
Em assembleia, maioria decidiu que se não houver negociação com Poder Executivo, 
magistério pode cruzar os braços. Paralisação pode afetar todas as escolas municipais e 

os CMEIs de Umuarama.

Greve de professores
l Pág. 9 

l Pág. 06 e 07

Umuarama estuda 
a instalação de 
reconhecimento facial 
nas escolas

PM apreende de uma 
só vez, duas carretas 
carregadas com 
contrabando

Lesão e punição 
geram desfalques 
ao Afsu para o jogo 
contra o Toledo

PÁGINA PÁGINA PÁGINA
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UMUARAMA

Saneamento básico
Começaram as obras de instalação da rede de esgoto nos bairros 

Sakai e Irene. Acordo firmado entre Sanepar e proprietários 
de terras nas imediações, teve a intervenção do prefeito Celso 
Pozzobom. Quanto ao aumento da tarifa nas contas de água, 

prefeito diz que está de ‘mãos atadas’ e não adianta decretar a 
proibição ao reajuste.

JOAS CAVALCANTE
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Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

02 07 09 15 23 25 30
concurso: 0141

05 12 21 51 54 58 73

05 20 24 27 36 44

concurso: 1926
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Umuarama Curitiba

‘‘ O cinema é uma das maneiras mais interessantes de refl e-
tir sobre a nossa própria existência. Nesse sentido, conhecer 
histórias reais, por mais que sejam dramatizadas e adaptadas, 
constitui uma boa motivação para aprimoramento pessoal con-
tínuo. Esse é o caso de “Invencível 2”, cuja primeira parte foi 
dirigida por Angelina Jolie.

O protagonista dessa narrativa é o atleta olímpico e herói 
da Segunda Guerra Mundial Louis Zamperini, que mescla uma 
carreira de corredor de meia distância com torturas sofridas 
pelos japoneses. 

Este segundo fi lme foca seu retorno aos EUA, as conse-
quências psicológicas do sofrimento, seu envolvimento com 
bebida e a redenção no encontro com a religião.

A direção de Harold Cronk foca principalmente na maneira 
como o ex-atleta, após tentar um retorno, interrompido por uma 
lesão, encontra no álcool um refúgio e acaba encontrando equi-
líbrio ao se submeter aos desígnios de Deus. Essa jornada 
tem como personagem essencial a esposa de Louis, que não 
o abandona mesmo nos momentos mais difíceis.

Se a obra cinematográfica como tal não é um primor, tem 
como mérito a maneira de lidar com alguns aspectos dessa 
vida ímpar, sendo a principal a discussão do significado do 
perdão. A cena em que Zamperini perdoa seus algozes é, 
de fato, a mais potente, porque aponta para um dos maiores 
desafios da humanidade: abrir mão de seu ego e se renovar 
e reinventar constantemente.     

A capacidade de perdoar ‘‘

 Secretário de Energia 
Elétrica do MME, 
Ricardo Cyrino, diz que 
a economia de energia 
com o horário de verão 
diminuiu nos últimos 
anos e, neste ano, 
estaria perto da neutra-
lidade. Ontem o presi-
dente Jair Bolsonaro 
assinou decreto que põe 
fim ao horário de verão. 

“Na ótica 
do setor 
elétrico, 

deixamos 
de ter o 

benefício”.

Sexta

Cheia
19/05 - 08h12

Minguante
26/04 - 19h19

Nova
05/05 - 19h47




28 19

Sábado




27 20

Sexta




24 17 


25 19

Nublado

concurso: 1322

06 08 28 51 53 59
concurso: 2145

concurso: 4958

30 42 65 74 76

concurso: 5382

38.146
59.392
11.566
41.959
59.312

JULHO

JI-PARANÁ/RO

concurso: 1805

01 02 04 05 06 09 10 14 
15 16 18 20 22 23 24

concurso: 1963

08 09 19 30 36 40 42 
53 54 55 59 62 63 66 

71 74 87 88 97 99

06 08 26 35 39 44

Sábado

  DIVULGAÇÃO  

Nublado Nublado Nublado

Oscar D’Ambrosio é jornalista pela USP, mestre em Artes 
Visuais pela Unesp e doutor em Educação, Arte e História 
da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e 
Gerente de Comunicação e Marketing da Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
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Conselho Territorial
Em reunião realizada com
moradores do Território II,
foram eleitos os membros
do Conselho Territorial do
Interlagos/Brasmadeira.
Acompanharam a reunião
os vereadores Alécio
Espínola e Josué Oliveira,
o secretário de Ação
Comunitária, José Carlos
Costa, o “Cocão”, e
membros da equipe do
setor Território Cidadão,
Algacir Portes e Ailton Lima.

40 pessoas
Ao todo 40 pessoas irão
compor o Conselho, que
tem como principal
finalidade estabelecer um

canal de comunicação
direto e permanente entre
a comunidade e a
administração municipal.

Asfalto
O prefeito Leonaldo
Paranhos e o vereador
Misael Junior (PSC)
assinaram o projeto para
execução da obra de
pavimentação asfáltica na
Avenida Amazônia,
localizada no Parque Verde.
A via dá acesso ao Centro
de Treinamento Nacional
de Atletismo. A obra é
resultado da aplicação da
emenda parlamentar de
R$ 300 mil, do deputado
federal Hidekazu Takayama
e destinada a Cascavel.

IPMC

Giro PolíticoGiro Político
redacao@tribunahoje.jor.br

 Também na pauta de hoje do Legislativo está o
Projeto de Lei que dispõe sobre a Política Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente.

 O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos,
acompanhou de perto, na sexta-feira, a entrega de carnes
e frios para escolas municipais. Ele está de olho na
qualidade dos produtos.

A Câmara de Vereadores vota hoje o Projeto de Lei
73/2017 que trata sobre a forma de amortização do
déficit técnico atuarial do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Cascavel.
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Honorários
O projeto de lei que altera dispositivos das leis nº 

19.802/2018 e nº 18.748/2016, assinado pelo Executivo, 
foi aprovado e agora segue para ser sancionado ou 

vetado pelo Governo do Estado. O texto avançou na 
forma de emenda substitutiva geral que estabelece 
o limite de 2% de honorários advocatícios devidos 
em relação aos créditos ajuizados e quitados com 
os benefícios da Lei nº 19.802/2018, que define o 
tratamento diferenciado de pagamento de dívidas 

tributárias relacionadas ao ICM e ao ICMS.

Alep aprova reforma
administrativa no PR

A  r e a l i z o u  t r ê s 
sessões  p l ená r i a s 
na quar ta-feira (24), 
sendo uma ordinária 
e outras extraordiná-
rias. Entre as propos-
t as  ap rovadas  nas 
sessões está o projeto 
de le i  nº  57/2019, 
assinado pelo Poder 
Executivo, que dispõe 
sobre a organização 
bás i ca  adm in i s t r a -
t i va  do Governo do 
Estado, que avançou 
em segundo e em ter-
ceiro turno, e também 
em redação final. Com 
isso, o texto segue 
para sanção, ou veto, 
do governador Ratinho 
Jr. Além de reduzir a 
máquina administra -
tiva do Estado, dimi-
nuindo de 28 para 15 
o número de secre -
t a r i as ,  a  p r opos ta 
ainda reduz em 313 o 
número de cargos na 
administração direta, 
proporcionando uma 
economia  anua l  de 
R$10,5 milhões.

A proposta foi apro-
vada juntamente com 
quatro das 20 emen-
d a s  a p r e s e n t a d a s 
em  p l ená r i o  pe l os 
pa r l amen t a r es .  A s 
emendas aprovadas 
especif icam as atr i -
bu ições das sec re -
tar ias de Estada da 
Infraestrutura e Logí-
sitica; do Desenvolvi-
mento Urbano e Obras 

Públicas; da Justiça, 
Famí l ia  e  Traba lho; 
e da Saúde; além de 
incluir entre as com-
petências dos secretá-
rios de Estado o dever 
de propor medidas de 
desburocratização da 
máquina públ ica.  O 
texto do Executivo tam-
bém prevê a criação 
da figura das superin-
tendências gerais, que 
vão integrar a Governa-
doria como um de seus 
órgãos auxiliares.

Além das superin-
tendências gerais, a 
Governadoria, segundo 
o texto, será constituída 
dos seguintes órgãos: 
Gabinete do Governador, 
Casa Civil, Casa Militar, 
Controladoria-Geral do 
Estado, Procuradoria-
-Geral do Estado, Coor-
denadoria Estadual da 
Defesa Civil, Secretaria 
de Comunicação Social 
e Cultura e a Secretaria 
do Planejamento. Tam-
bém ficarão vinculadas 
à Governadoria, como 
unidades de consulta, 
a Copel, a Sanepar, a 
Agência de Fomento 
Pa raná ,  a  Agênc ia 
Paraná de Desenvol-
v imen to ,  a  Agepa r 
(Agência Reguladora 
de Serviços de Infraes-
trutura) e a represen-
tação paranaense no 
BRDE (Banco Regional 
de Desenvolvimento do 
Extremo-Sul).

Trabalho
Aprovado em terceiro 
turno e em redação final 
durante as sessões da 
quarta-feira, o projeto de 
lei que institui o Fundo 
Estadual do Trabalho 
do Estado do Paraná 
(FET-PR) e do Conselho 
Estadual do Trabalho, 
Emprego e Renda 
(CETER), também segue 
para sanção, ou veto, do 
Poder Executivo.

Recursos
O fundo é o meio estabelecido 
para que o governo, aderente 
ao Sistema Nacional de 
Emprego (SINE), receba 
recursos federais para a 
manutenção das Agências 
do Trabalhador no PR. 
“É proposta importante 
para a continuidade do 
financiamento das ações 
relativas à manutenção e 
à operacionalização das 
atividades”.

Tarifa Rural Noturna
Também assinado pelo Executivo, o projeto de lei 
que autoriza a abertura de crédito no valor de R$ 25 
milhões ao orçamento da Seab, passou em segunda 
discussão e, com a dispensa de votação da redação 
final aprovada em plenário, segue agora para sanção, 
ou veto, do Governo do Estado. A intenção é fomentar 
a produtividade rural noturna com a concessão de 
desconto mensal na tarifa de energia elétrica (Tarifa 
Rural Noturna) aos produtores rurais. A medida 
atende principalmente aos produtores de aves, suínos 
e pecuária e os recursos para a abertura do crédito 
são provenientes do superávit financeiro apurado no 
Balanço Geral do Estado na fonte 101(recursos não 
passíveis de vinculação) no exercício de 2018.

FET e CETER
Segundo o Governo do Estado, a não criação do FET-PR 
poderá suspender os repasses financeiros pelo Governo 

Federal, o que impossibilitaria à manutenção do 
atendimento à população. Já o CETER, segundo o Executivo, 

será responsável por estabelecer diretrizes e prioridades 
para as políticas de promoção de trabalho, emprego e renda 

em todo o estado.
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Dia das mães
Pesquisa da Fecomércio aponta 
que a disposição em presentear 
no Dia das Mães é 9% maior em 
relação ao ano passado. Os que 
pretendem comprar presente 
somam 79,6% nesse ano ante 
73,8% em 2018. A principal aposta 
dos filhos será em roupas, bolsas 
ou calçados, com 44,7% das 
intenções de compra. Perfumes 
e cosméticos corresponderão a 
17,9% dos presentes, além de 
joias, bijuterias ou acessórios, 
com 9,7%. Também foram 
mencionados outros tipos de 
presentes, eletrodomésticos ou 
objetos de decoração (4,7%), 
livros (2,3%), viagens (1,6%) e 
tabletes ou celulares (1,6%).

Bagagem de mão
As empresas aéreas começaram 
neste mês a fiscalizar o tamanho das 
bagagens de mão de passageiros 
em voos nacionais. Em quatro 
aeroportos do país, o que inclui o 
Afonso Pena (Curitiba), as bagagens 
que estiverem acima do tamanho 
padrão terão que ser despachadas.

Capital da Ponkan
O deputado Toninho Wandscheer 
(Pros) apresentou projeto de lei 
que confere a Cerro Azul, o título 
de “Capital Nacional da Ponkan”. 
A cidade produz a metade das 
tangerinas no Paraná. A produção 
nacional de tangerinas alcançou 
997.933 toneladas - 169.648 
toneladas produzidas no Paraná.

Desenvolvimento Rural
A Secretaria da Agricultura estuda 
unir empresas - Emater, Iapar, 

Codapar, Centro de Agroecologia 
- no Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Rural. A proposta 
já foi apresentada para sindicatos e 
entidades do setor e para os próximos 
dias estão previstas reuniões com a 
Fetaep, Faep e Ocepar.

Centro de Produção
O prefeito de Pato Branco, Augustinho 
Zucchi (PDT), destaca a criação na 
UTFPR local do Centro de Produção 
Agrícola Avançado 4.0. “O Sudoeste 
é uma região maravilhosa e tem 
uma condição fundiária excepcional 
para isso. Espero que a gente possa 
garantir uma estrutura como esta e 
agregar valor não só na agricultura, 
mas disseminar conhecimento e 
garantir um futuro com as novas 
tecnologias”.

Corte nos convênios
Há pouco menos de dois meses, 
o presidente da Itaipu Binacional, 
Joaquim Silva e Luna, reduziu 
drasticamente os gastos em 
convênios. A rescisão soma mais de 
R$ 42 milhões. Toda a economia será 
aproveitada em obras estruturantes 
e em outras parcerias com impactos 
sociais mensuráveis. Nenhuma das 
medidas afeta a região Oeste do 
Paraná.

Expoingá
Já está definido. O Governo do 
Estado e a Assembleia Legislativa 
vão se instalar em Maringá durante 
a 47ª Expoingá (Exposição Feira 
Agropecuária, Industrial e Comercial 
de Maringá), entre os 9 e 19 de maio. 
Os números da Expoingá são fortes. 
Em 2018 foram R$ 569,27 milhões 
em negócios gerados e prospectados, 

625.641 vistantes, 1.386 
expositores, 9.620 animais em leilão 
e exposição, 146 eventos técnicos e 
10 mil empregos gerados.

Reação ao aumento
O reajuste da Sanepar provocou 
a reação de prefeitos. De 
Paranavaí, o prefeito Delegado 
Kaique (PSDB), proibiu através de 
decreto que a Sanepar aplique 
o reajuste na cidade. A ideia foi 
replicada em outras cidades e 
há outros prefeitos cogitando a 
mesma proibição. Como último 
ato à frente da Associação dos 
Municípios do Paraná, o prefeito 
de Coronel Vivida, Frank Schiavini 
(MDB), entregou uma carta ao 
governador em exercício, Darci 
Piana, pedindo que o governo aja 
para impedir o aumento.

Escola Sem Partido
Um pedido de vista feito pelo 
deputado Professor Lemos (PT) 
adiou a votação do relatório 
apresentado pelo deputado Luiz 
Fernando Guerra (PSL) ao projeto 
“Escola Sem Partido” na Comissão 
de Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior da Assembleia Legislativa. 
Lemos justificou o pedido, 
alegando que outras propostas 
semelhantes apresentadas 
no Brasil foram consideradas 
inconstitucionais.

Força Tarefa
A Secretaria Estadual da Fazenda 
inicia hoje, as articulações para criar 
uma força-tarefa para combater 
os crimes de contrabando e 
descaminho no Paraná. A iniciativa 
prevê ainda a criação de um 
disque denúncia para facilitar a 
desarticulação de grupos que atuam 
nas atividades ilícitas.

Da Redação ADI-PR 
Curitiba
Coluna publicada simultaneamente 
em 22 jornais e portais associados. 
Saiba mais em www.adipr.com.br
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O acordado
O R$ 1 trilhão de economia sonhado 
pelo ministro Paulo Guedes deve 
cair para R$ 600 bilhões em dez 
anos na vindoura Reforma da 
Previdência, apontam deputados 
ouvidos pela Coluna. Pontos 
como Aposentadoria Rural, Abono 
Salarial, Benefício de Prestação 
Continuada de Assistência Social à 
Pessoa com Deficiência dificilmente 
serão alterados na Constituição. 
Também há resistência na chamada 
“desconstitucionalidade” do 
tema, no qual o Governo quer 
facilitar futuras mudanças através 
de Projetos de Lei - com maioria 
de votos - e não por Proposta de 
Emenda à Constituição - o que exige 
todo esse esforço de articulação que 
se vê, para obter três quintos dos 
votos. 

Metamorfose
Sara Giromini, a “Sara Winter”, 
ex-feminista radical e hoje 
Bolsonarista, foi nomeada para 
cargo comissionado na Secretaria 
da Mulher. O que não faz uma 
mutação.

Antena ligada
Gilberto Kassab, “dono” do 
PSD, pleiteia para indicado seu 
o comando do Ministério de 
Comunicações, onde foi ministro. 
Hoje, nas mãos do astronauta 
Marcos Pontes.

Radar
Kassab repete para ministros 
palacianos que o PSD, hoje com 37 
deputados, vai chegar a 40. E que 
terá 12 senadores até o fim do ano, 
quatro a mais que a bancada atual.

Inca no CTI 
Leonardo Boff foi vetado de vez 
no Instituto Nacional de Câncer, 

o Inca. A diretora Ana Cristina 
Pinho é apadrinhada do deputado 
Simão Sessim (PP-RJ), entrou no 
Governo Temer, e ficou no cargo 
alinhada, óbvio, ao novo Governo. 
Não bastasse divulgar nota 
cancelando a palestra do teólogo, 
ainda culpou a Coluna por revelar 
os bastidores. Que feio. Boff 
confirma que faria palestra como 
voluntário, de teor espiritual, nada 
de política como suspeitam. Para 
médicos e pacientes, como faz há 
anos.

Pela mulher
O Ministério dos Direitos Humanos 
vai conseguir uma boa economia 
unificando os serviços de Disque 100 
e Disque 180, de denúncias sobre 
abusos contra mulheres. Já lançou 
edital para audiências públicas e 
propostas.

Minirreforma
Inconformados com as derrotas 
na Comissão de Constituição e 
Justiça - a despeito do avanço 
esta semana - e a lentidão 
da tramitação da reforma 
da Previdência na Câmara, o 
presidente Jair Bolsonaro e 
ministros da articulação política 
vão chamar, novamente nos 
próximos dias, presidentes e 
líderes do Centrão para conversas 
no Planalto.

Demandas
A intenção é evitar que o bloco 
trave o andamento da reforma 
na Comissão Especial e de outros 
projetos prioritários do Planalto, 
como o pacote anticrime do ministro 
da Justiça, Sérgio Moro. Além da 
liberação de emendas e cobranças 
por cargos, líderes do Centrão 
vão pedir para serem lembrados 
na minirreforma ministerial em 
discussão. 

Túlio da Fátima
O presidenciável Ciro Gomes 
pode apostar no deputado Túlio 
“Namorado da Fátima Bernardes” 
Gadelha (PDT-PE) para disputar 
a Prefeitura do Recife. O jovem 
estreante federal marca ponto em 
Brasília e alcançou 1 milhão de 
seguidores nas redes sociais (pelo 
visto na última campanha, isso faz 
diferença, ou é um termômetro 
eleitoral). 

Vendeta
Fato é que Ciro, revoltado com 
o abandono do PSB e do PT na 
sua disputa do ano passado, quer 
se vingar dos antigos aliados em 
Pernambuco, onde as legendas são 
fortes.

Do barril (de pólvora)
Os bastidores do Conselho da Agência 
Nacional de Petróleo em Brasília dão 
conta de que o presidente Décio 
Oddone está prestes a contratar a 
jornalista Cláudia Schüffner, sua amiga, 
no cargo de Ouvidora da agência 
reguladora. Um cargo técnico, que 
requer conhecimento de regras do 
setor e informações até jurídicas da 
Agência.  

Do pasto 
Em resposta à Coluna, sobre dívida 
bilionária com o fisco do País, a JBS 
informa que aderiu ao Programa 
Especial de Regularização Tributária 
“em novembro de 2017 para 
quitar os débitos com a União e se 
encontra em situação regular com a 
Previdência”. 
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Prefeito negocia com 
donos de terras

O prefeito Celso Pozzobom afirmou 
ontem (25) pela manhã em coletiva 
no gabinete, que conseguiu intervir 
nas negociações entre a Sanepar e 
proprietários rurais que impediam a 
passagem de tubulação de esgoto que 
chegaria aos bairros Sakai e Irene. Ele 
anunciou também a assinatura de um 
acordo com os donos das terras.

Pozzobom explicou que nos referi-
dos bairros, a adutora já começou a 
ser construída. A previsão é de que 
na próxima terça-feira (30) outros 
proprietários de imóveis terminem de 
negociar com a Sanepar para que as 
obras também possam ser iniciadas.

Foi estabelecido um prazo de 30 
dias para que o trecho mais baixo 
nos bairros esteja interligado com a 
rede de esgoto. Com relação ao prazo 
final das obras, Pozzobom afirma que, 
dentro de 50 dias deve haver “solução 
definitiva” para o problema de sanea-
mento dos moradores.

O acordo estava avançando 
desde o dia seguinte à manifestação 
dos moradores realizada em frente à 
prefeitura, que na ocasião, levaram 
garrafas pet e baldes com esgoto 
que transbordava das fossas.

Pozzobom ‘foi recebido em Curi-
tiba e pediu atenção da Sanepar para 
o caso’, informou sua assessoria. A 
diretoria da empresa se dispôs a vir 
ao município para verificar o caso e 
debater possibilidades. No dia 29 de 
março, a equipe da Sanepar esteve 
reunida com o prefeito e vereadores.

“Consideramos um avanço o 
acordo estabelecido, mas a Prefei-
tura não pode intervir nos serviços da 
Sanepar. O município apenas inter-
mediou a discussão para que a situa-
ção dos moradores fosse resolvida 
de forma mais rápida. Ressaltamos 

que há outros bairros que possuem 
a mesma problemática da falta de 
coleta de esgoto sanitário, como o 

Renovação do contrato
Durante a coletiva de imprensa, Pozzobom também alegou que trabalhará para 

fazer a renovação da concessão do município com a Sanepar para que a empresa 
continue a ser a responsável pelo tratamento do esgoto e fornecimento de água 

tratada na cidade. Segundo o prefeito, desde 2005 o município está sem renovação 
da concessão. “Renovando o contrato, pretendemos cobrar para que a Sanepar 
resolva os problemas de saneamento de outras localidades do município”, disse.

São Cristóvão, Sonho Meu e Beira 
Rio e pretendemos solucionar esses 
casos também”, conta o prefeito.

Ladeado pelos vereadores Newton soares, Marcelo Nelli, Junior Ceranto e Ronaldo Cruz, Pozzobom explica como 
foi a intermediação das negociações

Alex Miranda
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Rede de esgoto começa  
a ser instalada no Sakai

Na tarde da quarta-feira (25), 
caminhões e funcionários contra-
tados pela Sanepar deram início 
às obras de instalação da rede de 
esgoto no bairro Sakai. A instalação 
acontece na parte mais baixa do 
bairro e dará ligação ao jardim Irene 
e novos loteamentos que já estão 
sendo construídos naquela região do 
município situada abaixo da avenida 
Presidente Castelo Branco, onde era 
a antiga Estrada Dias.

A assessoria de imprensa Sane-
par enviou na tarde de ontem á 
reportagem, uma nota oficial rela-
tando detalhes sobre o cronograma 
e investimentos que estão sendo 
feitos naquelas comunidades.

A obra será dividida em duas 
etapas, sendo a primeira composta 
do interceptor (tubulação de esgoto 
de médio porte) com extensão de 
440 metros. Na sequência, serão 
executados 1.100 metros de rede 
coletora, atendendo a última qua-
dra dos jardins Sakai e Irene, em 
um total de 92 imóveis, com prazo 
estimado de execução de 30 dias. 
O custo será de R$ 185 mil.

A segunda etapa será composta 
do interceptor, com extensão de 
330 metros, seguido da execução 
de 4.900 metros de rede coletora, 
atendendo a parte de cima dos 
jardins Irene e Sakai, bem como 
os Jardins Cima, Araxá, Caravelle e 
Vila Rica, totalizando 320 imóveis. 
O prazo estimado é de 90 dias de 
execução, com um custo total de 
R$ 627.600, informa a Sanepar.

Para um dos moradores e 
representantes dos jardins Irene 
e Sakai, Sander Freitas, o avanço 
é reconhecido, mas todos espe-
ram um resultado. “Os moradores 

anseiam que não seja mais uma 
das obras que se iniciam e não 

Pozzobom apoia luta contra o
aumento de tarifas da Sanepar

O prefeito celso Pozzobom esteve em Curitiba, no início desta semana, e após a posse da nova 
diretoria da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) – presidida por Darlan Scalco – discutiu com 
outros prefeitos do Estado, deputados estaduais que representam a região e a diretoria da Sanepar 
o aumento de 12,13% autorizado pela Agência Reguladora do Paraná (Agepar) sobre o consumo de 
água, coleta e tratamento de esgoto. A solicitação de Pozzobom foi que o aumento se limitasse ao 
índice inflacionário acumulado no período, porém a diretoria da Sanepar apresentou a resolução 
homologatória da Agepar, que autoriza a companhia a aplicar o reajuste tarifário a partir de 17 de 

maio em todas as cidades atendidas pela companhia. Conforme nota de esclarecimento, “a Sanepar 
reitera que segue a lei federal 11.445/2007 e lei complementar estadual de 2016 que determinam 
que a aplicação de reajustes seja autorizada e regulada por agência reguladora que, no Paraná, é a 

Agepar. Conforme nota publicada no dia 17 pela Agepar, o reajuste de 12,13% é resultado de 3,77% 
(variação da cesta dos índices IPCA, IGP-M e INPC); 3,79% (variação de custos como energia e produtos 

utilizados no tratamento da água); e 4,57% referente à 3ª parcela do diferimento definido em 2017 
na Revisão Tarifária”. Mesmo sem concordar com o aumento, prefeitos não têm poder para interferir 
no percentual de aumento. “Ainda assim, continuaremos discutindo o assunto para que o índice seja 
revisto. Estamos solidários aos usuários e apoiamos iniciativas que possam mudar a definição, porém 
os prefeitos não têm poder para interferir na política de preços de concessionárias de serviços, como a 

Sanepar, Copel, Petrobras ou qualquer outra”, completou Pozzobom.

seja concluída. Esperamos que não 
enganem a população”, comenta.

Obras foram ini-
ciadas e moradores 
receberão o esgoto 
tão esperado

Joas Cavalcante
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AMPLIDÃO
Quem fica parado é poste e 
quem busca aperfeiçoamento 
sempre alcança. Em tempos 
de velocidade máxima, é 
fundamental que profissionais, 
gestores e empresários busquem 
conhecimento. Pensando nisso 
a Aciu está sempre de olho nas 
oportunidades de parceria que 
beneficiem não só seus associados 
como também seus colaboradores 
e familiares.

HORIZONTES
Fazer uma graduação à distância 
pode representar o pulo do gato 
em uma carreira profissional e 
por isso a Aciu tem convênio com 
a Unipar EAD, que oferece 25% 
de desconto em quase 30 cursos 
universitários e mais de 20 cursos 
de pós-graduação. Além de ter 
aulas com mestres e doutores, há 
a facilidade de estudar em casa 
e nas horas vagas, recebendo 
diploma igual ao presencial. 
Mensalidades que realmente 
cabem no bolso de qualquer um. 
Veja todos os detalhes em www.
ead.unipar.br ou ligue 0800-600-
4448 (whats 44 99908-3551).

ESCADA
Quer mais oportunidades? A Aciu 
acaba de assinar um termo de 
cooperação com o Senac, que 
garante 25% de desconto em todos 
os cursos de aperfeiçoamento 
de até 140 horas. Novos rumos e 
novas possibilidades na vida com 
cursos em diversas áreas como 
beleza, comércio, comunicação, 
gastronomia, gestão, informática 
e saúde. Para garantir esse 
benefício basta entrar em 
contato com a Aciu e solicitar 

sua carta de encaminhamento. As 
informações sobre todos os cursos 
disponibilizados estão em www.
pr.senac.br/umuarama.

PROGRESSO
A Aciu traz para Umuarama o 
“Fórum Empresarial de Execução 
da Estratégia e Produtividade”, 
realizado pela Concept Consult, no 
dia 7 de maio, às 19h no auditório 
da entidade, onde serão discutidos 
os caminhos para um dos maiores 
desafios dos empresários e gestores 
atuais: como tirar as metas do papel 
em tempos de crise. O evento é 
ministrado pelo consultor Fabiano 
Zanzin, presidente do Instituto 
Brasileiro de Gestão e Liderança 
(IBGL).

CONQUISTAS
Fabiano Zanzin é o criador da 
metodologia “As 4 Leis da Execução”, 
que é alicerçada em quatro pontos 
principais: 1) Definir uma Meta 
Crucialmente Importante (MCI) 
para empresa; 2) Definir medidas 
de direção para a consecução da 
MCI; 3) Criar um placar atrativo que 
mostre o desempenho das equipes 
na busca pelas metas; e 4) Atribuir 
responsabilidades aos gestores e 
colaboradores.

DESTAQUE
O Fórum Empresarial de Execução da 
Estratégia e Produtividade é gratuito 
para empresários associados à 
Aciu, que terão a oportunidade 
de conhecer o método “As 4 Leis 
da Execução”, que por meio do 
engajamento dos colaboradores e 
suas equipes, cada membro do time 
passa a participar da construção 
dos objetivos e construção das 
ações estratégicas de alto impacto 

que levarão a empresa adiante. 
Reserve já sua vaga pelo telefone 
(44) 3621-6700 (falar com Camila 
ou Rafael).

EVIDÊNCIA
Mestre em Administração, o 
professor João Codato comando 
o “Treinamento em Líder Coach”, 
que acontece no auditório da Aciu 
entre os dias 19 e 20 de julho, 
com vagas limitadas. Todas as 
informações sobre o conteúdo 
do curso podem ser acessadas no 
endereço eletrônico https://pag.
ae/7UKQxRM2G. As aulas serão 
na sexta-feira das 19h às 22h e 
no sábado das 8h às 19h, com 
intervalo para almoço. Qualquer 
dúvida adicione o whats (44) 
98418-3271.

ZOOM
* A Art Chic realizou coquetel 
na última quarta-feira (24) para 
comemorar sua reforma total. O que 
era lindo ficou ainda mais especial. 
Parabéns ao empresário Wagner 
Ferrarin.

* Quarta-feira que vem é feriado 
nacional – Dia do Trabalho. 
Lembrando que no sábado 
seguinte, dia 4, o comércio deve 
ficar de portas abertas até as cinco 
da tarde.

* Dia 25 de maio tem mais um Jantar 
Italiano Dançante, promoção do 
Rotary que é um sucesso e ainda ajuda 
entidades beneficentes.

FOCO
Em tempos de ultravelocidade e 
alta performance, o empresário 
deve esta ligado no 220, com o 
olhar sempre à frente e matando 
mais que dez leões por dia. 
Fácil não é, mas para líderes e 
pessoas de destaque, como são 
os empresários, é parte do jogo. 
Mas lembre-se de sempre reservar 
um tempo para você, para sua 
família, para seus amigos. Nada 
– absolutamente nada – nesse 
mundo vale mais que o amor. Boa 
semana e venha para a Aciu.
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Indicativo de greve dos
professores do município

O Sindicato dos Servidores Públi-
cos do Município de Umuarama (Sis-
pumu) enviou na quinta-feira (25) 
um requerimento à Prefeitura com 
reivindicações dos profissionais do 
magistério. Em assembleia realizada 
na quarta-feira (24), foi aprovado o 
indicativo de greve caso um diálogo 
não seja mantido.

De acordo com José Donizete 
Galieta, presidente do Sispumu, 
uma reunião com o Poder Executivo 
está sendo pleiteada para que haja 
negociação.

“Nós protocolamos um ofício 
apontando o indicativo de greve, com 
as reivindicações e estamos ten-
tando viabilizar uma audiência com 
o prefeito para um diálogo”, conta.

Galieta alega que o prefeito Celso 
Pozzobom não está seguindo os 
princípios da legalidade e da impes-
soalidade. “A partir do momento em 
que ele (prefeito) não cumpre a lei, 
e dá os avanços trabalhistas para 
outras categorias, deixando os pro-
fessores para trás, se torna pessoal. 
Em diário oficial, são publicadas as 

progressões e não estamos vendo 
as progressões para o magistério. 
Entendemos como uma retaliação ou 
até perseguição à classe, por causa 
do projeto 36/2017, que trata da 
readequação do plano de carreira 
e que o Sispumu, junto aos profes-
sores do município conseguiu impe-
dir que fosse aprovado na Câmara 
pelos vereadores”, alega.

De acordo com o presidente, 
95% dos profissionais presentes 
na assembleia foi favorável ao 
indicativo de greve. Entre as rei-
vindicações, os servidores pedem 
que as progressões e licenças-prê-
mio asseguradas por lei aos tra-
balhadores sejam liberadas pelo 
município, pois de acordo com o 
Sispumu, desde 2017 os profissio-
nais não recebem tais benefícios.

“Nós queremos um canal de diá-
logo. A Prefeitura tem feito todos 
os trâmites sem ouvir as catego-
rias e isso é prejudicial, tanto para 
os trabalhadores, quanto para a 
comunidade”, destaca.

De acordo com a Lei Orgânica do 

Município a partir da data do proto-
colo do requerimento do sindicato, a 
Prefeitura tem um prazo de 30 dias 
para responder. Inicialmente está 
aberta a possibilidade de greve, o 
que afetaria todas as escolas muni-
cipais e CMEIs de Umuarama.

O Poder Executivo aguarda o rece-
bimento do protocolo do requerimento 
para se manifestar publicamente.

Servidores do PAM
Outra assembleia será realizada na próxima 
segunda-feira (29), com servidores da Secre-
taria de Saúde que trabalham na unidade de 
Pronto Atendimento do Município (PAM). 
“Realizaremos reunião com servidores que 
estão sofrendo represálias de populares 
devido à falta de médicos. Os médicos são 
contratados por empresa terceirizada, já 
os atendentes, técnicos e enfermeiros são 
servidores do município”, explica. Estamos 
prevendo uma paralisação temporária que 
poderá acontecer ainda na segunda-feira, 
para que possamos mostrar à comunidade 
que o servidor não tem culpa da falta de 
médicos e de efetivo no PAM. A empresa 
contratada pela Prefeitura é responsável 
pela gestão dos profissionais médicos que 
atendem na unidade. Reivindicaremos 
também melhores condições de trabalho”, 
encerra.

Índice em % FEV MAR ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,43 0,75 1,51 4,58
IGP-M (FGV) 0,88 1,26 2,16 8,27
IGP-DI (FGV) 1,25 1,07 2,41 8,27

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2019: 1ª parcela
vence em 30/04, ainda sem conrança de juros Selic

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12

23/3 a 10/4 0,5000 0,3715 0,0000
24/3 a 11/4 0,5000 0,3715 0,0000
25/3 a 12/4 0,5000 0,3715 0,0000
26/3 a 13/4 0,5000 0,3715 0,0000
27/3 a 14/4 0,5000 0,3715 0,0000

ASSALARIADOS

Salários até 1.751,81 8%
1.751,82 até 2.919,72 9%
2.919,73 até 5.839,45 11%

SOJA mai/19 859,25 4,00 -5,2%
FARELO mai/19 306,00 5,60 -2,9%
MILHO mai/19 347,50 0,75 -8,5%
TRIGO mai/19 434,75 2,50 -7,4%

Ações % R$
Petrobras PN +0,72% 27,80 
Vale ON -0,06% 50,33 
ItauUnibanco PN +1,54% 33,72 
Bradesco PN +1,18% 36,07 
JBS ON +7,73% 20,49 
Natura ON +10,05% 49,28

IBOVESPA: +1,54% 95.552 pontos

Índice FEV MAR ABR
IGP-M (FGV) 1,0674 1,0760 1,0827
IGP-DI (FGV) 1,0656 1,0773 1,0827
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

SOJA 67,01 0,6% -4,9% 66,00
MILHO 26,12 0,0% -9,8% 25,50
TRIGO 46,88 0,0% -1,9% 47,00
BOI GORDO 151,80 0,0% 0,2% 150,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 111,61
Libra est. 0,7751
Euro 0,8975
Peso arg. 45,50

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,8% 3,9550 3,9560 +1,0%

PTAX  (BC) 0,2% 3,9719 3,9725 +1,9%

PARALELO -0,2% 3,9000 4,2000 +1,9%

TURISMO -0,2% 3,9000 4,1800 +2,0%

EURO -0,2% 4,4239 4,4262 +1,1%

R$/m2 FEV MAR %m %ano %12m
Paraná 1.522,63 1.526,39 0,25 0,86 4,92
Oeste 1.526,45 1.530,93 0,29 0,73 4,14

DÓLAR 25/04

Iene R$ 0,0356
Libra est. R$ 5,13
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.570.35 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 25/04

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 25/04 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/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: 6,5%  | TJLP: 6,26%

Consulte a ta  bela completa de
contribuições em uma agên-
cia do INSS

I R$ 1306,80 
II R$ 1355,20 
III R$ 1403,60 
IV R$ 1509,20

*II: do més ticos

SAL. MÍN.
PARANÁ

Em 25/04 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 25/04 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 71,00 0,0% -3,4%
SOJA Paranaguá 76,00 -0,7% -3,2%
MILHO Cascavel 32,00 0,0% -5,0%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

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

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

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

Onde há uma NECESSIDADE, há um LEÃO 
Sempre que um Lions clube se reúne, os problemas ficam menores. E as comunida-
des ficam melhores. Isso acontece porque oferecemos ajuda onde é necessário, em 
nossas comunidades e em todo o mundo, com integridade e energia inigualáveis.     

A maior organização de clubes de serviço do mundo 

Nossos 46 mil clubes e mais de 1,4 milhão de associados fazem de nós a maior 
organização de clubes de serviços do mundo. Somos também um dos mais eficazes. 
Nossos associados fazem tudo que é necessário para ajudar suas comunidades 
locais. Onde quer que trabalhemos, fazemos amizades. Com crianças que precisam 
de óculos, idosos que não têm o suficiente para comer e até pessoas que talvez 
nunca conheceremos. 

 

 

 
 
                       

(Nós Servimos) 
 

Construa sua comunidade 
 

Acreditamos que o mundo se torna um lugar melhor e os problemas diminuem 
quando as pessoas se unem para servir em suas comunidades locais e globais. Os 
Leões ajudam onde há necessidade, nas suas comunidades e em todo o mundo, 
com integridade e energia inigualáveis. Desde 1917, os Leões fortaleceram comuni-
dades por meio de projetos humanitárias e serviço prático. Servimos tanto os 
nossos vizinhos que vivem na porta ao lado, quanto pessoas do outro lado do 
mundo que talvez nunca venhamos a conhecer. 

 

Os Leões representam amigos, familiares e vizinhos 
que compartilham o mesmo ideal.  

 

Seja um Leão.                                                                                                                                
Junte-se a nós para fazer a diferença! 

Para obter mais informações sobre Lions Clubs International, visite lionsclubs.org/ 

  

Reconhecimento 
facial nas escolas

A secretária de edu-
cação de Umuarama, 
Mauriza Lima, esteve em 
Paranavaí na terça-feira, 
23, para conhecer pro-
jetos desenvolvidos por 
aquele município. Visi-
tou escolas e foi rece-
bida no gabinete, pelo 
prefeito Carlos Henrique 
Rossato Gomes, o Dele-
gado KIQ, e pela secre-
tária de Educação, Adé-
lia Paixão.

“Temos  conhec i -
mento sobre realiza-
ções positivas que estão 
acontecendo na educa-
ção em Paranavaí, espe-
cialmente projetos que 
envolvem investimentos 
em tecnologia, como o 
reconhecimento facial, 
que estão otimizando e 
dando mais segurança 
para as crianças nas 
escolas”, disse a secre-
tária Mauriza Lima.

A equipe de Umua-
rama encontrou um 
a m b i e n t e  a g r a d á -
vel. “Vimos a alegria 
de cada cr iança em 
estar na escola, boas 
estruturas, sistemas 
tecnológicos que fun-
cionam e investimen-
tos inteligentes, que 
trazem bons resulta-
dos. Captamos boas 
ideias para adaptá-las 
ao nosso município e 
melhorar ainda mais o 
atendimento oferecido 
aos nossos alunos”, 

elogiou a secretária. 
“Acreditamos que uma 
educação de qualidade 
faz a diferença para ter-
mos cidadãos conscien-
tes e envolvidos com a 
comunidade no futuro”, 
frisou o Delegado KIQ.

O projeto que mais 
chamou a atenção da 
equipe de Umuarama foi 
o sistema de reconhe-
cimento facial implan-
tado nas 19 escolas 
municipais de Parana-
vaí. Em funcionamento 
desde 2018, o sistema 
tem hoje 8.400 alunos 
cadastrados. O registro 
de presença através do 
reconhecimento facial 
traz mais segurança 
aos pais, por saberem 
que a criança realmente 
está na escola, e tam-
bém para as equipes da 
escola, responsáveis 
por esses alunos no 
horário escolar.

“Além disso, o sis-
tema ajuda a econo-
mizar tempo com a 
chamada em sala de 
aula e permite geren-
ciar melhor a merenda 
escolar. As cozinheiras 
são informadas pelo 
sistema sobre quan-
tas crianças estão na 
escola naquele dia e 
quantas refeições pre-
cisam ser servidas, evi-
tando o desperdício”, 
explicou a secretária 
Adélia.
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Carretas cheias de contrabando
Depois de localizar uma carreta 

carregada com cigarros paraguaios 
na rodovia PR-323, no início da tarde 
da quarta-feira (24), policiais milita-
res de Umuarama seguiram informa-
ções que levaram ao paradeiro de 
outra carreta, também lotada com 
cigarros contrabandeados.

Durante a noite, os veículos e 
as respectivas cargas foram leva-
dos à receita Federal em Guaíra. 
Os envolvidos foram entregues aos 
cuidados da Polícia Federal.

A primeira carreta foi abordada 
no pátio do Auto Posto Três Cavalos, 
situado às margens da referida rodovia, 
no sentido à Cruzeiro do Oeste. Informa-
ções que chegaram aos policiais, davam 
conta de que o condutor seguia em alta 
velocidade e fazia manobras perigosas 
pela pista de rolamento. Depois da 
abordagem e averiguação, foi consta-
tado que na carroceria baú frigorífico, 
estavam armazenadas 1600 caixas 
de cigarros. O contrabando estava 
escondido atrás de algumas caixas 
de frango congelado.

O condutor de 26 anos de idade 
apresentou documentos e, minutos 
antes de receber voz de prisão, con-
seguiu fugir. A carreta com a carga 
foi levada ao pátio do 25º Batalhão 
da Polícia Militar de Umuarama.

Enquanto os policiais realizavam 
os tramites documentais e proce-
dimentos de apreensão da carga, 
receberam uma nova informação 
que dava conta do paradeiro de outra 
carreta cheia de cigarros paraguaios.

O veículo estaria escondido em 
um barracão situado ás margens 
da rodovia PR-468, entre os muni-
cípios de Umuarama e Mariluz.

As equipes foram até o local e 
encontravam o caminhão. Na car-
roceria, foram encontradas 1700 
caixas de cigarros paraguaios.

De acordo com os levantamentos 
realizados pelos policiais, somente as 
duas cargas apreendidas foram ava-
liadas em cerca de R$ 4,5 milhões.

Suspeito de tráfico preso em flagrante
Denúncia anônima levaram PMs de Alto Piquiri a localizar um homem de 21 anos 

que vendia drogas em frente sua casa, na rua Cruzeiro do Oeste. O esconderijo 
do entorpecente – entre uma plantação de eucalipto – foi descoberto durante o 
monitoramento na noite da quarta-feira (24). Usuários de drogas forma vistos se 

aproximando e comprando o entorpecente. Para localizar a droga, o acusado usava 
uma lanterna e depois fazia a entrega da quantidade solicitada ao comprador. Com 

a evidência do tráfico, o jovem foi abordado e revistado. Porções de maconha e 
cocaína foram apreendidas.

Um acidente entre um carro e um caminhão de gás por volta das 11h40 deixou um homem 
ferido na entrada do Parque Tarumã, em Umuarama, na quinta-feira (25). Almerindo 
Ferreira do Nascimento, 75 anos, foi encaminhado ao Cemil para atendimento.
Ele estava na pick-up Toro, de São Jorge do Patrocínio, quando colidiu na traseira do 
caminhão de empresa de gás de Umuarama. A batida aconteceu na PR-489. A passageira 
do Toro não teve ferimentos.

OBemdito

Carretas foram apreendidas com carrocerias cheias de cigarros paraguaios

Divulgação
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Rugby Umuarama
estreia no Paranaense

Lesão e punição desfalcam o 
Afsu contra o Toledo
Em casa, o Afsu Umuarama Futsal 
enfrenta o Toledo neste sábado (28), 
às 20h30, no Ginásio Amário Vieira da 
Costa.  O time umuaramense entrará 
em com dois desfalques. Foguinho 
está afastado devido a uma lesão de 
ligamento e ficará longe dos jogos por 
45 dias. Já Léo Café foi punido com a 
expulsão no último jogo contra Ampére. 
O time espera o apoio da torcida e para 
isso mantém os valores promocionais 
dos ingressos a R$10 que podem ser 
adquiridos na Pratik Esportes. Haverá 
transmissão ao vivo pela página do 
Facebook da Afsu em parceria com o 
Portal Líder Umuarama.

Raposas do basquete
No próximo domingo (28), o time 
Raposas de Umuarama, participará da 
3ª etapa da Liga Paraná Norte Noroeste 
de Basquetebol – LPNNB 2019. O 
campeonato acontecerá em Santa Isabel 
do Ivaí. Os umuaramenses entram em 
quadra as 16h30 para enfrentar o Nova 
Londrina. O Raposas está em 2º lugar 
na tabela de classificação, com quatro 
pontos conquistados em dois jogos. O 
Cambé lidera o campeonato. Haverá 
transmissão ao vivo pela página do 
Facebook da LPNNB.

União Umuarama joga no 
domingo
A equipe do União Umuarama, joga 
em casa neste domingo (28), pela Copa 
Paraná de Futebol. Os umuaramenses 
entrarão em campo às 15h30, para 
enfrentar o Icaraíma, no Estádio Lúcio 
Pipino. Depois de domingo, o União terá 
pela frente o embate contra o Guarani, 
que também será em Umuarama, mas 
acontecerá em 5 de maio.

NOTAS

O Campeonato Paranaense de 
Rugby Sevens 2019 tem início 
neste sábado (27). A primeira par-
tida acontecerá às 9h na Vila Indus-
trial, em Toledo.

Além do Umuarama, outras qua-
tro equipes participam da categoria 
sevens: Curitiba, Cascavel e Apuca-
rana. A competição será disputada 
em turno e returno, com os times 
se enfrentando duas vezes.

“Vamos entrar em campo com 
bastante foco, para que saímos 
vitoriosos. Será bastante difícil a 
competição pelo fato de estarmos 
enfrentando equipes com nível 
técnico bastante avançado. Além 
de ser uma sequência de três 
jogos, em apenas um único dia, 

precisaremos ter bastante condi-
cionamento físico”, ressalta o Leo-
nardo Vilas Boas, capitão do time.

A equipe umuaramense enfrenta 
o Cascavel, às 9h30. O segundo 
jogo é contra o CRC Curitiba, às 
12h50. Na última partida do dia, o 
Umuarama enfrenta o Apucarana, 
às 15h30. São partidas com dois 
tempos de 7 minutos cada e um 
intervalo de 1 minuto.

A base do time da Capital da 
Amizade é composta por Railton 
Rodrigues, Leonardo Vilas Boas, 
Michel Vilas Boas, Bruno Correa, 
Cristiano Hrala, Robson Silva, Evan-
dro Quirino, Luiz Henrique Teixeira, 
Willian Valdo, Fernando Brizola e 
Fábio Alves.

Rugby de Umuarama enfrentará três equipes em um único dia

Joás Cavalcante



Acontece neste domingo (28) o Circuito 
de Corrida mais Color em Umuarama. O 
evento esportivo terá largada em frente a 
Prefeitura Municipal, às 8h. O circuito 
terá um percurso de até 5 quilômetros, sem 
cronometragem, em que os participantes, 
são mergulhados da cabeça aos pés em 
diferentes cores.
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Jogos do Brasileirão
podem ficar fora da TV

A Globo é detentora dos direitos 
de transmissão do Campeonato 
Brasileiro há mais de 30 anos. O 
reinado começou com a criação 
do Clube dos 13, em 1987, para 
negociar interesses comerciais 
e políticos dos grandes times de 
futebol do país. SporTV e Premiere 
também dominaram os mercados 
de TV fechada e pay-per-view, e 
outros canais só puderem exibir 
em acordos de sublicenciamento, 
como Manchete, Band, Record e 
Fox Sports ao longo do tempo. Mas 
tudo mudou em 2019: a programa-
dora americana Turner fechou negó-
cio com sete clubes que estarão na 

elite do Brasileiro e transformou o 
mercado. A confusão aumenta por-
que em agosto do ano passado a 
Turner anunciou o fechamento dos 
canais Esporte Interativo na TV 
por assinatura e todo o conteúdo 
migrou para canais de filmes, a 
TNT e o Space, além de serviços 
de streaming ou por assinatura, 
como Esporte Interativo Plus e UOL 
Esporte Clube.

No pay-per-view também há 
novidades recentes. O Premiere 
faz venda direta de jogos (sem 
necessidade que o usuário seja 
assinante de uma operadora de 
TV a cabo) há menos de um ano. 

Por fim, a TV Globo ainda nego-
cia acordo para exibir as partidas 
do Palmeiras, na TV aberta e no 
Premiere, e do Athletico, no PPV, 
ampliando a colcha de retalhos dos 
direitos de transmissão do Cam-
peonato Brasileiro em 2019.

Quem está no meio desse fogo 
cruzado é o torcedor. Ao mesmo 
tempo em que ganha cada vez 
mais opções para ver futebol (e 
tenta ser conquistado por elas) 
ele se depara com preços ele-
vados, pulverização de serviços 
e uma cer ta dificuldade para 
entender como é que tudo vai se 
desenrolar.

Começa sábado o Campeonato Brasileiro
Neste sábado (27) começa a primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2019. A 

competição disputada entre 20 clubes no sistema corridos, vai até 8 de dezembro. O 
São Paulo encara o Botafogo e o técnico Cuca pretende promover a estreia de alguns 
reforços, na escalação do São Paulo, para a partida contra o Botafogo, no sábado (27), 

às 16h, no Morumbi. Sem nada definido, o técnico poderá tirar Hudson da lateral 
direita, posição que vem jogando nas últimas partidas do São Paulo. Segundo o treina-

dor, com a lesão do volante Luan na final do Paulistão, Hudson pode reassumir um lugar 
no meio de campo, dando lugar a Igor Vinícius na lateral. As apostas para entrar em 

campo, também estão em Pato e Tchê Tchê. O Grêmio pega o Santos em sua partida de 
abertura e pode ter uma formação mista. Um dos motivos para poupar os atletas é o 

desgaste físico do elenco, que teve uma série complicada de jogos decisivos no estadual 
e na Libertadores. Com a possibilidade de abrir espaços para os reservas, Leonardo, 

Cortez, Jean Pyerre, Everton e André podem ficar de fora. Os quatro jogadores foram 
muito exigidos nas últimas semanas e preocupam o departamento físico do Tricolor. 

O provável Grêmio para encarar o Peixe na Arena é: Julio Cesar; Léo Moura, Geromel, 
Kannemann e Juninho Capixaba; Michel, Matheus Henrique, Luan, Tardelli e Marinho; 
Felipe Vizeu. O jogo está marcado para às 11h, neste domingo (28), na Arena. O Bahia 
recebe o Corinthians no duelo entre campeões baiano e paulista. O Corinthians inicia 
a busca pelo oitavo título nacional no domingo (28), às 16h, na Fonte Nova. Forte nos 
clássicos e jogos decisivos, o Corinthians foi campeão paulista, classificou-se na Sul-A-

mericana e já chega às oitavas da Copa do Brasil com uma equipe ainda em formação e 
que pouco encantou nos últimos meses, mas que também não passou por grandes apu-
ros. Um possível time ideal para o Corinthians de Fábio Carille: Cássio, Fagner, Manoel, 
Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso e Sornoza; Clayson, Pedrinho e Gustagol. O 
Palmeiras joga contra o Fortaleza e defende o título contra um dos caçulas da Série A. 
O atual campeão cearense e da Série B, volta à elite do futebol nacional depois de 12 

anos. O Verdão vai repetir a estratégia do ano passado: rodar muito o elenco e montar 
dois times diferentes para disputar também Libertadores e Copa do Brasil. O confronto 

é no domingo às 19h, no Allianz Parque.

Divulgação
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MALHAÇÃO
Lígia protege Nina. Madureira repreende 

Daniel e Jaqueline, e proíbe os dois de namo-
rar na academia. Rita e Nina fazem o exame 
de DNA. Carla aconselha Rita a não tentar 
nada contra a família adotiva de Nina. Filipe 
comenta com Beto que não sabe como ter-
minar o namoro com Martinha. Guga mente 
para Regina sobre a pessoa que foi encontrar. 
Madureira não gosta de ver Jaqueline e Daniel 
saindo juntos. Cauã aceita ajudar Martinha, 
mas impõe exigências. Jaqueline e Daniel se 
beijam. Rita teme que o resultado do teste de 
DNA seja negativo.

VERÃO 90
Escondido, João registra que Jerônimo 

copiou o clipe inédito de La Donna, e fi naliza 
a edição do programa de Manu. João se apa-
vora ao ver Manu entrando no estúdio e con-
segue escapar. João pede desculpas a Manu 
por tê-la destratado. Janice conta a Diego 
que Janaína foi a São Paulo participar de 
um evento gastronômico. Murilo surpreende 
ao exibir o clipe inédito de La Donna em seu 
programa. Dandara e Ticiano brigam durante 
apresentação ao vivo. Jerônimo recebe 
dinheiro de Murilo pela exibição do clipe. Mer-
cedes aprova um dos pratos do concurso, sem 
saber que é criação de Janaína. Mercedes 
é obrigada a entregar a placa de vencedora 
do concurso a Janaína. Manu recebe fl ores 
de Manuel. Herculano vibra ao ser convidado 
para ser jurado de um Festival de Cinema. 
João conta a Diego que foi Jerônimo quem 
deu a fi ta do clipe da La Donna para Murilo.

O SÉTIMO GUARDIÃO 
Ondina avisa a Adamastor que fez um tes-

tamento. Mirtes faz uma psicografi a de uma 
declaração de Milu. Eurico chega em casa 
e se surpreende ao não encontrar Marilda. 
Maltoni e Elisa encontram Mirtes vestida 
como Milu. Stella e Aranha vão ao hospital 
de Greenville. Olavo avisa a Erico que eles 
irão invadir o casarão. Júnior tenta convencer 
Geandro a impedir a partida de Lourdes Maria. 
Ondina revela a Luz que é sua mãe.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Os alunos fi lmam a reação exagerada da 

diretora. Poliana chora. Pendleton diz a Luísa 
que eles tinham um trato de sigilo sobre o pas-
sado dele. A Chapa Contente fi ca muito triste 
com a reação de Ruth. Luísa diz à Pendleton 
que não quer mais a Sara vigiando a casa 
dela. Marcelo vai à casa de Pendleton atrás de 
Luísa. Depois, Claudia vai à casa de Pendle-
ton e ele pede para que ela seja fi el à ele e ao 
Otto, e não à Roger. Gabi, na padaria, provoca 
Mirela sobre a bronca de Ruth na frente de 
todos. Durval demite Mirela. Pendleton pede 
para que Claudia seja seus olhos e ouvidos 
dentro da O11O. Nanci, furiosa, vai à O11O 
discutir com Waldisney. Gui procura Glória e 
pergunta como está a saúde dela. Luísa e 
Marcelo conversam sobre Nadine e ele se 
declara para sua antiga paixão.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Todos decidem se unir e se tornarem “cúm-

plices de um resgate”. Pedro rasga o cheque e 
manda Rebeca dizer que não precisam de esmo-
las. Isabela conta para Marina sobre a passagem 
secreta. Raul volta para a Europa. Regina pede 
para Priscila descobrir se realmente Joaquim e 
Manuela estão se gostando.

JEZABEL 
Elias avança decidido em direção a 

Acabe e diz que o casamento será uma ruína. 
Jezabel aceita o pedido de noivado, e Acabe 
fi ca surpreso. Barzilai diz a Obadias que o 
rei parece estar fora de si.  Jezabel está no 
seu aposento com uma taça de vinho acom-
panhada por Getúlia. Ib e Sidônio jogam o 
corpo de Menahem dentro de uma cova, e 
Hannibal observa.   
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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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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
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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
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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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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.
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Aziz flagra Soraia com Hussein
Em “Órfãos da terra”, Elias e Missade concedem que Jamil se case com Laila. Zuleika 

implica com Almeidinha. Eva exige que Abner pare de chantagear Sara, e insinua que os dois 
estão apaixonados um pelo outro. Aziz deduz que Soraia fugiu com Hussein, e Dalila ques-

tiona Áida e Fairouz. Bruno decide esquecer Laila, e liga para Valéria. Fairouz e Dalila tentam 
proteger Soraia. Fairouz castiga Áida por denunciar Soraia. Zuleika e Almeidinha marcam um 
encontro pelo aplicativo e se surpreendem ao descobrir suas identidades. Aziz fl agra Soraia 

com Hussein, e Dalila implora pela vida da mãe.
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RIS
BERTHALUTZ
APICEAPAE
RORACTN

URSOPOLARUD
VETERINARIA

IRASREY
CARIADOCAA

CTERIL
COREOGRAFIA

MISUDORESE
RECEBEENO

ROTARFACIL
CNARIZSE
ISOLAMENTO

DALILAAREAS

Pequeno
crustáceo
de praias

Cantora 
california-

na de
"Fireflies"

Oersted
(símbolo)

Estado onde fica
a usina

de Itaipu
(sigla)

(?) de
corais,

ecossis-
temas

(?) Bordo-
sa, criação
de Angeli

(HQ)

"O (?)",
obra de

Machado
de Assis

O dente a-
fetado por
infecção 

bacteriana

Condição
do mem-
bro da

classe A

Orquestra
cuja sede
é no Rio

de Janeiro

Dança de
salão do
séc. XIX
(bras.)

Santo
André, 

no ABCD
paulista

Especiali-
dade de
Deborah
Colker

Produtos
viscosos 

originários
da soja

(?) na gar-
ganta: sen-
sação de
angústia

"(?) seja
louvado!",
saudação
islâmica

Instituto do
Meio

Ambiente
(sigla)

(?) de
palhaço,
objeto de
protestos

Partícula
apassi-
vadora
(Gram.)

(?) verdes,
locais ar-
borizados

Algia
Nível de

revistas do
Coquetel

Trans-
piração
Opção à
gasolina

Acolhe

"Cadê (?)",
música 
de axé

Regime di-
ferenciado
de prisão

Informa-
ção obtida
em aplica-

tivos de
GPS

Estudo das
doenças

de animais
A 3a letra

Erva-mate,
entre os

indígenas
Espaçar

(?) Peixoto,
correspondente 

da TV Globo
Sufixo de "rinite"

Carro, 
em inglês
Consoantes
de "tina"

Entidade
social

(?) Parker,
cineasta

Soldados destemidos
em conflitos armados Obter sucesso (pop.)

Publicar novamente
em rede social

Apogeu
Predador
que vive
no Ártico

Bióloga 
paulistana,

atuou
na luta

feminista

Medida que restringe
as importações para

proteger o
mercado
interno

Superior
(abrev.)

Palmeira da qual se extrai
a fibra usada em chapéus

3/caá — car — iri — ril. 4/alan — apae. 6/dalila. 7/zendaya. 10/bertha lutz.
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A vida familiar está no topo da sua lista de hoje. 
Seja humilde e sutil em seus julgamentos. Não 
faça nada muito exigente fi sicamente, você está 
exagerando. Ouça o que seu corpo lhe diz em 
vez de descobrir seus limites através de tenta-
tivas e erros!

Você vai estar mais animado para desfrutar dos 
prazeres da vida hoje. Você tem sido muito duro 
com você mesmo e precisa ouvir mais o seu 
corpo. Certos sinais são sinais evidentes de 
fadiga, o que não deve ser ignorado.

Você vai ser diretamente afetado por um evento 
ofi cial. Suas esperanças aumentam e você estava 
certo ao esperar pacientemente. Sua moral está 
melhorando e você está dominando a preocu-
pações. Relaxe.

É hora de suavizar um desentendimento. Você 
vai ser capaz de encontrar as palavras certas, 
sem torcer nada. Seu corpo não está recebendo 
a quantidade adequada de  vitaminas ou mine-
rais - não é nada grave, mas você deve resolver 
o problema.

Você sentirá um toque mais leve e será mais fi rme 
em suas relações com os outros. Seu otimismo 
permite que você encontre seu caminho. Tenha 
cuidado com como você gerencia seus recursos 
e canalize sua energia em sua comunicação com 

Sua bondade lhe trará sorte, você vai se sentir 
útil e as pessoas vão devolver o favor. Você vai 
acabar estabelecendo algumas conversas muito 
positivas que irão restaurar a sua moral perdida.

O seu modo de expressão faz com que as pes-
soas que o rodeiam não o entendam. Seja claro e 
direto e tudo vai correr bem. Você terá a sensação 
de que eles são os únicos que incomodam você, 
mas é o seu comportamento impulsivo que está 
causando os problemas.

Você está em um estado de espírito brincalhão e 
mais relaxado e seu otimismo é muito oportuno. 
Você está em boa forma e poderá se aproveitar 
disso de maneira prática. Você terá que parar 
antes de fi car totalmente desgastado.

Você vai ser conscientemente direto com suas 
palavras, mas não vai querer perturbar ninguém. 
Você está em sintonia com seu ambiente - não 
há previsão de obstáculos.

Você estará muito mais concentrado em assuntos 
pessoais. Um ganho fi nanceiro está à vista. Você 
estará ainda mais em sintonia com as necessida-
des do seu corpo, então use essa oportunidade 
para cuidar da sua dieta.

Falar grosseiramente pode causar problemas. 
Você precisa criar laços aberta e calmamente. 
Dores e cãibras podem incomodar você hoje - 
falta de potássio é a causa.

Você está achando mais fácil construir suas espe-
ranças para o futuro. Faça algumas averiguações. 
Você se sente confortável em sua própria pele e 
à vontade consigo mesmo. Você está mais em 
sintonia com as necessidades do seu corpo. Este 
é o caminho a percorrer.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 65

Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

“Dentro de cada 
pessoa há sacrifí-
cios e renúncias 

que ninguém vê” 
( Berth Hellinger)

“ “

Na Praça!
O espetáculo de dança “Projeto Escambo” ve  apresenta em Umuarama, 
em duas sessões, na Praça Miguel Rossafa, às 17h e 17h30. O Projeto Es-
cambo é um trabalho criado para espaços abertos que, através de uma 

coreografia de dança contemporânea, experimenta o universo do artista 
plástico tropicalista Hélio Oiticica.  No domingo, dia 28. 

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 
aniversário. Nesta sexta (26) vivas para 
Ademir Gimenes Gonçalves, Juliana 
Rotta de Figueiredo e Sebastiana Ruiz 
Garcia.  No sábado (27)  vivas para 
Daniel de Freitas Piccinini, Gilmara 
Gonçalvez Bolonheiz.  No domingo 
(28) cumprimentos para Aline da Silva 
Galharini, Wanderley Stevanelli. E na 
segunda (29) parabéns para Regiane 
Baú Gomes e Ivo Edson Bernadelli.  Da 
coluna: felicidades! 

Campus III
O Seminário Integrador de Pesquisa, 
Inovação e Empreendedorismo do 
Arenito Caiuá já tem data: 10 de maio, 
no auditório central do Câmpus III da 
Unipar, das 8h às 17h. Como o nome diz, 
o evento integra instituições universitá-
rias locais com o objetivo de identificar 
projetos com potencial para o desen-
volvimento tecnológico do município 
de Umuarama. Na programação, entre 
outros assuntos estão biotecnologia 
para plantas medicinais e cultura maker. 
Inscrições abertas.

PORTRAIT
Amanhã (27) é dia de abraços, flores e vivas para Valmira Costa Pugas que comemora idade 
nova cercada do carinho dos amigos, do maridão João Pugas e do filho João Victor. . 

LUci Lemes

Nesta sexta e sábado tem 
Feirão de Fábrica UVEL

  Concessionária Uvel traz mais uma grande 
ação de vendas para este final de semana. Ve-
nha para o Feirão de Fábrica UVEL -, em mais 

uma edição no ano. Lá você encontrará condi-
ções para aproveitar e sair de carro Zero. Ve-
ículos com taxa zero, lote especial de fábrica 

com preços reduzidos . Esta é mais uma gran-
de promoção Uvel. Pode ter certeza que você 
vai fechar o melhor negócio do mercado. Esta 
é a  oportunidade que você esperava para sair 

de carro novo ou seminovo.

ONIX SPIN

TRACKER

 PRISMA

EQUINOX

CRUZE

Aproveite preços e condições imperdíveis.
Feirão da marca líder de vendas no Brasil!

Vá para Uvel e confira!

Somente nessa  sexta ate às 19h e no sábado até às 17h
Uvel – aqui você tem muito mais vantagens!

S10 Montana
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Busca por 
estagiários
O Centro de Integração Empre-
sa-Escola – CIEE divulgou na 
última semana o levantamento 
de empregabilidade para apren-
dizes e estagiários do primeiro 
trimestre de 2019. Em todo o 
país o número de vagas disponí-
veis apontou um crescimento de 
466.157 no primeiro trimestre 
do ano passado para 576.983 no 
mesmo período deste ano, uma 
alta de 23,8%.

Realidade local
Em Umuarama a busca por 
estagiários também teve um 
aumento significativo. Na com-
paração com o primeiro trimes-
tre de 2018, para com o mesmo 
período deste ano, teve um 
aumento de 15% nas contrata-
ções. “Esta procura por esta-
giários é uma realidade tanto 
nacional quanto regional. As 
empresas chegam até nós, pois 
querem jovens profissionais que 
estão com vontade de se inserir 
no mercado de trabalho, para 
que os esses alunos possam 
adquirir experiência e aprimorar 
seus currículos”, enfatiza Eliza-
bete Mulezini, coordenadora 
do escritório regional Ciee de 
Umuarama.

Vagas disponíveis
No Ciee de Umuarama no 
momento se encontra disponí-
vel 23 vagas, dentre elas estão 
oportunidades para os cursos 
de Administração, Pedagogia, 
Farmácia e cursos técnicos na 
área de gestão. Para estagiar, 
é necessário estar matriculado 
em alguma universidade, escola 
ou fazendo um curso técnico. O 
programa de estágio beneficia 
jovens, que podem atuar na 
área em que estudam e ainda 
recebem uma bolsa-auxílio.

Reanimação 
cardiorrespiratória   
Em parceria com a 
Secretaria de Saúde 
de Umuarama, o 
curso de Enfermagem 
promoveu o projeto 
‘Atualização dos 
profissionais atuantes 
na atenção primária à 
saúde’, com oficina e 
orientação direcionada 
a enfermeiros. O 
objetivo é desenvolver 
as competências 
e habilidades dos 
profissionais que 
trabalham nas UBSs 
(Unidades Básicas 
de Saúde). Além 
dos enfermeiros, 
dentistas e técnicos 
em enfermagem 
também participaram 
da oficina sobre o 
uso do desfibrilador 
externo automático, 
realizada no Centro de 
Simulação em Saúde 
da Unipar. Orientados 
por professoras 
da graduação, 
os profissionais 
demonstraram como 
realizam a reanimação 
cardiorrespiratória sem 
saberem que estavam 
sendo filmados. 
Em seguida, todos 
assistiram à gravação, 
com as professoras 
apontando os erros e 
acertos na simulação. 
Ao final, elas ensinaram 
a forma correta de 
fazer.

Parasitologia Clínica   
O professor Romir 
Rodrigues, do curso de 
Farmácia na Unipar de 
Paranavaí, ministrou 
aula na pós-graduação 
em Análises Clínica do 
IBRAS (Instituto Brasil 
de Pós-Graduação, 
Capacitação e 
Assessoria), de Natal/
RN, do qual faz parte 
do corpo docente. 
Rodrigues abordou 
o tema Parasitologia 
Clínica. Segundo 
ele, com o advento 
da AIDS, parasitas 
oportunistas foram 
melhores estudados 
e pesquisados. Neste 
quesito, antigas 
metodologias foram 
somadas aos novos 
métodos e aos 
avanços tecnológicos, 
como a automação 
em parasitologia, 
que permitiram não 
somente a identificação 
de coccídeos, 
como também de 
enteroparasitas, 
histoparasitas e 
hematoparasitas. 
Ele ainda reforçou 
o ensinamento de 
técnicas modernas de 
diagnóstico laboratorial, 
com as quais é 
possível estabelecer o 
diagnóstico de maneira 
rápida, pois são de 
fácil execução e com 
alta sensibilidade e 
especificidade. 

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
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
SILOTI & CIA LTDA, CNPJ 05.091.158/0007-23, torna público que 

recebeu do IAP, a Licença de Instalação para atividade de Depósito e 
Comércio de Agrotóxicos, a ser implantada na PR 486, Km 93, s/nº, 
Lotes 2-C e 2-D, Gleba Nº13, Núcleo Rio da Areia, Zona Rural, Brasi-

lândia do Sul – PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
SILOTI & CIA LTDA, CNPJ 05.091.158/0007-23, torna público 

que irá requerer ao IAP, a Licença de Operação para atividade de 
Depósito e Comércio de Agrotóxicos, instalada na PR 486, Km 93, 
s/nº, Lotes 2-C e 2-D, Gleba Nº13, Núcleo Rio da Areia, Zona Rural, 

Brasilândia do Sul – PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
JOCÉLIO LUIZ SILOTI, CPF 637.928.009-00, torna público que rece-

beu do IAP, a Licença de Instalação para atividade de Armazenamento 
de Produtos Agrícolas (Cereais), a ser implantada na Rod. PR 486, Km 

93, s/nº, Zona Rural, Brasilândia do Sul-PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
JOCÉLIO LUIZ SILOTI, CPF 637.928.009-00, torna público que irá 

requerer ao IAP, a Licença de Operação para atividade de Armazena-
mento de Produtos Agrícolas (Cereais), instalada na Rod. PR 486, Km 

93, s/nº, Zona Rural, Brasilândia do Sul-PR.

Cerca de 120 professores de 4º 
e 5º ano da rede municipal e coor-
denadores, iniciaram a formação 
continuada em Língua Portuguesa 
com ênfase no desenvolvimento da 
leitura, a fim de aumentar o nível de 
compreensão e os conhecimentos 
dos alunos. A primeira etapa do trei-
namento foi realizada no bloco de 
Pedagogia do Campus 3 da Unipar.

A coordenadora da área de 
Língua Portuguesa da Secretaria 
Municipal de Educação, Patrícia 
de Araújo Stevanato, explicou que 
a formação terá sete encontros. 
“Receberemos doutores com alto 
nível de conhecimento em pes-
quisa sobre leitura, seja de litera-
tura, tiras, reportagens, charges e 
outros elementos, a fim de qualifi-
car os professores para desenvol-
verem a interpretação nos alunos”, 
explica.

O foco é o desenvolvimento de 
habilidades em leitura, a par tir 
dos descritores estabelecidos pelo 
Sistema de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb), composto por um 
conjunto de avaliações externas 
em larga escala que permitem um 
diagnóstico da educação básica 
brasileira e de alguns fatores que 
possam interferir no desempenho 
do estudante, fornecendo indicati-
vos sobre a qualidade do ensino.

Mudanças na comunicação
O município de Umuarama 

investe constantemente na qua-
lificação e atualização dos pro-
fessores. “Essa formação con-
tinuada visa preparar melhor os 
professores e coordenadores 
para lidar com os desafios impos-
tos pelos novos meios de comu-
nicação”, completou a secretária 
de educação, Mauriza Lima.

Formação 
em leitura
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AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – BRANCO, AUTOMÁTICO, SOM/

MULTIMÍDIA, COURO, TETO SOLAR, AIRBAG, ABS, COMPLETO, 30 MIL KM, Ú/DONO.  R$R$R$R$R$

9 4 . 8 0 0 , 0 09 4 . 8 0 0 , 0 09 4 . 8 0 0 , 0 09 4 . 8 0 0 , 0 09 4 . 8 0 0 , 0 0

AUDI A3 SED.  1.4  TURBO/ATTRA.  MOD.  2016  - AUDI A3 SED.  1.4  TURBO/ATTRA.  MOD.  2016  - AUDI A3 SED.  1.4  TURBO/ATTRA.  MOD.  2016  - AUDI A3 SED.  1.4  TURBO/ATTRA.  MOD.  2016  - AUDI A3 SED.  1.4  TURBO/ATTRA.  MOD.  2016  - PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICO,

BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA, 38 MIL KM, COMPLETO.  R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00

ASX  2.0  MITSUBISHI  ANO  2014 – ASX  2.0  MITSUBISHI  ANO  2014 – ASX  2.0  MITSUBISHI  ANO  2014 – ASX  2.0  MITSUBISHI  ANO  2014 – ASX  2.0  MITSUBISHI  ANO  2014 – BRANCA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, SOM/MULTIMÍDIA,

AIRBAG, ABS, RODAS, DIREÇÃO, COMPLETA, PLACA-A, Ú/DONA.  R$ 61.800,00R$ 61.800,00R$ 61.800,00R$ 61.800,00R$ 61.800,00

JETTJETTJETTJETTJETTAAAAA  2.0  HIGHLINE    2.0  HIGHLINE    2.0  HIGHLINE    2.0  HIGHLINE    2.0  HIGHLINE  TSI  MOD.  2016 – TSI  MOD.  2016 – TSI  MOD.  2016 – TSI  MOD.  2016 – TSI  MOD.  2016 – BRANCO, 211CV, GASOLINA, TETO SOLAR,

INTERIOR CARAMELO, C/ 70 MIL KM, Ú/DONO, TOP DE LINHA.  R$ 88.800,00R$ 88.800,00R$ 88.800,00R$ 88.800,00R$ 88.800,00

TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – PRETA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, COURO, MULTIMÍ-

DIA, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00

KIA  SPORTAGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  KIA  SPORTAGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  KIA  SPORTAGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  KIA  SPORTAGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  KIA  SPORTAGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  PRETA METÁLICA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS

DE COURO, TETO SOLAR, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, Ú/DONA, COMPLETA.  R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00

HONDA  HR-V  EX  MOD.  2016 – HONDA  HR-V  EX  MOD.  2016 – HONDA  HR-V  EX  MOD.  2016 – HONDA  HR-V  EX  MOD.  2016 – HONDA  HR-V  EX  MOD.  2016 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍ-

DIA, COMPLETA, 52 MIL KM.  R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00

HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – PRATA, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,  AR, VIDROS, DIREÇAÕ,

COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00

HONDA CR-V  LX  ANO  2009 – HONDA CR-V  LX  ANO  2009 – HONDA CR-V  LX  ANO  2009 – HONDA CR-V  LX  ANO  2009 – HONDA CR-V  LX  ANO  2009 – PRETA, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,  AR, VIDROS, DIREÇAÕ,

COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 39.800,00R$ 39.800,00R$ 39.800,00R$ 39.800,00R$ 39.800,00

HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – CINZA METÁLICO, FLEX, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS, SOM,

C/ 37 MIL KM, Ú/DONA, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00

HONDAHONDAHONDAHONDAHONDA  CIVIC  2.4  SI  COUPE    CIVIC  2.4  SI  COUPE    CIVIC  2.4  SI  COUPE    CIVIC  2.4  SI  COUPE    CIVIC  2.4  SI  COUPE  ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – BRANCO, GASOLINA, 220 CV, CAMB.

MANUAL, 2-PORTAS, RODAS, TETO SOLAR, COMPLETO,  13 MIL KM, RARIDADE.  R$ 91.800,00 R$ 91.800,00 R$ 91.800,00 R$ 91.800,00 R$ 91.800,00

HONDA  CIVIC  2.0  EX  ANO 2017 – HONDA  CIVIC  2.0  EX  ANO 2017 – HONDA  CIVIC  2.0  EX  ANO 2017 – HONDA  CIVIC  2.0  EX  ANO 2017 – HONDA  CIVIC  2.0  EX  ANO 2017 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO,

AIRBAG, ABS, SOM, C/ 11 MIL KM, Ú/DONO, COMPLETO, NA GARANTIA. R$ 86.800,00R$ 86.800,00R$ 86.800,00R$ 86.800,00R$ 86.800,00

HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – PRATA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO,

AIRBAG, ABS, SOM, Ú/DONO, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00

COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – PRATA, FLEX, CAMB. MANUAL, AIRBAG, ABS, SOM, AR,

VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00

COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COU-

RO, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, COMPLETA.  R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00

RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – BRANCA, GASOLINA, COURO, TETO, 4X4, AUTOMÁTICA, CON-

TROLE DE TRAÇÃO, C/ 78 MIL KM, Ú/ DONA, REVISADA.  R$ 103.800,00R$ 103.800,00R$ 103.800,00R$ 103.800,00R$ 103.800,00

HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - PRATA, DIESEL, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,

BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA,  COMPLETA.  R$ 126.800,00R$ 126.800,00R$ 126.800,00R$ 126.800,00R$ 126.800,00

HILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUP.  SR 2.7  .  SR 2.7  .  SR 2.7  .  SR 2.7  .  SR 2.7  ANO  2010 – ANO  2010 – ANO  2010 – ANO  2010 – ANO  2010 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, 4X2, AIRBAG,

ABS, AR, DIREÇÃO, Ú/DONO, COMPLETO. R$ 55.800,00R$ 55.800,00R$ 55.800,00R$ 55.800,00R$ 55.800,00

SANDERO  1.6  PRIVILÉGE  MOD. 2009 – SANDERO  1.6  PRIVILÉGE  MOD. 2009 – SANDERO  1.6  PRIVILÉGE  MOD. 2009 – SANDERO  1.6  PRIVILÉGE  MOD. 2009 – SANDERO  1.6  PRIVILÉGE  MOD. 2009 – PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS,

ALARME, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00

S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2017 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2017 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2017 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2017 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2017 – BRANCA,      AUTOMÁTICA, 4X4, DIESEL, AIRBAG,

ABS, SOM/MULTIMÍDIA, AR, VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETA.  R$ 120.800,00R$ 120.800,00R$ 120.800,00R$ 120.800,00R$ 120.800,00

S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2015 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2015 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2015 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2015 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2015 – PRATA, AUTOMÁTICA, 4X2, DIESEL, AIRBAG,

ABS, BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA, AR, VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETA.  R$ 84.800,00 R$ 84.800,00 R$ 84.800,00 R$ 84.800,00 R$ 84.800,00

SPIN  1.8  LT  MOD.  2013 – SPIN  1.8  LT  MOD.  2013 – SPIN  1.8  LT  MOD.  2013 – SPIN  1.8  LT  MOD.  2013 – SPIN  1.8  LT  MOD.  2013 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COURO, RODAS,

SOM, PLACA-A, AR, DIREÇÃO, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00

COBALT  1.4  LTZ  ANO  2012 – COBALT  1.4  LTZ  ANO  2012 – COBALT  1.4  LTZ  ANO  2012 – COBALT  1.4  LTZ  ANO  2012 – COBALT  1.4  LTZ  ANO  2012 – PRETA, FLEX, CAMB. MECÂNICO, AIRBAG, ABS, AR, DIRE-

ÇÃO, COMPLETO, Ú/DONO.  R$ 31.800,00R$ 31.800,00R$ 31.800,00R$ 31.800,00R$ 31.800,00

CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 LIFE MOD. 2009 – CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 LIFE MOD. 2009 – CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 LIFE MOD. 2009 – CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 LIFE MOD. 2009 – CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 LIFE MOD. 2009 – CINZA METÁLICO, FLEX, DIREÇÃO HI-

DRÁULICA, ALARME TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS, PLACA-A.  R$ 15.800,00R$ 15.800,00R$ 15.800,00R$ 15.800,00R$ 15.800,00

CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – BRANCA, GASOLINA, 4 PORTAS, PNEUS SEMI-

NOVOS, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00

AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – PRETA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, VIDROS,

ÚNICO DONO, COMPLETO. R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00

ASTRAASTRAASTRAASTRAASTRA   HA   HA   HA   HA   HATCH  2.0  TCH  2.0  TCH  2.0  TCH  2.0  TCH  2.0  ADVADVADVADVADVANTANTANTANTANT.  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO,

TRAVAS, ALARME, COMPLETO.  R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00

ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – BRANCO, ÁLCOOL, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS,

TRAVAS, ALARME, COMPLETO.  R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00

ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – CINZA, FLEX, AUTOMÁTICA, AR, VIDROS,

DIREÇÃO, RODAS, VIDROS, TRAVAS, SOM, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$R$R$R$R$

2 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 0

CRUZE   1.8  SEDAN  LT  MOD. 2014 – CRUZE   1.8  SEDAN  LT  MOD. 2014 – CRUZE   1.8  SEDAN  LT  MOD. 2014 – CRUZE   1.8  SEDAN  LT  MOD. 2014 – CRUZE   1.8  SEDAN  LT  MOD. 2014 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS DE

COURO, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, COMPLETO.  R$ 49.800,00 R$ 49.800,00 R$ 49.800,00 R$ 49.800,00 R$ 49.800,00

CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, AR, VIDROS,

DIREÇÃO, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, PLACA-A, Ú/ DONA, COMPLETO.   R$ 46.800,00R$ 46.800,00R$ 46.800,00R$ 46.800,00R$ 46.800,00

RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - FLEX, BRANCA, MECÂNICA, BANCOS DE

COURO, AIRBAG, ABS,      SOM, PNEUS BF, REVISADA, COMPLETA.  R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00

ECOSPORT 2.0 TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT 2.0 TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT 2.0 TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT 2.0 TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT 2.0 TITANIUM  MOD. 2018 – BRANCA, AUTOMÁTICA, 4X4, COURO, TETO,

MULTIMÍDIA, AIRBAG, ABS, RODAS, C/ 18 MIL KM,  Ú/DONO, NA GARANTIA  R$ 80.800,00 R$ 80.800,00 R$ 80.800,00 R$ 80.800,00 R$ 80.800,00

ECOESPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - ECOESPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - ECOESPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - ECOESPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - ECOESPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - PRATA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG,

ABS, SOM, BANCOS DE COURO, RODAS, COMPLETA, 5 MIL KM.  R$ 64.800,00 R$ 64.800,00 R$ 64.800,00 R$ 64.800,00 R$ 64.800,00

FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - VERMELHA, FLEX, 5-PORTAS, AR, DIREÇÃO,

VIDROS, TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO. R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00

CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – AMARELA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM , AR , DIREÇÃO,

RODAS, TRAVAS, ALARME, ÚNIDO DONO, COMPLETA.  R$ 35.800,00R$ 35.800,00R$ 35.800,00R$ 35.800,00R$ 35.800,00

SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – BRANCA, FLEX, AIRBAG, AR, VIDRO, DIREÇÃO, VI-

DROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETA.  R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00

PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – CINZA, FLEX, AR. DIREÇÃO, ALARME, VIDROS E

TRAVAS ELÉTRICAS, REVISADA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 19.800,00 R$ 19.800,00 R$ 19.800,00 R$ 19.800,00 R$ 19.800,00

PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS,

ALARME, JOGO DE RODAS, COMPLETA, REVISADA.  R$ 21.800,00R$ 21.800,00R$ 21.800,00R$ 21.800,00R$ 21.800,00

FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – PRATA, FLEX, 4-PORTAS, AR, VIDROS, DIREÇÃO, VIDROS,

TRAVAS, ALARME, RODAS, COMPLETO, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00

FOX  1.6  GII  TREND  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  TREND  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  TREND  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  TREND  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  TREND  MOD. 2012 – PRATA, FLEX, AR, VIDRO, DIREÇÃO, RODAS ,

VIDROS, TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO,M EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00

PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- BRANCO, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, COMPLE-

TO, REVISADO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 27.800,00 R$ 27.800,00 R$ 27.800,00 R$ 27.800,00 R$ 27.800,00

STRADA 1.4  WORKING CELEB.  ANO  2016 – STRADA 1.4  WORKING CELEB.  ANO  2016 – STRADA 1.4  WORKING CELEB.  ANO  2016 – STRADA 1.4  WORKING CELEB.  ANO  2016 – STRADA 1.4  WORKING CELEB.  ANO  2016 – BRANCA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS

E TRAVAS ELÉTRICAS, COMPLETO. R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00

STRADASTRADASTRADASTRADASTRADA  CAB. EST  CAB. EST  CAB. EST  CAB. EST  CAB. EST.  1.8  .  1.8  .  1.8  .  1.8  .  1.8  ADVADVADVADVADVANTANTANTANTANT.  .  .  .  .  ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – CINZA, FLEX, AR, DIREÇÃO, SOM,

VIDROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETA, Ú/DONO.  R$ 42.800,00R$ 42.800,00R$ 42.800,00R$ 42.800,00R$ 42.800,00

UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – PRATA, FLEX, 4-

PORTAS, ALARME, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$R$R$R$R$

1 7 . 8 0 0 , 0 01 7 . 8 0 0 , 0 01 7 . 8 0 0 , 0 01 7 . 8 0 0 , 0 01 7 . 8 0 0 , 0 0

SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – PRATA, FLEX, DIREÇÃO, TRAVAS, VIDROS ELÉ-

TRICOS, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00

PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – CINZA, FLEX, 4-PORTAS, TRAVA, PLACA-A, REVISADO, EXCE-

LENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00

HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – PRETA, GASOLINA, ÚNICO DONO,  2 MIL KM,

MANUAL, CHAVE RESERVA.  R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00
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EXTRAVIO DE ALVARÁ
LUCIANE PEREIRA DA SIL-

VA, firma inscrita nº CNPJ 
07.545.636/0001-68, situada na 
Rua Perobal, 3665, Zona I, CEP: 

87501-300, nesta cidade de Umu-
arama, Estado do Paraná, vem 

publicar o extravio do ALVARÁ 
DE LICENÇA Nº 26.631. Com 

esta publicação o mesmo fica sem 
nenhum efeito legal.

EXTRAVIO DE TALÃO DE NOTAS
L L DA CUNHA - REPRESENTAÇÃO, 

firma inscrita nº CNPJ 
11.700.270/0001-21, situada na Rua 

Morumbi, 1126, Jardim Kennedy, 
CEP: 87508-340, nesta cidade de 

Umuarama, Estado do Paraná, vem 
publicar o extravio de 02 talões de 

notas nº 01 a 50 e nº 51 a 100. Com 
esta publicação o mesmo fica sem 

nenhum efeito legal.

CLASSIC 1.0 LS ............................... 09/10  ................... PRETO ........................BASICO .............................................. R$ 17.900.00
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  ................... PRATA  ........................COMPLETO, AUT, COURO  ................. R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO  ............... 17/18  ................... CINZA  ........................COMPLETO, AUT, COURO  ................. R$ 80.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO  .......... 16/17  ................... BRANCO  ....................COMPLETO, AUT, COURO  ................. R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO  .......... 17/18  ................... BRANCO  ....................COMPLETO, AUT, COURO  ................. R$ 99.900,00
CRUZE SPORT6 LT TURBO  ............. 17/17  ................... PRATA  ........................COMPLETO, AUT, COURO  ................. R$ 79.900,00
MONTANA 1.4 LS  .......................... 13/14  ................... BRANCO  ....................COMPLETO  ....................................... R$ 28.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ................................. 16/17  ................... BRANCO  ....................COMPLETO  ....................................... R$ 48.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT  ............................. 16/16  ................... PRETO ........................COMPLETO, AUT  ............................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT ......................... 18/19  ................... PRATA  ........................COMPLETO, AUT  ............................... R$ 59.900,00
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



24 TRIBUNA HOJE NEWS TRIBUNA HOJE NEWS, 26 DE ABRIL DE 2019


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12e13
	14
	15
	16
	17
	18e19
	20
	21
	22
	23
	24

