
Desbaratada
Quadrilha envolvida em assalto a joalheria e receptação de produtos 

roubados foi descoberta. Polícia Militar prendeu casal envolvido e 
Polícia Civil investiga paradeiro das peças de ouro que foram pilhadas 

na ação marginal na tarde da segunda-feira (29). Apenas algumas 
alianças e anéis foram recuperados. 

Doadores de órgãos isentos do
pagamento por serviços funerários
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UMUARAMA

Projeto de Lei aprovado definitivamente em sessão ordinária pelos vereadores de Umuarama, 
aguarda apenas a assinatura do prefeito Celso Pozzobom para entrar em vigor.

Em função do feriado, o Jornal Tribuna Hoje News não circulará nesta quinta-feira (02).

ALEX MIRANDA
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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.

05 10 11 15 22 29 31
concurso: 0143

17 21 36 42 49 69 76

09 10 15 29 44 47

concurso: 1928

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

Editorial

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Umuarama Curitiba

‘
Conheça a Síndrome do Impostor ‘

Quarta

Cheia
19/05 - 08h12

Minguante
26/04 - 19h19

Nova
05/05 - 19h47

h
h

26 15

Quinta

h
h

23 17

Quarta

h
h

24 14 h
h

20 16

Nublado

concurso: 1324

16 18 31 39 42 44
concurso: 2146

concurso: 4962

13 39 53 72 73

concurso: 5383

36.672
10.194
76.007
86.276
41.620

JANEIRO

ABC/RN

concurso: 1807

01 02 03 05 07 08 09 13 
14 17 18 19 20 24 25

concurso: 1964

08 09 17 22 24 34 35 
43 49 52 56 57 58 67 

75 81 83 91 93 96

12 16 33 41 47 48

Quinta

  DIVULGAÇÃO  

Nublado Nublado Nublado

A Síndrome do Impostor é um conflito psicológico em 
que a pessoa não consegue aceitar e admitir suas con-
quistas e elogios, pois acredita que todo o seu sucesso se 
deve à sorte ou à ajuda de terceiros.
A Síndrome do Impostor pode estar ligada a outros senti-
mentos de insegurança, como o medo do sucesso, o medo 
do fracasso e a autossabotagem. 
De acordo com um estudo realizado pela psicóloga Gail 
Matthews, da Universidade Dominicana da Califórnia, 
nos Estados Unidos, a síndrome atinge em menor ou 
maior grau 70% dos profissionais bem-sucedidos, princi-
palmente as mulheres.
Suas vítimas são pessoas que jamais creditam seu suces-
so à inteligência, à competência e à habilidade pessoal e 
temem que a qualquer momento sua “incompetência” 
seja descoberta.
É muito comum também em pessoas que acabam de 
iniciar suas carreiras ou naquelas que vivem em carrei-
ras muito competitivas, como as de esporte. Qualquer 
profissional, no entanto, pode desenvolvê-la.
Para superar a Síndrome do Impostor, é preciso parar de 
estabelecer padrões inatingíveis, pois todas as pessoas, 
invariavelmente, cometem erros. O sucesso é resultado 
de diversos fatores e não exclusivamente do seu trabalho 
árduo, como também por outros fatores como eventuais 
ajudas que você recebe de parceiros, um pouco de sorte, 
entre outros.
O tratamento pode ser feito com psicólogos e também com 
a realização de atividades capazes de aliviar o estresse e a 
ansiedade, que melhorem a autoestima e o autoconheci-
mento, como yoga, meditação e exercícios físicos.
Você se identificou com alguns desses sintomas? Se a 
resposta for sim, fique atento ao seu comportamento nos 
próximos dias e busque opiniões. Curar essa síndrome 
será libertador para você e, sem dúvidas, para o seu futu-
ro pessoal e profissional também.

Carine Roos é especialista em Equidade de Gênero e Ino-
vação há mais de dez anos; CEO da UPWIT (Unlocking the 

Power of Women for Innovation and Transformation)

 “O medo faz parte da vida da gente. 
Algumas pessoas não sabem como en-
frentá-lo, outras - acho que estou entre 
elas - aprendem a conviver com ele e o 

encaram não como uma coisa negativa, 
mas como um sentimento de autopreser-

vação.” 
Ayrton Senna, piloto e um dos maiores ídolos brasileiros, 
que morreu em um acidente no dia 1º de maio de 1994.
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Responsabilidade
A decisão do Governador Ratinho Jr de congelar o 

próprio salário, do Vice-Governador e dos Secretários 
de Estado, está baseada no artigo 169 da Constituição 
Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê 
uma análise do impacto da medida antes da aplicação 

de qualquer reajuste.

Governador com  
salário congelado  

até 2022

Limitar e congelar a 
remuneração mensal do 
Governador do Estado 
em R$ 33.763,00 até 
dezembro de 2022. Esse 
é o objetivo do projeto de 
lei nº 311/2019, apre-
sentado na Assembleia 
Legislativa do Paraná 
(Alep) pelos nove parla-
mentares que integram a 
Mesa Diretora da Casa, 
presidida pelo deputado 
Ademar Traiano (PSDB) 
e que tem como primei-
ro-secretário o deputado 
Romanelli (PSB).

No final do ano pas-
sado o Senado Federal 
aprovou um reajuste 
16,38% para os venci-
mentos dos ministros do 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), o qual passou 
a ser na ordem de R$ 
39.293,32, com efeito 

direto sobre a remunera-
ção do Governador para-
naense. Isto porque os 
salários dos ministros 
do STF servem de teto 
salarial do funcionalismo 
público no país e tam-
bém são parâmetro para 
definição dos salários 
do Governador, Vice e 
Secretários.

Assim, a iniciativa da 
Mesa Diretora da Alep 
representa significativa 
economia para os cofres 
públicos já que o conge-
lamento do salário do 
Chefe do Poder Execu-
tivo deverá vigorar por um 
prazo de cerca de quatro 
anos, e tem repercussão 
direta sobre o teto defi-
nido para a remuneração 
de autoridades, funcioná-
rios e servidores aposen-
tados de todo o estado.

Estudo
No Paraná, o vencimento 
recebido pelo Governador, 
Vice-Governador e 
Secretários Estaduais é 
definido pela Lei estadual 
nº 15.433/2007, que 
estabelece que deve ser 
igual ao subsídio mensal 
percebido pelo ministro 
presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF). 
Essa lei também fixa a 
remuneração do Vice-
Governador em 95% do 
salário do Governador; e 
fixa a remuneração dos 
Secretários de Estado em 
70% dos vencimentos do 
Governador.

Impacto financeiro
Um estudo realizado 
pelo Departamento de 
Recursos Humanos da 
Secretaria de Estado 
da Administração e da 
Previdência (SEAP) revela 
que a aplicação do novo 
teto constitucional, 
aprovado pelo Senado 
Federal ao final de 2018, 
representa importante 
impacto aos cofres 
públicos. O reajuste 
provoca o aumento anual 
na folha do Estado, que 
passa dos R$ 10.245.386,70 
(dezembro de 2018) para 
R$ 10.518.546,60 (janeiro 
de 2019).

Legislação
Na justificativa da proposição, que está tramitando no 
Legislativo e deve ser apreciada pelas Comissões antes 
de ser votada em Plenário, os deputados lembram que 

o art. 1º da Lei nº 15.433, de 15 de janeiro de 2007, 
definiu a remuneração do Governador do Estado com 

base no subsídio mensal dos ministros do STF. Observam 
que até 2018 o valor percebido era de R$ 33.763. 

Entretanto, ao final de 2018 o Senado aprovou projeto 
de lei para reajustar este valor em 16,38%, o qual 

passou a ser de R$ 39.293,32.

Vencimentos mensais
Esse impacto pode ser facilmente observado também 
se nos debruçarmos sobre os dados mensais da folha 
de pagamento do Paraná: era R$ 788.106,67 (dezembro 
de 2018) e subia para R$ 809.118,97 no mês seguinte 
(janeiro de 2019).

Austeridade
Logo após tomar posse, o governador Carlos Massa Ratinho 
Junior anunciou o congelamento do próprio salário, do Vice-
Governador e dos Secretários de Estado. Na ocasião, Ratinho 
Jr afirmou que o Paraná não iria seguir o aumento salarial dos 
ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), de mais de 16%. 
Segundo ele, a aplicação do reajuste acarretaria impacto na folha 
de servidores de aproximadamente R$ 600 mil por mês.

DEPOIS de passar pelas Comissões, o projeto será votado em Plenário

SANDRO NASCIMENTO/ALEP
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Interesse chinês
A macrodrenagem e engorda da 
praia de Matinhos e a extensão da 
malha ferroviária da Ferroeste entre 
Cascavel e Foz do Iguaçu são os dois 
projetos que interessam investidores 
chineses que estarão no Paraná no 
próximo 14 de maio para tratar dos 
empreendimentos. Só em Matinhos, 
o investimento previsto é de R$ 800 
milhões. A extensão do ramal da 
Ferroeste até Foz ainda não tem custo 
definido, mas faz parte do corredor 
bioceânico, projeto de ferrovia que 
ligará o Porto de Paranaguá ao de 
Antofagasta, no Chile.

JMacêdo em Londrina
O prefeito Marcelo Belinati (PP) 
confirmou com Walter Faria Júnior, 
presidente da JMacêdo, líder 
nacional nos segmentos de farinhas 
de trigo e misturas para bolo, a 
instalação de um novo complexo 
industrial em Londrina. Serão R$ 500 
milhões em investimentos e 4,5 mil 
novos empregos. Só de construção 
são 380 mil metros quadrados. 
Serão instaladas cinco indústrias 
e empresas: fábrica de macarrão, 
fábrica de biscoitos, moinho, centro 
de distribuição e laboratório de trigo.

Malha ferroviária
A integração da malha ferroviária 
dos países da América do Sul 
será debatida em um seminário 
organizado pelo Parlamento do 
Mercosul no Paraguai em data a ser 
marcada. De acordo com o deputado 
Ricardo Barros (PP-PR), o objetivo 
é construir um plano de integração 
da infraestrutura ferroviária do 
continente. Barros é um dos 

brasileiros que compõe a comissão do 
Parlasul.

Repasses aos HU’s
O deputado Michele Caputo (PSDB) 
solicitou ao Estado a regularização dos 
repasses aos hospitais universitários 
afetados pela desvinculação das 
receitas de estados e municípios. 
O entendimento é que a legislação 
federal excetua a saúde e, portanto, 
não deveria redirecionar recursos 
destinados ao custeio de serviços 
da área, o que inclui hospitais 
universitários. “Protocolei requerimento 
pedindo informações à Secretaria 
da Fazenda para esclarecer esta 
situação. Trata-se de um problema 
muito sério e que tem comprometido 
o funcionamento dos hospitais 
universitários”, destaca o deputado.

Dinheiro do SUS
Michele Caputo afirma que o tema 
foi trazido à tona pelos reitores de 
universidades estaduais, preocupados 
com o corte sistemático de recursos. 
O argumento é que parte dos valores 
bloqueados são oriundos do SUS e se 
referem à produção hospitalar. “Temos 
que regularizar isso o mais rápido 
possível. Não podemos deixar que a 
população corra o risco de ficar sem 
atendimento”, enfatiza o deputado.

Obras nas BR’s
Duas rodovias que ligam Curitiba ao 
interior, trecho da 277 e a 376, além 
da PR-151 (região de Jaguariaíva), 
ganharão um conjunto de obras. O 
Estado deverá apresentar nos próximos 
60 dias, as modificações prioritárias 
que devem ser feitas nas estradas. As 
intervenções fazem parte do acordo de 

leniência assinado entre a Rodonorte 
e o Ministério Público Federal. 
A Rodonorte se comprometeu a 
pagar R$ 750 milhões até o final da 
concessão, que acaba em novembro 
de 2021 – R$ 715 milhões em 
decorrência da infração e R$ 35 
milhões em multa.

Redução da tarifa
Em nota, o Ministério 
Público Federal afirma que as 
concessionárias Viapar e Caminhos 
do Paraná já tem que reduzir as 
tarifas de pedágio em 19,02% 
e 25,77%, respectivamente. 
Segundo o MPF, os percentuais 
correspondem ao somatório de 
degraus tarifários obtidos em 
aditivos recentes que foram 
obtidos mediante pagamento de 
propina a agentes públicos.

Consegs
Projeto de lei apresentado pelo 
deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) 
inclui os conselhos comunitários de 
segurança no Programa Nota Paraná. 
Dessa forma, os consegs poderão 
receber créditos e prêmios previstos 
no programa.

Seguro rural
O presidente Jair Bolsonaro afirmou 
que Seguro Rural do Plano Safra 
2019/2020 será de R$ 1 bilhão. 
A verba, atualmente na casa dos 
R$ 400 milhões, será anunciada 
oficialmente no dia 12 de junho. A 
ministra Tereza Cristina (Agricultura) 
defendeu o aumento dos recursos 
para resguardar os produtores 
em caso de prejuízos na safra, 
principalmente quando provocados 
por mudanças climáticas e, assim, 
atender a um número maior de 
beneficiários.

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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Erro de cálculo
O presidente interino da 
Venezuela, Juan Guaidó, teve um 
“erro de cálculo” e se equivocou 
no ‘time’ para anunciar o apoio 
dos militares, dizem fontes da 
Coluna ligadas ao político. “Ele 
se sentiu mais respaldado do 
que, de fato, estava”, diz um 
amigo. Fato é que houve nas 
últimas semanas movimentos 
do Comando Militar do Sul dos 
Estados Unidos no Caribe, e isso 
animou Guaidó. O caso explica a 
cautela das autoridades militares 
e do Itamaraty do Brasil, embora 
reforcem seu apoio.

Cenário
Resultado de ontem: povo nas 
ruas, confusão geral, país parado, o 
presidente-ditador Nicolás Maduro 
escondido; o presidente da Rússia, 
Vladmir Putin, reforçou apoio.

Acorda, gente
Aos desinformados – ou mal 
intencionados – que defendem 
Maduro, vale ressaltar que fere os 
direitos humanos ao criar e financiar 
milícia urbana e prender críticos.

Um santo..
A milícia arrebenta estudantes e 
mata inocentes – censura e prende 
jornalistas, etc. Mas ele venceu 
nas urnas? Sim. Antes mandou 
prender, sem motivos, seus 
opositores.

Saída honrosa
O ministro do Turismo, Marcelo 
Álvaro, voltou à corda bamba após 
a operação da Polícia Federal, 
batizada de Sufrágio Ostentação, 
que apreendeu documentos 
na sede do PSL de Minas sobre 

suposto esquema de desvio de 
recursos eleitorais e candidatas 
‘laranjas’ para cumprir cota do TSE. 

Laranjal 
Parlamentares do próprio PSL e 
integrantes do núcleo-duro do 
Governo Jair Bolsonaro avaliam, 
em conversas reservadas, que um 
pedido de demissão do ministro 
representaria uma “saída honrosa” 
da pasta. Além de Minas Gerais, 
as investigações da PF e do MP no 
Rio Grande do Sul também estão 
avançadas.

Aliado inesperado
Visto pela equipe palaciana como o 
principal responsável pelo acordo 
que destravou a votação da reforma 
da Previdência na Comissão de 
Constituição e Justiça, o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
tem atuado para conter as 
investidas da oposição e evitado 
colocar em votação matérias que 
possam desencadear derrotas ao 
Governo. 

Blindagem
Recentemente, Maia anulou 
a convocação do ministro da 
Justiça e Segurança, Sérgio Moro, 
para prestar esclarecimentos 
na Comissão de Legislação 
Participativa. O presidente da 
Câmara também não tem dado a 
mínima para as dezenas de projetos 
legislativos que tentam derrubar 
decretos do Governo Bolsonaro.

Descontrole
O Ministério da Educação não tem 
dados atualizados desde 2017 sobre 
o maior filão sob seu comando: 
quantas novas faculdades e cursos 
foram autorizados. E são centenas.

Delegado x Major 
As críticas abertas do Delegado 
Waldir, líder do PSL na Câmara, 
ao líder do Governo e colega 
de partido, Major Vitor Hugo, 
enfraqueceram o nome do primeiro 
junto ao presidente Bolsonaro. 
O Delegado corre risco de cair. 
Deputados colhem assinaturas 
para eleição para o cargo, e não 
aclamação, como feito no caso do 
deputado Waldir.

Insatisfação 
A ‘gota d’água’ para a insatisfação 
generalizada com Delegado Waldir 
foi a escolha dos membros da 
comissão especial para a PEC da 
Reforma da Previdência. “Colocou 
parte do seu grupo, gente que nem 
a favor da reforma é”, criticou um 
parlamentar.

Saúde pública
O senador Jorge Kajuru (PSB-GO), 
cuja entrevista à e-webtv da Coluna 
será veiculada amanhã, conta que 
já tem 268 Projetos de Lei de sua 
autoria prontos para apresentar. O 
principal, já tramitando, é a central 
de tratamentos de diabetes em cada 
Estado. 

Serviço social
Segundo conta o senador, a 
primeira-dama do País, Michele 
Bolsonaro, garantiu que o 
presidente Bolsonaro vai sancionar 
a lei assim que o Congresso aprovar. 
Em Goiânia, um centro similar, ideia 
sua, atende mil pessoas por dia
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Doadores isentos do pagamento  
por serviços funerários

Entre dez projetos discutidos na 
sessão ordinária da segunda-feira (29) 
na Câmara Municipal, sete estavam 
na segunda fase de apreciação. Um 
deles, de autoria do presidente, verea-
dor Noel do Pão, tratava da dispensa 
do pagamento de determinados servi-
ços funerários municipais aos usuários 
que comprovem a condição de doador 
de órgãos do parente ou familiar a ser 
sepultado no Município. O projeto foi 
aprovado e aguarda a sanção do pre-
feito Celso Pozzobom para que possa 
vigorar no município.

Setembro Amarelo
Voltado ao combate do suicídio, foi aprovado por unanimidade em segunda 
votação o Projeto de Lei 31/2019, do vereador Mateus Barreto. A proposta 
inclui no calendário oficial de eventos de Umuarama a Campanha “Setembro 
Amarelo” que tem entre suas atribuições, permitir ao Poder Executivo celebrar 
convênios com entidades e instituições legalmente autorizadas, visando à con-
secução dos objetivos desta Lei.

Outros projetos
Outra propositura de autoria 
de Noel, também assinada pelo 
vereador Júnior Ceranto, declara 
de utilidade pública a Casa de 
Recuperação Projeto Restauração. 
Também aprovado em segunda 
discussão, por unanimidade, 
aguarda a sanção do prefeito. 
A Casa de Recuperação realiza 
diversas atividades sociais, sendo o 
foco principal o amparo a depen-
dentes químicos como diversas 
ações as quais recebem o apoio da 
comunidade.

Bullying
Por sua vez, a vereadora Ana Novais é autora do Projeto de Lei 36/2019, ins-

tituindo o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying). A proposta 
recebeu aprovação unânime em segunda discussão e visa promover medidas de 
conscientização com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação sistemática 

(bullying), ou constrangimento físico e psicológico, cometidas por alunos, profes-
sores e outros profissionais integrantes de escola e de comunidade escolar.  A pro-

posta também permite ao Executivo firmar convênios e estabelecer parcerias para a 
efetivação da referida Lei.

Dez projetos foram discutidos pelos vereadores na última sessão ordinária de abril

ASSESSORIA

Índice em % MAR ABR ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,75 - 1,51 4,58
IGP-M (FGV) 1,26 0,92 3,10 8,64
IGP-DI (FGV) 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

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
28/3 a 15/4 0,5000 0,3715 0,0000
1/4 a 1/5 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/19 841,25 -6,25 -4,9%
FARELO mai/19 296,00 -1,20 -3,4%
MILHO mai/19 353,25 1,25 -0,9%
TRIGO mai/19 418,50 -8,25 -8,6%

Ações % R$
Petrobras PN -0,95% 27,11 
Vale ON -0,30% 50,10 
ItauUnibanco PN +0,89% 33,83 
Magazine Luiza ON +7,14% 191,26 
Petrobras BR ON +4,36% 23,70 
Suzano ON -4,19% 40,73

IBOVESPA: +0,17% 96.353 pontos

Índice MAR ABR MAI
IGP-M (FGV) 1,0760 1,0827 1,0864
IGP-DI (FGV) 1,0773 1,0827 -
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

SOJA 66,05 -0,5% -4,4% 65,00
MILHO 25,60 -2,0% -12,0% 25,00
TRIGO 46,39 0,6% -2,3% 47,00
BOI GORDO 152,01 0,0% 0,7% 155,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 111,42
Libra est. 0,7673
Euro 0,8926
Peso arg. 44,35

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,5% 3,9220 3,9230 +0,2%

PTAX  (BC) +0,2% 3,9447 3,9453 +1,2%

PARALELO -0,5% 3,8500 4,1400 +0,5%

TURISMO -0,5% 3,8500 4,1200 +0,5%

EURO +0,5% 4,4177 4,4199 +1,0%

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 30/04

Iene R$ 0,0354
Libra est. R$ 5,14
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.590,08 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 30/04

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

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

BOLSA DE CHICAGO

Em 30/04 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 70,00 -0,7% -5,4%
SOJA Paranaguá 75,00 -0,7% -5,3%
MILHO Cascavel 31,50 1,6% -6,5%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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Polícia elucida roubo em joalheria
Um trabalho em conjunto 

envolvendo Polícias Civil e Militar 
de Umuarama, levou à prisão, 
duas pessoas envolvidas em uma 
quadrilha de roubo e receptação 
de joias. O crime começou a ser 
desvendado tão logo havia sido 
praticado, na tarde da segunda-
-feira (29). Uma joalheria situada 
na avenida paraná, proximida-
des do Lago Aratimbó, foi o alvo 
escolhido pelos bandidos. Qua-
tro deles agiram usando armas 
de fogo e motos para a fuga. 
Enquanto dois permaneciam nos 
veículos, outros dois bandidos 
invadiam o estabelecimento, após 
renderem o segurança, que ficava 
do lado de fora da loja.

Depois que conseguiram 
acesso à área de exposição de 
joias, os assaltantes destruíram 
as vitrines e pilharam as peças 
de ouro e semi joias.

Enquanto praticavam o crime, 
um veículo gol, de cor branca, 
foi visto circulando pelas ime-
diações, provavelmente acompa-
nhando a ação.

Depois do assalto, os bandidos 
seguiram em alta velocidade sen-
tido à rodovia PR-482, em direção 
à Maria Helena.

Prisões
A Polícia Militar daquele município foi comunicada do roubo e deu início ás diligências 
em busca de suspeitos, até que por volta da 0h15 da terça-feira (30) abordaram o 
Volkswagen Gol, que era conduzido por uma mulher. Na revista ao veículo, vários anéis 
e alianças foram encontrados. A condutora disse que estava levando o produto para 
Cidade Gaúcha, onde um comprador a aguardava. Algumas peças possuíam etiquetas 
do local onde aconteceu o roubo. A mulher disse que não participou do assalto, apenas 
estava transportando as peças e por conta da receptação, foi conduzida à Delegacia 
de Polícia em Umuarama, onde também foi denunciado por associação criminosa.

Buscas
As diligências continuaram, até que PMs descobriram outros dois suspeitos que 
estariam ligados diretamente com o roubo. Ambos residem no Conjunto Habitacio-
nal Sonho Meu e no Jardim Panorama. Em uma das casas, os policiais encontraram 
algumas joias dispensadas no quintal e, por conta do flagrante, os moradores foram 
averiguados. Os PMs apreenderam 4 telefones celulares e algumas peças etiquetadas 
com o logotipo da joalheria roubada. No segundo endereço foi localizada uma das 
motocicletas usadas no assalto. O proprietário foi conduzido até a delegacia, mas 
negou o envolvimento, dizendo que a moto foi deixada em sua casa por um comparsa.

Interrogatório
O casal conduzido prestou depoimento aos investigadores e escrivães da Polícia Civil 

na manhã de ontem (30) e as investigações seguiram até o município de Cidade Gaú-
cha. Os policiais acreditam que restante das joias roubadas possam ter sido repassadas 
aos receptadores, pois a maioria do produto recuperado trata-se de joias de baixo valor.

PEÇAS roubadas de 
joalheria que foram 
recuperadas estavam 
sendo levadas à 
Cidade Gaúcha

DIVULGAÇÃO

Ao final da tarde da 
segunda-feira (29), 
PMs de Umuarama 
patrulhavam pela rua 
Maria Sebastiana 
Floriano, no Jardim dos 
Viveiros, quando avista-
ram dois suspeitos. Uma 
abordagem foi realizada 
e com um dos rapazes 
foram encontradas 20 
porções de cocaína. 
O homem de 26 anos 
foi detido e conduzido 
á Delegacia da Policia 
Civil junto com a droga 
apreendida.

DIVULGAÇÃO
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Ponte da Estrada Yarama
A secretaria de Serviços Rodo-

viários da Prefeitura de Umuarama, 
em parceria com o município de 
Perobal, revitalizou a ponte sobre 
o ribeirão Yarama, na estrada de 
mesmo nome. A passagem estava 
interrompida há algumas semanas, 
devido à precariedade e o risco de 
acidentes na ponte, e em dois 
dias de trabalho o trecho foi libe-
rado. A nova ponte já está pronta, 
sinalizada e mais segura para os 
usuários.

O trabalho foi iniciado na última 
segunda-feira, 29, e concluído na 
tarde desta terça, 30. “A Prefeitura 
de Perobal cedeu as madeiras para 
os reparos, enquanto Umuarama 
entrou com os equipamentos, a 
mão de obra e o restante do mate-
rial. Recuperamos as cabeceiras, 
algumas curvas de nível e caixas 
de contenção, o madeiramento 
superior da ponte e as guarnições 
laterais. Além disso, instalamos 
placas para alertar os motoristas 
sobre a passagem”, destacou o 
secretário municipal de Serviços 
Rodoviários, Mauro Liutti.

O madeiramento foi impermea-
bilizado, para resistir às intem-
péries climáticas, e o tráfego de 
veículos já foi restabelecido. “Essa 
ponte é importante para o trânsito 
rural, entre Umuarama e Perobal. 
Temos vários produtores rurais que 
cultivam milho, cana-de-açúcar, 
mandioca, gado de corte e leite 
naquela região. Depois de vários 
dias de interdição, nesta terça-feira 
eles já voltaram a utilizar a passa-
gem”, acrescentou o prefeito Celso 
Pozzobom.

Mais obras
Por outro lado, um grande serviço de readequação envolvendo várias máquinas da 
Prefeitura está sendo realizado pela Secretaria de Serviços Rodoviários em Vila Nova 
Jerusalém. Três estradas daquela região recebem serviços (a Paulista, Baraniuk e Coro-
nel). Um trecho da Estrada Paulista estava intransitável, na divisa entre Umuarama e 
Icaraíma, e já foi recuperado. A Prefeitura também tem construído ponte em concreto, 
como uma entregue recentemente na Estrada Esperança. “Temos um cuidado especial 
com as nossas estradas, pois sabemos a importância da produção primária na nossa 
economia, bem como o direito dos moradores do campo de transitar com conforto 
e segurança”, destacou o prefeito. Os produtores precisam de boas condições para o 
trânsito de insumos, transporte rural e escoamento da produção, por isso Pozzobom 
tem autorizado uma série de serviços no setor.

Micropavimentação
O programa de micropavimentação, que está recuperando vias públicas e diver-

sos bairros de Umuarama, avança pelo Parque Jabuticabeiras e na próxima semana 
chegará ao Jardim Cruzeiro. A etapa atual foi iniciada no último dia 16, no Parque Dom 
Pedro e Conjunto 26 de Junho. Nesta terça-feira, 30, a equipe realizou o serviço na Rua 
Onze Horas, devendo concluir ainda esta semana a Rua Flor de Ipê. O investimento é 

relativamente pequeno, levando em consideração a área beneficiada. “Nesta etapa, a 
Prefeitura vai recuperar cerca de 54 mil m² de pavimento. Além de mais em conta, 
a micropavimentação é rápida e eficiente, pois tem grande durabilidade. Ruas que 

receberam o serviço em abril de 2018 continuam em perfeitas condições, bem 
diferente da época em que recebiam apenas tapa-buraco”, destacou o prefeito. O 
secretário de Obras lembra que o investimento nesta etapa é de R$ 490 mil, nos 

jardins Independência, 26 de Junho, Parque Dom Pedro II, Jabuticabeiras e Jardim 
Cruzeiro. “Já fizemos o trabalho na rua Nossa Senhora de Guadalupe, recuperada 
em toda a sua extensão, na rua Nossa Senhora da Glória e também nas travessas 

Profeta Jeremias, Profeta Ezequiel e Santos Reis Magos”, explicou.

O madeiramento foi impermeabilizado, para 
resistir às intempéries climáticas, e o tráfego de 

veículos já foi restabelecido

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Biblioteca 
itinerante
Durante o lançamento da Biblio-
teca Itinerante 2019, na terça-
-feira, 30, no Centro Cultural 
Vera Schubert, o prefeito Celso 
Pozzobom anunciou a autoriza-
ção para aquisição de um novo 
ônibus que abrigará o projeto. 
“Com um veículo mais ade-
quado, a equipe poderá levar 
cultura, alegria e diversão para 
as crianças da rede municipal de 
ensino em municípios próximos, 
além de maior conforto e segu-
rança para todos”.

Notícia surpresa
A idealizadora e coordenadora 
da biblioteca, professora e escri-
tora Ângela Russi, ficou surpresa 
e emocionada com a notícia. 
“Todos os anos selecionamos 
temas, decoramos o ônibus e 
preparamos a ornamentação, 
adereços, ferramentas para 
apresentar as histórias e envol-
ver as crianças. É um trabalho 
artesanal que só é possível 
graças à dedicação dos nossos 
colaboradores, estagiários e 
apoiadores do projeto, como a 
secretária de Educação, Mauriza 
Lima, e o prefeito Celso Pozzo-
bom”, destacou Ângela Russi

Mais de 100 mil 
visitas
A Biblioteca Itinerante já soma 
mais de 100 mil visitas, ao longo 
dos anos, nas escolas munici-
pais. O ônibus decorado é uma 
atração à parte, com uma vasta 
lista de livros infantis e um 
ambiente próprio para a leitura. 
Neste ano, o tema é “Literatura 
e Cinema”, com a abordagem de 
livros que viraram filmes e ani-
mações de sucesso, e os adere-
ços são produzidos pela própria 
equipe, com muita reciclagem e 
criatividade.
O objetivo maior é plantar nas 
crianças a semente da leitura.

Sustentabilidade   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 
de Umuarama, das 8h 
às 17h. Como o nome 
diz, o evento integra 
instituições universitárias 
locais com o objetivo 
de identificar projetos 
com potencial para 
o desenvolvimento 
tecnológico do município 
de Umuarama. Na 
programação, entre 
outros assuntos estão 
biotecnologia para 
plantas medicinais e 
cultura maker. Inscrições 
abertas.

Enfermagem   ‘Você 
S/A - a essência de 
um planejamento 
descomplicado’ foi tema 
de palestra ministrada 
ao curso de Enfermagem 
da Unidade de Cascavel. 
A palestrante foi a 
enfermeira Cris Karla, 
especialista em saúde 
corporativa integral. O 
objetivo foi possibilitar 
aos acadêmicos 
descomplicar o 
planejamento sistêmico 
e preparar para assumir 
o leme do barco da sua 
vida, ter um projeto, 
saber o que fazer ao sair 
da universidade, uma 
oportunidade de ser 
e fazer a diferença no 
mercado de trabalho. A 
profissional destacou a 
importância de acessar 
os pilares de uma vida 
equilibrada e sistêmica. A 

palestra versou também 
sobre planejamento – 
planos de ações, agenda, 
como ser produtivo e 
não somente se ocupar. 
Falou ainda sobre visão, 
missão e valores dentro 
da empresa.

Inovação   A visita 
técnica ao Ecossistema 
de Inovação de Santa 
Catarina trouxe 
conhecimento e 
novas experiências 
ao coordenador do 
curso de Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas da Unipar de 
Toledo. Em Florianópolis, 
o professor Fernando 
Botelho teve a 
oportunidade de 
conhecer incubadoras de 
empresas, aceleradora, 
desincubadora, 
laboratório, Parques 
Tecnológicos, Centros de 
Inovação e Tecnologia e 
o Comitê de Inovação. 
No espaço, o grupo 
visitou várias empresas, 
entre elas, a RD 
Resultados Digitais, que 
começou como startup 
com foco em agência de 
publicidade e construiu 
uma plataforma para 
captar dados de usuário 
em redes sociais e 
assim direcionar ações, 
a Agriness, startup do 
ramo de suinocultura 
que fornece software 
para gestão da cadeia de 
suínos para a maioria das 
empresas do segmento 
no Brasil, e a Softplan, 
de serviços de software 
e inteligência nos ramos 
de construção, jurídico e 
saúde. 

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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MALHAÇÃO 
Filipe fi ca constrangido com Martinha. 

Carla discute com Marco Rodrigo sobre a 
palestra que ele fará na escola. Guga des-
conversa quando Regina pede para conhecer 
a pessoa com quem está saindo. Rita encontra 
Guga perto do local onde ela observa a fi lha. 
Jaqueline se preocupa com seu encontro com 
César. Martinha beija Filipe. Anjinha se sente 
culpada por mentir para Cléber. Madureira ques-
tiona Daniel sobre seu envolvimento com Jaque-
line. Meg descobre que Martinha está fi ngindo 
sobre seu estado para Filipe. Cléber pede para 
falar com Marco Rodrigo, e Anjinha se apavora. 
Lara avisa a Lígia e Joaquim sobre o resultado 
do exame de DNA. Guga descobre que Rita é a 
pessoa que quer fi car com Nina.  

VERÃO 90
João faz uma ligação anônima para Quin-

zinho, denunciando que Jerônimo recebeu 
dinheiro do prefeito. Dandara aceita a trégua 
proposta por Mercedes. Quinzinho pressiona 
Jerônimo para saber a verdade. O dinheiro de 
Jerônimo desaparece e ele acusa Vanessa. 
Manu conta a Kika que João é o verdadeiro 
Manuel. Janaína não gosta de ver Manu com 
João. Jerônimo constata que foi Galdino quem 
roubou o dinheiro que ele desviou da PopTV. 
Candé discute com Larissa por causa de 
Diego. Madá e Patrick entregam um pote de 
doce de leite para Janaína descobrir o que tem 
na receita. Mercedes presenteia Dandara com 
um vestido para a nora usar no coquetel de 
Vinícius. Quinzão vai ao encontro de Lidiane.

O SÉTIMO GUARDIÃO 
Nicolau discute com Walid e passa mal 

após a briga. Todos na cidade reclamam do 
mau cheiro da água. Diana foge de casa. Mar-
cos Paulo garante que sabe o que houve com 
a água da cidade. Diana pede ajuda a Luz, que 
tenta esconder a menina de Sóstenes. Nicolau 
e Afrodite prestam queixa do desaparecimento 
de Diana. Walid repreende Bebeto pela sugestão 
que fez à irmã. Luz pede a ajuda de Júnior.  

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Claudia, estressada por conta da pre-

sença de Fernanda, desconta nos filhos. 

Filipa, Paola, Hugo e Éric armam um plano 
contra Poliana. Paola começa a falar e a andar 
igual à Filipa. O vídeo do surto de Ruth vira-
liza. Roger se irrita com Claudia por ela não 
ter trazido nenhuma informação sobre Pen-
dleton. Dona Branca é maquiada por Arlete 
para grava um novo vídeo para o CLP. Marcelo 
procura Ruth e discute com ela sobre o veto 
ao projeto Escola dos Sonhos. Lorena discute 
com os meninos e sai do clubinho. O vídeo 
de Dona Branca é emocionante e Arlete e 
Verônica choram durante a gravação.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Joaquim não consegue fugir com 

Manuela, pois Sandro aparece. Otávio per-
gunta para Frederico o que ele acha dele con-
tratar Rebeca. Frederico sugere que ela seja 
sua assistente e lhe auxilie com os catálogos 
da marca. Frederico conta para Tomás sobre 
Rebeca trabalhar na empresa, mas pede 
segredo. Tomás conta para Safi ra, que fi ca 
irritada. Navarro leva lanche para Isabela e 
descobre que ela fugiu. Regina fi ca furiosa 
e pergunta para Manuela se ela sabe algo. A 

garota nega tudo e Marina diz que Isabela não 
disse nada sobre a fuga. Regina garante que 
se Isabela contar algo para a polícia, é a famí-
lia e os amigos de Manuela que irão sofrer.

JEZABEL 
Na praça de Samaria, Jezabel ordena 

que todos se ajoelhem diante do altar do 
deus Baal. Elias se nega e se aproxima de 
Jezabel. Ela fica furiosa e ordena que os 
profetas israelitas sejam mortos. Hannibal e 
os soldados avançam diante dos profetas e 
seus seguidores. Profetas e discípulos são 
perseguidos e mortos pelos soldados fenícios. 
Barzilai tenta defender os profetas do ataque. 
Sidônio mata Ezri. Miguel impede que Adad 
mate Geazi. Barzilai questiona a matança 
comandada por Hannibal. Inlá e Joel buscam 
refúgio na casa de Baltazar, que só os recebe 
graças à intervenção de Temima. Levi tenta 
abrigar profetas na taberna, mas é impedido 
por Phineas. Acabe e Jezabel discutem por 
causa da matança promovida por ela.
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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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ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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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.
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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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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-
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e confessa que, para ela, é João. Yasmin
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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.
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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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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
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do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
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e confessa que, para ela, é João. Yasmin
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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
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dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
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Em ”Órfãos da Terra”,  Rania confronta Aziz. Jamil se revolta quando osheik fala sobre a 
punição que aplicou em Hussein. Almeidinha e outros policiais rendem Aziz e seus capangas. 

Norberto é rude com Teresa, e pensa em Valéria. Fairouz se preocupa com Dalila. Hussein 
deixa a barraca de Samira, seu esconderijo. Aziz jura vingança contra Almeidinha. Benjamin 
revela a Rania e Miguel que foi Camila quem deu o endereço do centro de refugiados para 
Aziz, em troca de dinheiro. Rania descobre que Camila saiu de casa e teme pela vida da 
fi lha. Laila e Jamil viajam em lua de mel. Eva se emociona ao falar com Davi. Rania visita 

Aziz na prisão e exige que o sheik se afaste de Camila.

 

DI
VU

LG
AÇ

ÃO

Aziz é preso 
durante o 

casamento 
de Laila 
e Jamil 
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Não se envolva em qualquer coisa absurdamente 
controversa, evite isso! Você parece estar atraindo 
isso hoje! Você não tem uma dieta equilibrada e é 
hora de resolver isso.

Você vai preferir trabalhar em equipe e terá bons 
relacionamentos por causa disso. Sua aptidão 
física não está adaptada às suas atividades. Os 
altos e baixos que você está experimentando é 
um sinal de fadiga mental.

Seu ritmo de vida está se intensifi cando, mas 
não se esqueça de si mesmo neste turbilhão de 
atividades. Você vai sentir a necessidade de fi car 
sozinho e uma real necessidade espiritual de se 
concentrar em si mesmo.

Observar as coisas vai fazer com que você queira 
adotar alguns valores novos e mais profundos. 
Uma súbita sensação de cansaço fará você ver 
que é hora de ter uma noite tranquila, passe algum 
tempo sozinha e descanse.

Você pode facilmente chegar a um acordo e a 
um compromisso fi rme e vai se orgulhar de suas 
realizações. Você deve ser capaz de ver as con-
sequências de seus excessos e ganhar ao gastar 
sua energia na mesma proporção.

Suas dúvidas vão desaparecer e isso vai levantar o 
seu espírito, você vai se sentir encorajado. Você vai ser 
invejado pelo seu dinamismo hoje. Você se sente muito 
mais à vontade consigo mesmo e deve isso a si mesmo 
e aos seus esforços para melhorar seu estilo de vida.

Não dê tanta importância aos a detalhes, vá direto 
ao que é importante - você não tem tempo a per-
der! Respire mais profundamente, isso vai ajudá-lo 
a se sentir calmo e você vai precisar disso para 
lidar com todas as mudanças que está fazendo.

Sua atitude para perspectivas futuras amadureceu 
de forma realista e isso é evidente para as pes-
soas que o rodeiam. Você está em boa forma para 
se lançar na cena social. Talvez seja necessário 
um pouco de ar fresco, afi nal.

Seus talentos como negociador vão ser muito úteis 
para classifi car os confl itos em torno de você. O seu 
comportamento excessivo está fazendo você perder 
sua energia sem pensar. Contenha esses impulsos. 
Ou tire um tempo para se recuperar depois.

Você terá todo o prazer em fazer comentários cíni-
cos, mas tome cuidado para não ofender ninguém. 
Você está em sintonia com seu ambiente e não há 
obstáculos à vista, já que você vai ter uma aborda-
gem mais equilibrada. Isto lhe dará força.

Não acredite em fofocas, procure mais informação 
em primeiro lugar. Você vai enfrentar alguns peque-
nos inconvenientes que vão ajudá-lo a ver que você 
pode fazer algumas melhorias em sua saúde e no seu 
bem-estar. Não negligencie um estilo de vida saudável.

Você sente uma necessidade de aproveitar a 
vida e isso é exatamente o que você precisa para 
recarregar suas baterias de hoje. Seu bom humor 
é contagiante e você levará pessoas a sua volta 
junto com você.
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Zélia Casoni
“

“

A lei de ouro do 
comportamento 
é a tolerância 
mútua, já que 
nunca pensa-

remos todos da 
mesma maneira, 

já que nunca 
veremos senão 
uma parte da 
verdade e sob 
ângulos diver-
sos. Mahatma 

Gandhi

Happy Day 
A coluna destaca leitores do 
Jornal Tribuna Hoje News 
que comemoram aniversário 
hoje  -, Margarida Vânia Bar-
bosa Guedes. Amanhã, dia 2 
Vivas para Gracinha Ribeiro 
Ferreira, Débora Frabretti 
Parise e Tiago Faleiros. Da 
coluna: felicidades!

Mamma Mia!
No sábado (25) de maio 
acontece a 29 edição do 
Jantar Italiano promovido 
pelo Ro-tary Catedral -, o 
evento beneficente acontece 
no Metropolitan, às 20h30. 
Uma noite maravilhosa com 
surpresas e cheia de charme. 
Convites a venda com Sandra 
Sitta -, e mais detalhes pelo 
fone 98425-2572.

Novo Point
Uma hamburgueria com pop rock nos finais de 
semana abriu as portas, na Rua Arapongas em 
frente ao Alfa. Bom para prestigiar e degustar. 

Fica a dica. 

 Luci Lemes

Fabiana Vieira e os filhos Maria Eduarda e Pedro iluminam a coluna de hoje para ilustrar o tema “ Mãe & 
Filhos” , um projeto da fotógrafa Luci Lemes, que mostra em cliques nesta semana que antecede o Dia das 
Mães, a essência da vida através dessa relação tão linda que decorre do ato de ser Mãe. 

Fórum Empresarial
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 atu-
ais: 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).  

Nós Fomos!
Ainda repercute o sucesso da Exposição “Rock’n Ladies” e a noite de boa música no Old 
Rock Bar com a roqueira Patrícia Borges e parceiros. Quem esteve por lá foi os casais: 
Fabiana Vieira e Pedro Ruiz; Melissa e Carlos Lisboa e Francielle e Fábio de Carvalho. 

Reunidos!
A conferência que apontou os caminhos do turismo em Umuarama e região

Umuarama aconteceu na última sexta-feira, 26, no anfiteatro do  Spazio Hotel. Denominada de  1ª Conferência Municipal do Turismo 
contou com a presença diversos parceiros e teve o intuito de identificar e promover as potencialidades turísticas da cidade e região. 
No clique: Elisângela Mello, Jane Bitencourt ( Câmara da Mulher), Deise Bezerra da PR Turismo, Viviany Roder (Conselho Municipal do 

Turismo),  Douglas Bácaro Professor Jacó e Marcelo Piffer (Presidente do Convention Umuarama). 

l A  venda de veículos no Brasil 
tem apresentado números positivos. 
O acumulado do primeiro trimestre 
mostrou que 607,6 mil veículos fo-
ram comercializados, neste que tam-
bém foi o melhor desempenho dos 
últimos quatro anos para o período.

l De acordo com a Associação 
Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores (Anfavea), 
a expectativa é de que sejam 
vendidos 2,86 milhões de veí-
culos em 2019 (média mensal 
de 238,33 mil), número maior 
quando comparado às vendas de 
2018. A General Motors ocupa a 
liderança, com 106,4 mil unida-
des vendidas no período, número 
16% maior que no ano passado.
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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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CIVIC 2.0 LXR ................................. 14/15.................... BRANCO .....................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 63.900,00
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 LTZ I TURBO ............ 16/17.................... VERMELHO .................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ........... 16/17.................... BRANCO .....................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ........... 17/18.................... 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  ................................. 16/16.................... BRANCO .....................COMPLETO, AUT ................................ R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ .............................. 13/14.................... PRATA .........................COMPLETO ........................................ R$ 43.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT ......................... 18/19.................... PRATA .........................COMPLETO, AUT ................................ R$ 59.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT ........................... 14/15.................... PRATA .........................COMPELTO, AUT ................................ R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT ........................... 16/17.................... BRANCO .....................COMPLETO, AUT .............................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT ........................... 17/17.................... BRANCO .....................COMPLETO, AUT .............................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL .................. 12/13.................... PRETO ........................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ................ 16/17.................... BRANCO .....................COMPLETO ........................................ R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ................................ 13/14.................... PRETO ........................COMPLETO, AUT ................................ R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ................................ 14/15.................... PRATA .........................COMPLETO, AUT ................................ R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT .............................. 14/14.................... BRANCO .....................COMPLETO, AUT, 7L........................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ .................................. 13/14.................... BRANCO .....................COMPLETO, AUT, COURO, TS ............. R$ 62.900.00

EXTRAVIO DE ALVARÁ
JAMES MICHAEL CASTRO 

GODOI, fi rma inscrita nº CPF 
060.148.249-28, situada na 
Rua Fernando de Noronha, 
1961 Parque Tarumã, CEP: 

87508-245, nesta cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 

vem publicar o extravio do 
ALVARÁ DE LICENÇA Nº 27. 398. 
Com esta publicação o mesmo 
fi ca sem nenhum efeito legal.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
SELMA REGINA ESCOLIN 

FRANÇOLIN, fi rma inscrita no CNPJ 
09.652.929/0001-70, situada na 
Avenida Walter Luiz da Cunha, 

2463, Parque San Gaetano, CEP: 
87506-360, nesta cidade de 

Umuarama, Estado do Paraná, 
vem publicar o extravio do ALVARÁ 
DE LICENÇA Nº 27.556. Com esta 

publicação o mesmo fi ca sem 
nenhum efeito legal.

15CLASSIFICADOSUMUARAMA, 1º DE MAIO DE 2019



16 ESPORTE HOJE NEWS, 1º DE MAIO DE 2019

O atleta Anderson 
de Souza, participou 
no domingo (28), da 
1ª Corrida Senti-
nela da Fronteira. A 
competição aconteceu 
em Guaíra e teve o 
objetivo de encerrar 
as comemorações dos 
371 anos do Exército 
Brasileiro. Num per-
curso 8 kms, o umua-
ramense chegou em 
2º lugar na categoria 
geral. Seu filho Gabriel 
Cristian conquistou o 
4º lugar no geral em 
um percurso de 4 kms.

Lesão tira umuaramense de
competição internacional

A triatleta Lismara Ambrósio 
de Umuarama, que se preparava 
para encarar a competição mais 
importante de sua vida, o Mundial 
Triathlon 2019, em Lausanne na 
Suíça, teve que desistir do seu 
objetivo após sofrer uma lesão no 
quadril em janeiro deste ano.

A umuaramense de 22 anos 
tinha um intervalo de 9 meses de 
treinamento até a competição que 
começa em agosto e tem duração 
de aproximadamente um mês.

A LESÃO
Em janeiro deste ano, Lismara 

estava correndo quando sofreu 
uma pequena fratura por estresse 
de repetição de movimento no colo 
de um dos fêmures. “Como todo 
o atleta, treinamos até o limite do 
nosso corpo, correndo o risco de 
sofrer lesões. Infelizmente eu me 
lesionei durante o treinamento, 
isso retardou toda a minha trajetó-
ria, quando eu me preparava para 
chegar no meu melhor nível nesse 
mundial”, disse Ambrósio.

Por causa da fissura, Lismara 
teve que tomar sua mais impor-
tante decisão: não participar do 
campeonato. “Não foi fácil tomar 
essa decisão, eu tinha duas 
opções: me arriscar em continuar 
treinando mesmo assim, sabendo 
que não conseguiria chegar no meu 
melhor nível e o pior, não me recu-
perar 100% depois. Então decidi 
pela desistência”, lamenta.

A determinação de Lismara 
não parou, mesmo depois da 
lesão. Apesar da desistência, a 
jovem atleta pretende participar do 
Campeonato Brasileiro e da Copa 
Brasil de Triathlon, já a partir do 
segundo semestre de 2019. “Se 

eu conseguir uma boa classificação 
nestes campeonatos, que são de 
nível nacional, poderei participar 
em 2020 do Mundial de Triathlon. 
A lesão apenas retardou minha tra-
jetória e pretendo estar 100% recu-
perada no ano que vem e chegar ao 
mundial na melhor forma possível”.

Voltando a rotina
Pelo fato de o triatlo ser um esporte que exige muito do corpo, envolvendo 

corrida, natação e ciclismo, Lismara volta à rotina de treinos pouco a pouco. Por 
enquanto ela pratica somente natação e ciclismo. “Já fui liberada pelo médico para 

voltar a correr, mas ainda não me sinto confortável quando corro, sinto algumas 
dores, mesmo leves, que me incomodam”, avalia a atleta.

Campanha
O esforço foi grande para que a jovem de Umuarama conseguisse competir 

na Suíça. Em 16 de janeiro, o Jornal Tribuna Hoje News, fez uma reportagem com 
Lismara, em que ela precisava arrecadar R$ 22 mil para conseguir viajar até a Suíça. 
O dinheiro arrecadado seria gasto com passagem, inscrição da prova, uniforme da 
seleção e transporte de equipamento esportivo. “Todo o dinheiro que eu arrecadei 
com a ajuda da imprensa e dos amigos, eu devolvi. Até as rifas que eu tinha come-
çado a vender eu cancelei o sorteio, e reembolsei quem tinha comprado”, finaliza, 

agradecendo o apoio que recebeu. “Espero contar com todo este apoio futura-
mente, para que eu possa destacar cada vez mais o nome de Umuarama”.

JOÁS CAVALCANTE

ARQUIVO PESSOAL

Lismara Ambrósio, de 22 anos se preparava 
para o Mundial Triathlon 2019
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