 votos,
ocupando o cargo de vice-presidente na gestão de Maria Ornelas.
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Governadores pressionam por securitização de dívidas
Governadores pressionam deputados para que seja aprovado, antes do recesso do Congresso
Nacional, o projeto (PLP 459/17) que permite que União, estados, DF e municípios vendam
os créditos que têm a receber de Dívida Ativa para instituições bancárias e financeiras. A
proposta, já aprovada pelo Senado, está pronta e prevista para votação esta semana no
plenário da Câmara. Pelo texto, o ente federado poderá criar uma Sociedade de Propósito
Exclusivo (SPE), para a qual repassará direitos lastreados em dívidas pendentes de
contribuintes, inclusive as que foram parceladas em programas como o Refis. Com a
operação, o estado antecipa receitas.

Previdência

conferir se agora vai aparecer. Como médium,
apenas, claro.

Para os governadores, o projeto, se aprovado,
irá elevar a capacidade de investimentos dos
estados. Isso porque, do total de recursos
obtidos com a cessão dos direitos sobre os
créditos da administração, 50% serão
direcionados a despesas associadas ao regime
de previdência social; a outra metade vai para
despesas com investimentos.

Auditoria
A Auditoria Cidadã faz o movimento inverso.
Pressiona os deputados para que o projeto
seja rejeitado.

Endividamento
Coordenadora da entidade, a auditora Maria
Fattorelli diz que o projeto se trata de falsa
propaganda sobre reforço no caixa dos
estados: “É um esquema sofisticado e
ardiloso de endividamento público por meio
de garantias públicas em negócios ilegais”.

Modelo
O futuro secretário Nacional de Segurança
Pública, general Guilherme Theophilo,
pretende “espelhar” em todo o País o
modelo do Rio Grande do Sul, primeiro
estado a aprovar a Lei de Incentivo à
Segurança. A legislação gaúcha permite a
empresas destinarem parte do pagamento de
ICMS para projetos do setor.

João & Abadiânia
A pequena Abadiânia (GO) está tensa. Pelo
menos metade do comércio da cidade gira
em torno da Casa Dom Ignácio de Loyola,
comandada pelo médium, agora preso, João
de Deus. Mais de 30 pousadas serão afetadas
e podem fechar a curto e médio prazos. O
dono de uma cafeteria já pensa em se mudar
para São Paulo, de onde veio proposta de
clientes - antigos pacientes do médium.

Aliás...
... João de Deus, nos últimos anos, começou
a dizer que já havia nascido seu sucessor. A

Jobim desafinado
Paulo e Elizabeth Jobim, filhos de Tom Jobim,
estão muito bravos com o uso comercial que
uma pousada em Ipanema vem fazendo do
nome do pai. Em carta, desmentem que o
local onde funciona o albergue tenha sido do
maestro e que “Garota de Ipanema” foi
composta lá. Os donos da Pousada Bonita
lideram movimento de tombamento do imóvel
depois que souberam que ele foi vendido e
dará lugar a outro empreendimento.

Autorização
“Esse pessoal da pousada nunca nos procurou
pra pedir autorização de nada.
Descaracterizaram a casa e agora estão com
essa. Toda essa onda de que o Tom Jobim vai
desaparecer se desaparecer a casa... Tom
Jobim são as músicas”, diz Paulo Jobim.

Resposta
A família também descobriu que o albergue
cobrava para que o turista se hospedasse em
um quarto que teria sido de Tom Jobim. O que
a família nega. Em contato com a Coluna, a
direção da pousada manteve o “tom” da
proposta do local e disse “não proceder” a
informação sobre o quarto.

Lava Jato
Indicada pelo futuro ministro da Justiça, Sérgio
Moro, para a Secretaria Nacional de Justiça, a
subprocuradora-geral da República Maria Hilda
Marsiaj integrou a força-tarefa da Lava Jato no
Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Corrupção
Maria Marsiaj também assinou, juntamente
com 154 procuradores, nota de apoio a
Sérgio Moro à época que o juiz foi confirmado
como futuro ministro da Justiça no Governo
Bolsonaro. “A escolha de Sérgio Moro reafirma
seu compromisso com o combate à corrupção
e à insegurança pública, que tantos males têm
causado ao povo brasileiro”, dizia o texto.

Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP
www.colunaesplanada.com.br - contato@colunaesplanada.com.br Caixa Postal 1980 - CEP 70254-970 - Brasília DF

POR LEANDRO MAZZINI
Twitter @colunaesplanada

***Inovação
A Associação dos Peritos da PF e outras
entidades policiais recolhem inscrições
para o 1º Concurso de tecnologia policial
(Startpol). Querem estimular startups a
desenvolverem ferramentas para o combate
ao crime. Nos últimos anos, os próprios
peritos desenvolveram ferramentas como o
Iped (software contábil usado na Lava
Jato) e o NuDetective (combate à
pedofilia). Informações:
www.startpol.com.br.

Sustentabilidade
A B2W Digital realizou a compensação, por
desmatamento evitado, de 100% das
emissões de gases de efeito estufa (GEE)
ocorridas em seus escritórios
administrativos, centros de distribuição e
estúdio do canal Shoptime.

Reserva
A ação foi feita pelo projeto de Redução
de Emissões de GEE por Desmatamento e
Degradação mais manejo florestal
sustentável (REDD+) na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável do Juma, no
sul do Amazonas, em uma parceria com a
Fundação Amazonas Sustentável (FAS).

Simão na Refit
A Refit agiu rápido: controlou o incêndio
na Área de Descarga de Insumos ontem,
sem perdas humanas, a maior preocupação,
e logo depois instaurou sindicância para
apurar as causas do incidente. Contratou o
ex-ministro da Controladoria-Geral da
União Valdir Simão para presidir e
coordenar os trabalhos da sindicância.
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Bolsas integrais de
medicina na Unipar
A Universidade Paranaense – Unipar, inseriu medicina em seu rol de
cursos e a primeira turma já está desfrutando deste aprendizado. Entre os
acadêmicos, dois foram contemplados
com bolsa integral, conforme acordo
feito com o Ministério da Educação.
Esse acordo propõe que uma vaga é
para candidato de Umuarama e a outra para candidato de Cruzeiro do Oeste. Todo ano, podem concorrer estudantes de famílias de baixa renda.
Em processo de seleção, Lucas Pinto de Oliveira e Willian Fabiano da Silva
cumpriram os vários requisitos impostos e conquistaram essa concessão.
“Foi o impulso que faltava para eles,
que tinham o sonho, a vocação e a força de vontade para batalhar por uma
vaga de Medicina”, diz a coordenadora

do curso, professora Maria Elena Diegues. Segundo ela, os dois são bons
alunos. “Eles honram essa vitória”.
Lucas tem 20 anos e é morador
em Umuarama. Ele estava há quatro
anos tentando passar em universidades públicas, por não ter condições
financeiras de arcar com as mensalidades. Ele conta que o desejo de ajudar as pessoas foi a motivação para
escolher essa área: “Sempre tive vontade de ter pacientes e não clientes.
Quando vi meu nome no resultado da
seleção, tive que conferir várias vezes
para ter certeza e comemorei muito”.
Já Willian, de 19 anos, que mora
em Cruzeiro do Oeste, desde muito
novo já apresentava interesse pela
medicina. O acadêmico diz que sua
vontade de estudar o corpo humano

era grande. “Foi um alívio para mim
ter conseguido a bolsa. Muitas pessoas, às vezes, têm que ir para longe
ou até sair do país para estudar. Aqui,
além de fazer o curso com bolsa, ainda fico perto da minha família”.
Além de gratos, os acadêmicos afirmam que estão satisfeitos com o que
o curso proporciona para a formação
médica. Já percebem os grandes investimentos da Universidade Paranaense, tanto em estrutura laboratorial
quanto nas metodologias ativas, do
Google for Education. “Os equipamentos são impecáveis. Podemos ver que
a Unipar investiu muito na implantação do curso, inclusive com o método
não tradicional de ensino, o que nos
permite vivenciar a medicina desde o
início”, pontua Willian.
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FUNCIONAMENTO DOS
ÓRGÃOS PÚBLICOS

Um decreto municipal declara ponto
facultativo o dia 24 de dezembro e
estipula o expediente de trabalho da
administração direta e indireta do
município entre os dias 26 de
dezembro a 4 de janeiro. Serão
apenas quatro unidades de saúde
que atenderão à população. Procon
Municipal, Agência do Trabalhador
e outros órgãos terão calendário
especial.

SERVIÇOS ESSENCIAIS

Vigilância em Saúde (Ambiental,
Sanitária e Epidemiológica),
serviços funerários, garis, coleta de
lixo e a Guarda Municipal não
param. O Pronto Atendimento
funciona normalmente entre 7h e
23h, para atendimento aos casos
de urgência e emergência.
Haverá férias coletivas aos servidores
municipais de 26 de dezembro a 4
de janeiro de 2019, com exceção
dos lotados em serviços essenciais.

SAÚDE NAS FÉRIAS

Durante as férias haverá a UBS BemEstar atenderá pacientes do 26 de
Junho, Ouro Branco, Posto Central
e Distritos. A UBS Vitória Régia,
atenderá as unidades Cohapar I,
Parque San Remo, Parque Industrial
e Sonho Meu. A UBS Lisboa,
atenderá os jardins Cruzeiro,
Panorama, Dom Bosco e a Cohapar
II e a UBS 1° de Maio receberá
pacientes do Guarani, Praça
Anchieta, Parque Jabuticabeiras e
Centro de Saúde Escola.

PREFEITURA

A prefeitura terá expediente das 9h
às 16h entre 26 e 28 de dezembro
e 2 e 4 de janeiro com estalas da
administração. Nos dias 27 e 28 de
dezembro, 3 e 4 de janeiro o
Conselho Tutelar atenderá das 8h às
14h e o Centro POP das 9h às
15h. A Secretaria de Defesa Social
e Acesf terão expediente normal.

LOCAL
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Aciu realiza hoje segundo sorteio
O primeiro sorteio da
campanha Natal da Sorte Aciu premiou 81 consumidores com valescompra de R$ 250 e uma
smar t TV Samsung de
quarenta polegadas.
O segundo sor teio
acontece hoje (18), às 9h
no auditório da Aciu, tendo também como prêmios
uma smart TV Samsung de
quarenta polegadas, vinte
vales-compra de R$ 100s,
vinte de R$ 150, vinte R$
200 e vinte de R$ 250. Os
cupons do primeiro sorteio
(mesmo aqueles que ganharam prêmios) voltam
para o monte e concorrem
três vezes.
No primeiro sor teio,
além de ganhadores de
Umuarama, houve premiados em 13 localidades:
Serra dos Dourados, São

Jorge do Patrocínio, Guaíra, São Paulo (SP), Douradina, Alto Piquiri, Icaraíma, Pérola, Cianorte, Porto Alegre (RS), Cafezal do
Sul, Xambrê e Francisco
Alves. Os 81 prêmios sorteados foram bem divididos entre as empresas
par ticipantes: saíram
para 36 delas.
O terceiro e último
sor teio da campanha
Natal da Sorte Aciu será
no dia 28 de dezembro,
às 20h, em palco que
será montado em frente
à entidade. Vales-compra
de R$ 100 a R$ 250 mais
três carros – um Fiat Mobi
Easy, um Chevrolet Onix
e um Volkswagen Gol –,
uma moto Honda Biz e
oito smart TV Samsung
de quarenta polegadas.
Os vendedores com os
ASSESSORIA

SEGUNDO sorteio da Campanha Natal da sorte acontece nesta terça-feira
(18) às 9h no anfiteatro da Aciu

NOTA

Bairros sem águas
Os bairros Lago Azul, Nova América e Real ficarão sem água
na próxima quinta-feira (20) a partir das 8h30. A Sanepar
estará realizando serviços que afetarão a distribuição na
região da cidade em que estas comunidades estão
instaladas. De acordo com a assessoria da empresa de
saneamento, a normalização total do sistema deverá
acontecer de forma gradativa até o final da tarde.

nomes anotados nos cupons ganhadores dos ve-

ículos vão ganhar um notebook Acer.
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R$ 3,5 milhões para
o Restaurante Popular
O prefeito Celso Pozzobom e o
chefe do núcleo regional da Secretaria de Estado da Agricultura e
Abastecimento (Seab), José Antônio
Duarte, assinaram na tarde da segunda-feira (17), termo de convênio
entre o município e o governo do
Estado para a construção e implantação do Restaurante Popular de
Umuarama. “É mais um grande passo que estamos dando, com o
apoio do governo do Estado, para
atender pessoas e famílias que
necessitam de alimentos saudáveis para o dia a dia, com preços
bem acessíveis. Vamos investir
quase R$ 4 milhões nessa importante obra”, disse o prefeito.
Para implantação do Restaurante Popular, a Seab e a Prefeitura vão
aplicar R$ 3 milhões 920,5 mil – dos
quais R$ 3,5 milhões serão provenientes do Estado e outros R$ 421 mil
serão contrapartidas do município.
O projeto compreende a construção
da cozinha, administração e refeitório, aquisição de equipamentos e
materiais permanentes e de consu-

mo, para produzir e comercializar refeições de boa qualidade a preços
acessíveis, focando o fortalecimento da rede de proteção alimentar.
A prioridade será o atendimento aos segmentos mais vulneráveis
nutricionalmente, alinhada às diretrizes do Programa Paranaense de

Apoio aos Restaurantes Populares.
“Vamos levar comida boa e com
baixo custo para trabalhadores, idosos, desempregados, estudantes,
aposentados, coletores de material reciclável, vendedores ambulantes e moradores de rua, entre outros públicos”, explicou Pozzobom.
ASSESSORIA PMU

POZZOBOM assinou
o convênio junto a José
Antônio Duarte, o
diretor de Agricultura
Elídio Pavan e o chefe de
Gabinete Luiz Genésio
Picoloto

Combate à fome
O Restaurante Popular é mais uma ferramenta que se soma às estratégias
do município para combater a fome e melhorar a qualidade na alimentação
distribuída à população carente, dentro da política municipal de segurança
alimentar, que reúne programas como o Banco de Alimentos, Lixo que
Vale, Compra Direta, Sacolão do Produtor, distribuição de cestas verdes e
repasses de alimentos a diversas entidades que atendem famílias
necessitadas e servem refeições prontas gratuitamente à população.

Alex Miranda MTE: 9219PR Email: alexmirandareporter@gmail.com
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Acidente matou dois na PR-323
MASSA NEWS

Um violento acidente matou
duas pessoas na noite de domingo (16), na rodovia PR-323. A colisão que envolveu três ônibus e um
caminhão, aconteceu entre as cidades de Sertaneja e Sertanópolis,
na região de Londrina.
Os ônibus partiram das cidades
de Cianorte e Umuarama e transportavam comerciantes que seguiam para compras em São Paulo.
De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, caminhões trafegavam pela rodovia em velocidade
muito baixa, obrigando os coletivos
a frear bruscamente, e um dos ônibus acabou batendo contra o caminhão tanque. Os outros dois ônibus também acabaram colidindo,
porém, sem maior gravidade.
Socorristas e médicos do Siate e do
Samu de várias cidades daquela região
se deslocaram até o local em que aconteceu a colisão, além da concessioná-

OS ÔNIBUS envolvidos partiram de Cianorte e Umuarama e transportavam comerciantes que
seguiam para compras em São Paulo
ria de pedágio. Todos os feridos, a maioria apenas com escoriações, foram atendidos no local, ou levados para hospitais das cidades mais próximas.
O condutor do caminhão e o condutor de um dos coletivos morreram no local. O tráfego de veículos
foi interrompido para atendimento
do acidente e longas filas se formaram nos dois sentidos da rodovia.
DIVULGAÇÃO PRE

NOTAS
Descaminho
Policiais rodoviários estaduais
apreenderam, ao final da madrugada
da segunda-feira (17), um Voyage com
diversas mercadorias contrabandeadas
do Paraguai.
O veículo, com placas de Cianorte, foi
abordado durante operação na PR323, em Perobal. A equipe localizou,
no banco traseiro, seis caixas de
papelão com celulares, relógios,
tablets, roteadores, HDs e repetidores
de Wi-Fi.
O condutor e o contrabando foram
encaminhados para a delegacia da
Receita Federal, em Guaíra.

Dormiu ao volante

Um morador de Umuarama de 37 anos sofreu ferimentos na cabeça e foi socorrido na madruga da
segunda-feira (17), depois que se envolveu em um acidente de trânsito na rodovia PR 323. Ele
conduzia um veículo Gol no sentido Perobal ao distrito de Cedro, quando atingiu o caminhão
Mercedes Benz, modelo L1620, que transportava toras e saía do Posto Cavalo Branco. O carro
ficou completamente destruído e o motorista do Gol foi levado ao hospital de plantão em
Umuarama. A Polícia Rodoviária de Cruzeiro do Oeste atendeu ao acidente.

Uma mulher de 33 anos, ficou ferida
após capotar o Ford/Ka Sedan que
dirigia pela PR-323, entre Cianorte e
Tapejara. O acidente aconteceu por
volta das 3h do domingo (16). A
condutora teria dormido ao volante,
atingindo a canaleta e perdeu o
controle, capotando por várias vezes.
Bombeiros de Cianorte foram ao
local e retiraram a mulher que ficou
presa às ferragens do veículo. Com
ferimentos leves, foi imobilizada foi
levada ao Hospital Santa Casa de
Cianorte.

Alex Miranda MTE: 9219PR Email: alexmirandareporter@gmail.com
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N o velas
DIVULGAÇÃO

Úrsula e Enzo
se encontram
Em “Malhação”, Soninha
anuncia que foi convidada
para fazer aulas de dança na
Bahia. Úrsula descobre que
ganhou uma passagem para
Portugal. Úrsula e Enzo se
encontram. Getúlio comenta
com Mel que precisa comprar
um presente para Brigitte.
Alterado, Cláudio provoca os
colegas durante o evento no
colégio. Em uma brincadeira,
Hugo beija Maria Alice e todos
se surpreendem.
• REDE GLOBO

Espelho da vida
DaltongaranteaAlainquenãohánadadeerradocomasaúdementaldeCris.
Mariane e Josi aprovam a matéria misteriosa de Isabel contra Cris. Pat consegue
se reaproximar de Mauro César. Sheila aconselha Flor a ficar perto de Isabel e
Priscila. Sheila insinua que Cláudio está interessado em Josi. Isabel vê Cris na
casa de Julia e conta paraAlain. Josi descobre que Isabel eAlain ficaram juntos.
Alain confessa a Bola que pensa em preparar Mariane para interpretar Julia.
O tempo não para
Barão avisa a Paulina que irá ao julgamento e promete à filha que
mudará de vida. Betina pede a Lúcio que acabe com Marocas. Agustina
garante a Cesária que Dom Sabino voltará a morar com ela. Eliseu
aconselha Dom Sabino a contar a Carmen sobre o estado de Agustina.
Samuca e Marocas curtem a lua de mel.
O sétimo guardião
Milu aconselha Gabriel a esperar os resultados do exame de DNA
para voltar ao casarão de Egídio. Judith investiga o túnel secreto no
casarão. Marilda imagina Fabim ao olhar para Eurico. Lourdes Maria
revela a Raimunda que está se relacionando com Olavo. Milu comenta
com Feliciano que Valentina sabe sobre o segredo do casarão. Afrodite
afirma a Diana que ela voltará para o caratê. Firmina questiona Neide
sobre o homem misterioso que a engravidou. León ataca Sampaio.
• BAND

Minha vida
Ates diz a Mehmet que descobriu o telefone do assassino de Hasan.
Bahar diz a Ates que nunca ficou ao lado de Mehmet. Ates é informado de
que localizaram o assassino de Hasan. Ates e Bahar discutem. Efsun
conta para a família que Ates e Bahar não estão mais juntos. Ylias avisa
Bahar que ela logo vai se reconciliar com Ates. Efsun vai à casa de Ates.
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Áries

Touro
Gêmos
Câncer
Leão

Se um projeto seu anda parado no emprego, analise o todo e recomece. Um novo curso poderá
melhorar sua renda. A dois, o clima será gostoso,
desde que ambos deixem de lado o desejo de
posse. Espere um final de ano cheio de diversão!

Virgem

Você vai ampliar seus contatos profissionais e
garantir apoio para suas ideias. Pense positivo e
reclame menos! A conquista deverá evoluir, mesmo que seja só por curtição. Romance protegido
pelos astros e muita harmonia em casa!
Os cuidados com a família estarão no seu foco. Só
não permita que isso atrapalhe sua concentração
no serviço. Para ter sucesso no amor, é preciso
primeiro esquecer o passado. Atenção para gastos supérfluos nessa fase ou vai se enrolar!

Sagitário Escorpião

Coopere com o pessoal do trabalho e deixe as
críticas de lado. Boa hora para pedir aumento de
salário. Paixão agitada, com momentos íntimos
quentes! Cuide bem da sua saúde e da sua beleza, e evite cometer excessos nas festas.

Será preciso manter o foco no trabalho e segurar
a impaciência para não se estressar. Talvez os
parentes tentem sonda sua vida afetiva: melhor
impor limites. Procure se aproximar de irmãos e
primos. Controle as despesas com pulso firme.

Capricórnio

Promessa de mudança no seu serviço: use seu
jogo de cintura para contornar os desafios. Cuidado ao lidar com grana dos outros. Faça um
balanço do seu romance! Terá sucesso se estiver
investindo numa relação à distância.

Talvez a realização dos seus sonhos profissionais
demore um pouco, mas é preciso ter paciência e
batalhar. Cuidado ao discutir sobre grana com seu
amor, pois poderão se estranhar. Fique de longe
de fofocas nas reuniões familiares.

Aquário

Poderá enfrentar conflito com colega ou sócio: acalme-se e resolva tudo na paz. Romance tranquilo.
Se estiver só, é grande a chance de se envolver
com pessoa de condição social diferente da sua.
Mostre o quanto se importa com sua família.

É provável que receba a missão de liderar no serviço. Aceite o desafio, mas sem atropelar seus colegas. A tentação de viver um romance proibido poderá atingir você em cheio: tenha cautela! Curta as
festas ao lado de parentes e amigos queridos.

Peixes

Espere boas energias e intuição afiada no campo
profissional. Atenção ao lidar com dinheiro! No
amor, saia da rotina com seu par: não recuse convites para festas! Tente planejar uma viagem, mas
controle com rigor seus gastos.

Libra

horóscopo

Estudos protegidos! Mas será preciso se organizar melhor para aproveitar as boas energias dessa fase. No seu emprego, procure agir nos bastidores. Um projeto alimentado com seu par deverá
sair do papel. Poderá fazer uma viagem.

Assunto financeiro exigirá sua atenção: se sobrar
uma grana, planeje seus gastos. Você vai desejar
segurança emocional no amor, mas precisará controlar as cobranças. Busque o convívio com parentes e esqueça as picuinhas.
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Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Que a paz e a
compreensão
reinem em
nossos
corações neste
Natal e no
Ano Novo que
se aproxima.
Boas Festas.

Happy Day

THIARA SOUZA

PORTRAIT
Nosso ensaio de Natal
tem assinatura da
fotógrafa Thiara Souza
e mostra a pícolla
Catarina, filha de Bruna
Oliveira Mazzorana e
Gabriel Mazzorana,
para a coluna desta
terça-feira (18)

A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna
Hoje News que comemoram aniversário
hoje -, Valdevino Anacleto de Araujo,
Debora Feyh, o vereador Jones Vivi e
Rosana Amud. Da coluna: felicidades

Resiliência?
Significa voltar ao estado normal, e é um termo oriundo do latim resiliens.
Resiliência é a capacidade de voltar ao seu estado natural, principalmente após
alguma situação crítica e fora do comum.
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CLASSIFICADOS

MITSUBISHI ASX 2.0 AWD CVT MOD. 2016 - GASOLINA, BRANCA, AUTOMÁTICA, 4X4, BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, 37 MIL KM, ÚNICA DONA, COMPLETA.
R$ 87.800,00
KIA SPOR
SPORTTAGE 2.0 EX MOD. 2015 – BRANCA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, TETO SOLAR, C/ 51 MIL KM, Ú/ DONA, TOP DE LINHA. R$ 84.800,00
KIA SPOR
SPORTTAGE 2.0 LX MOD. 2014 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS DE
COURO, AIRBAG, ABS, RODAS, SOM/MULTIMÍDIA, Ú/DONA, REVISADA, COMPLETA. R$
73.800,00
TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – PRETA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, COURO,
MULTIMÍDIA, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$ 59.800,00
HB-20S 1.6 PREMIUM MOD. 2014 - BRANCA, FLEX, AUTOMATICA, AIRBAG, ABS,
AR, DIREÇÃO, VIDROS, RODAS, COMPLETO. R$ 44.800,00
HB-20 CONFOR
CONFORTT. 1.0 MOD. 2013 – BRANCA, AIRBAG, ABS, SOM, AR, VIDROS,
DIREÇÃO, TRAVAS, ALARME, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 33.800,00
C-3 TENDANCE 1.5 MOD. 2015 - BRANCA PEROL, FLEX, MECANICO, AIRBAG, ABS,
AR, DIREÇÃO, COMPLETO. R$ 37.800,00
HONDA CR-V LX ANO 2012 – PRATA, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, AR, VIDROS,
DIREÇAÕ, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 65.800,00
HONDA HR-V 1.8 EX CVT ANO 2016 – CINZA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS DE
COURO, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, C/ 41 MIL KM, Ú/DONO, COMPLETA. R$
82.800,00
HONDA FIT 1.5 EX ANO 2016 – CINZA METÁLICO, FLEX, AUTOMÁTICO, AIRBAG,
ABS, SOM, C/ 37 MIL KM, Ú/DONA, EXCELETNE CONSERVAÇÃO. R$ 62.800,00
HONDA CIVIC 2.0 LXR MOD. 2015 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS DE
COURO, AIRBAG, ABS, AR, VIDROS, DIREÇÃO, RODAS, COMPLETO. R$ 64.800,00
HONDA CIVIC LXL 1.8 ANO 201
20111 – PRATA, AUTOMÁTICO, FLEX, AIRBAG, ABS,
BANCOS DE COURO, AR, VIDROS, DIREÇAO, COMPLETO. R$ 42.800,00
HONDA CITY 1.5 SEDAN EX CVT ANO 2016 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, RODAS, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, C/ 36 MIL KM, COMPLETO, IMPECÁVEL. R$
63.800,00
COROLLA XEI 2.0 MOD. 2015 - PRATA, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS, BANCOS DE
COURO, SOM/MULTIMÍDIA, COMPLETO. R$ 75.800,00
COROLLA XEI 2.0 MOD. 2015 - PRETO PEROLIZADO, AUTOMÁTICO, FLEX,
AIRBAG, ABS, BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA, COMPLETO, REVISADO. R$
73.800,00
COROLLA XEI 2.0 MOD. 2014 - PRATA, FLEX, BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS,
SOM, COMPLETO, REVISADO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 61.800,00
COROLLA XEI 2.0 MOD. 2012 – BEGE CLARO METÁLICO, AUTOMÁTICO, BANCOS
DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, Ú/DONO, COMPLETO, EXCELETNE CONSERVAÇÃO. R$
53.800,00
COROLLA 1.8 GLI MOD. 2014 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, Ú/DONA, REVISADA, ÓTIMA CONSERVALÇÃO. R$ 57.800,00
COROLLA 1.8 GLI MOD. 2013 – PRETO METÁLICO, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS
DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, PNEUS NOVOS, COMLETO. R$ 53.800,00
COROLLA 1.8 GLI ANO 2012 - PRETO METÁLICO, FLEX, AUTOMÁTICO, AIRBAG,
ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, C/ 34 MIL KM, Ú/ DONO, RARIDADE. R$ 51.800,00
COROLLA 1.8 GLI ANO 2009 – PRATA, FLEX, CÂMBIO MANUAL, BANCOS DE
COURO, AIRBAG, ABS, SOM, PLACA-A, C/ 77 MIL KM, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$
41.000,00
RA
V4 TOP 2.0 ANO 2015 – BRANCA, GASOLINA, BANCOS DE COURO, C/ TETO
RAV4
SOLAR, 4X4, AUTOMÁTICA, CONTROLE DE TRAÇÃO, C/ 78 MIL KM, Ú/ DONA, REVISADA. R$
105.000,00
HILUX SW4 SRV 4X4 ANO 2015 – BRANCA, DIESEL, AUTOMÁTICA, BANCOS DE
COURO, 7-LUGARES, C/ 70 MIL KM, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$
158.800,00
HILUX SRV CD 3.0 4X4 MOD. 2015 – BRANCA, DIESEL, AUTOMÁTICA, AIRBAG,
ABS, RODAS 17, CONTR. DE ESTAB., TOP/ LINHA, Ú/ DONO. R$ 127.800,00
HILUX SR
V CD 3.0 4X2 MOD. 201
SRV
20111 – PRATA, DIESEL, MANUAL, ABS, AIRBAG, AR,
DIREÇÃO, VIDROS, Ú/DONO, COMPLETA. R$ 79.800,00

TRIBUNA HOJE NEWS, 18 DE DEZEMBRO DE 2018

HILUX CAB. DUP
DUP.. SR 2.7 ANO 2010 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, 4X2,
AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, Ú/DONO, COMPLETO. R$ 55.800,00
AGILE LLTZ
TZ 1.4 MOD. 201
20111 – BRANCA, FLEX, AR, DIREÇÃO, RODAS, VIDROS,
TRAVAS, ALARME, Ú/DONA, COMPLETO. R$ 26.800,00
AGILE LLTZ
TZ 1.4 MOD. 2013 – PRETA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO,
VIDROS, ÚNICO DONO, COMPLETO. R$ 29.800,00
ASTRA SEDAN 1.8 ANO 2002 – BRANCO, ÁLCOOL, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO,
VIDROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETO. R$ 17.800,00
ZAFIRA 2.0 ELEGANCE MOD. 2006 – CINZA, FLEX, AUTOMÁTICA, AR, VIDROS, DIREÇÃO, RODAS, VIDROS, TRAVAS, SOM, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 25.800,00
CORSA SEDAN JOY 1.0 MOD. NOVO 03/04 - PRATA, GASOLINA, PLACA-A,
TRAVAS, ELÉTRICAS, ALARME, Ú/DONO, REVISADO. R$ 14.800,00
CRUZE 1.8 SEDAN LLTT ANO 2015 – PRATA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, C/ 49 MIL KM, ÚNICA DONA, COMPLETO. R$ 58.800,00
CRUZE 1.8 LLTT HA
TCH SPOR
HATCH
SPORTT MOD. 2013 – PRATA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, PNEUS NOVOS, COMPLETO. R$
47.800,00
ONIX LLTT 1.0 MOD. 2018 – BRANCO, FLEX, MECÂNICO, SOM, AIRBAG, ABS, AR,
VIDORS, DIREÇÃO, COMPLETO, 12 MIL KM, ÚNICA DONA. R$ 41.800,00
ONIX LLTT 1.0 MOD. 2014 – PRATA, FLEX, AIRBAGS, ABS, SOM MY LINK, AR, VIDRO, DIREÇÃO, TRAVA, ALARME, COMPLETO. R$ 34.800,00
ONIX LOLLAP
ALOOZA 1.0 ANO 2014 – LARANJA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM/
LOLLAPALOOZA
MULTIMÍDIA, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS, ALARME, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.
R$ 33.800,00
S-10 CAB. DUPLA 2.5 LLTT MOD 2018 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, 4X2,
MULTIMÍDIA, AIRBAG, ABS, 26 MIL KM, RODAS ARO 18 COM PNEUS BF, MAIS ACESSÓRIOS. R$ 94.800,00
S-10 CAB. DUPLA 2.8 EXCEUTIVE ANO 2007 – DIESEL, 4X4, PRETA,
BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, COMPLETA. R$ 52.800,00
FUSION SEL 2.5 ANO 201
20111 – GASOLINA, BRANCO PEROLIZADO, TETO SOLAR, BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, COMPLETO, IMPECÁVEL.. R$
45.800,00
FORD KA SE 1.0 ANO 2018 - BRANCA, FLEX, MANUAL, AR, VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETO, Ú/DONO, 18 MIL KM, NA GARANTIA, EXCELENTE CONESERVAÇÃO.
R$ 38.800,00
FORD KA 1.5 SEL MOD. 2017 – PRETO METÁLICO, 5-PORTAS, MECÂNICO,
AIRBAG, ABS, SOM, RODAS, Ú/DONO, COMPLETO. R$ 41.800,00
FIEST
A HA
TCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - VERMELHA, FLEX, 5-PORTAS, AR, DIFIESTA
HATCH
REÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO. R$ 22.800,00
FIEST
A SEDAN 1.6 MOD. 2008 – PRETA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS ELÉFIESTA
TRICOS, TRAVAS, ALARME, PLACA-A, COMPLETO. EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$
19.800,00
CROSSFOX 1.6 GII ANO 2013 – AMARELA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM , AR ,
DIREÇÃO, RODAS, TRAVAS, ALARME, ÚNIDO DONO, COMPLETA. R$ 36.800,00
SP
ACECROSS 1.6 ANO 2012 – BRANCA, FLEX, AIRBAG, AR, VIDRO, DIREÇÃO,
SPACECROSS
VIDROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETA. R$ 34.800,00
FOX 1.6 GII MOD. 2012 – PRATA, FLEX, AR, VIDRO, DIREÇÃO, RODAS , VIDROS, TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO,M EXCELENTE CONSERVAÇÃO.
R$30.800,00
SIENA 1.0 CELEBRA
TION MOD. 2008 – PRATA, FLEX, DIREÇÃO, TRAVAS,
CELEBRATION
VIDROS ELÉTRICOS, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 19.800,00
PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – CINZA, FLEX, 4-PORTAS, TRAVA, PLACA-A, REVISADO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 18.800,00
HONDA NXR BROSS 160 ANO 2017 – PRETA, GASOLINA, ÚNICO DONO,
1.800,00
1.669 KM, MANUAL, CHAVE RESERVA. R$ 111.800,00
HONDA TIT
AN 150 MOD. 2015 – PRETA, COM PARTIDA, DISCO, EXCELENTE
TITAN
CONSERVAÇÃO. R$ 6.800,00

CLASSIFICADOS
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COBALT 1.8 LT ........................................................................ 13/14 ......................... PRATA .................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 38.900,00
COBALT 1.4 LTZ ..................................................................... 12/13 ......................... PRETO ................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 36.900,00
CRUZE HATCH LT 1.8 ............................................................. 14/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 48.900,00
CRUZE SEDAN LT 1.8 ............................................................. 11/12 .......................... PRETO ................................... COMPELTO, AUT, COURO ........................................................ R$ 48.900,00
CRUZE SEDAN LT 1.8 ............................................................. 14/15 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 62.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO .................................................. 16/17 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 89.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ................................................. 16/17 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 94.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ................................................. 17/18 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 99.900,00
CRUZE SPORT6 LTZ I TURBO ............................................... 17/17 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO, TS. ................................................ R$ 92.900,00
CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO .............................................. 16/17 ......................... VERMELHO ............................ COMPLETO, AUT, COURO, TS. ................................................ R$ 98.900,00
FOX ROCK IN RIO .................................................................. 15/16 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 43.900,00
MONTANA 1.4 LS .................................................................... 11/12 .......................... BRANCO ................................. COMPLETO .................................................................... R$ 26.900,00 ........
MONTANA 1.4 LS .................................................................... 14/15 ......................... PRATA .................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 32.900,00
NEW FIESTA 1.6 ..................................................................... 16/17 ......................... PRATA .................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 51.900,00
ONIX LT 1.0 ............................................................................. 17/18 ......................... PRETO ................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 43.900,00
ONIX LT 1.4 ............................................................................. 14/14 ......................... PRETO ................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 35.900,00
ONIX LTZ 1.4 .......................................................................... 16/16 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 45.900,00
ONIX LTZ 1.4 .......................................................................... 13/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 39.900,00
ONIX LTZ 1.4 .......................................................................... 16/16 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 45.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ...................................................................... 13/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 41.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ...................................................................... 13/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 43.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ...................................................................... 15/16 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 51.900,00
S10 LTZ 2.5 4X4 FLEX ............................................................ 17/18 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, COURO, AUT ...................................................... R$ 112.900,00
S10 LTZ 2.8 4X4 DIESEL ......................................................... 17/18 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, COURO, AUT ...................................................... R$ 149.900,00
SPACEFOX 1.6 TREND ........................................................... 18/18 ......................... PRATA .................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 54.900,00
SPIN ACTIV 1.8 ....................................................................... 17/18 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 68.900,00
SPIN LTZ 1.8 ........................................................................... 16/17 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 62.900,00
TRACKER LTZ ........................................................................ 13/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, COURO, AUT, TS ................................................. R$ 64.500.00
TRACKER 1.4 TURBO PREMIER ............................................ 17/18 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, COURO, AUT, TS ................................................. R$ 88.900,00
TRAILBLAZER LTZ V6 ............................................................ 15/15 ......................... PRETA .................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L. ................................................. R$ 99.900,00
TRAILBLAZER LTZ V6 ............................................................ 16/17 ......................... CINZA ..................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L. ................................................ R$ 129.900,00
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Tigres é vice no paranaense

SMEL

ATLETAS defendem as cores
de Umuarama em campeonato
de cadeira de rodas
A participação dos Tigres Umuarama,
no Campeonato Paranaense de Basquete em Cadeiras de Rodas 2018, trouxe
mais um troféu para a cidade, consagrando-se vice-campeão na divisão B.
Os jogos são promovidos pelo
governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Turismo, e foram disputados no final de
semana em Pinhais-PR no Ginásio Tancredo de Almeida Neves.

A disputa pelo título na divisão B
ficou entre BCR/Castro, Lobos/Guarapuava, Umuarama/Tigres e APAC/
Cascavel. Dos quatro times, três estiveram entre os melhores dos
Parajap's, realizados em Londrina.
Com muita garra e determinação
foi que a equipe Tigres Umuarama
conquistou o 2º lugar na competição,
indo à final no domingo (16) contra a
o BCR Castro, quando perdeu por
DIVULGAÇÃO

muito pouco. O placar ficou em 46
(Tigres) x 52 (Castro).
O time de Umuarama, mesmo sendo caçula na competição, vem deixando sua marca na história do esporte
paranaense. Em novembro conquistou o segundo lugar nos Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná (Parajaps). Agora os atletas umuaramenses
entram em férias e retornam para o
treinamento em fevereiro de 2019.

NOTA
Fórmula 1

Na sexta-feira (14) o Harmonia Clube de Campo de Umuarama, realizou a ‘Noite dos Esportes’,
quando aconteceu o encerramento das atividades esportivas do ano de 2018 do clube.
Aconteceram premiações dos campeões de Futebol Suíço, no Ranking de truco, tênis, sinuca e
bocha. Também foram premiados os destaques das modalidades esportivas de zumba, musculação,
hidroginástica, ginástica infantil e ballet.

Fernando Alonso se aposentou da
Fórmula 1 ao fim da temporada 2018,
mas talvez não fique muito tempo
longe da categoria. Pelo menos, no
que depender da McLaren. Em
declarações publicadas no domingo
(16) pelo site oficial da F1, o diretorexecutivo da escuderia inglesa, Zak
Brown, afirmou que Alonso poderá
trabalhar com o time em 2019. Além
de testar o próximo carro da McLaren,
o espanhol tem as portas abertas para
trabalhar nos bastidores, auxiliando a
dupla de pilotos titulares, formada por
Carlos Sainz e Lando Norris.

