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UMUARAMA

Fórum inicia trabalhos 
da Frente Parlamentar 
para o Desenvolvimento 
do Noroeste
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Motorista da Prefeitura 
de Umuarama morre 
em grave acidente em 
Ponta Grossa 

Fecoum recebeu 5 mil 
visitantes e prospecta 
mais de R$ 6 milhões 
em negócios

PR movimenta R$ 1,3 bilhões 
com cigarros contrabandeados
Numa pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência, foi verificado que o contrabando continua 
respondendo pela maior parte dos cigarros consumidos no Paraná: 77% de todos os cigar-
ros que circulam no Estado são contrabandeados do Paraguai. O montante irá movimentar 

cerca de R$ 1,3 bilhões apenas neste ano. l Págs. 12e13

Derrubada
Vendaval derrubou árvore sobre quatro carros ao final 

da tarde da quinta-feira (3), na rua Arapongas. Prefeitura 
analisará se tronco, que partiu na base, estava podre. Dois 

carros estavam em movimento quando foram atingidos. 
Ninguém ficou ferido. l Pág. 24
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião



PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
05/10 - 13h48

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Sexta

Minguante
21/10 - 10h41

Nova
28/09 - 15h27


28 16 


23 15

Sexta




26 15 


30 15

SábadoSábado

Cheia
13/10 - 18h10

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 07 14 17 19 23 29
concurso: 0209

01 02 26 32 40 43

concurso: 1994

concurso: 1390

08 16 20 21 31 34
concurso: 2194

concurso: 5088

07 22 56 62 66

concurso: 5428

33.077
70.508
23.151
46.457
48.470

AGOSTO

JUVENTUDE/RS

concurso: 1872

01 02 06 08 09 13 14 15 
17 19 20 21 22 23 25

concurso: 2009

04 07 10 15 20 21 23 
26 33 34 39 40 43 53 

66 69 75 79 82  91

04 11 28 30 47 50 

15 43 52 60 62 65 77
Luciana Brites é psicopedagoga, uma das fundadoras do Instituto 
NeuroSaber e co-autoria, com Clay Brites, do livro Mentes Únicas

Nublado  
Nublado com 
chuva isoladas

Nublado com 
chuva isoladas Nublado  

 Uma criança que tem Transtorno Opositivo-Desafi ador é extre-
mamente opositiva, desafi adora, que discute por qualquer coisa, 
que não assume seus erros ou responsabilidades por falhas e 
que costuma sempre se indispor com os demais de seu grupo ou 
de sua família de maneira a demonstrar que a cada situação será 
sempre difícil convencê-lo.

Os sintomas do TOD podem aparecer em qualquer momento da 
vida, mas é mais comum entre os 6 e 12 anos. Essas crianças têm 
intolerância às frustrações, reações agressivas, intempestivas, sem 
qualquer diplomacia ou controle emocional. Elas costumam ser dis-
criminadas, perdem oportunidades e desfazem círculos de amizades.

Não raro, sofrem bullying e são retiradas de eventos sociais 
e de programações da escola por causa de seu comportamento 
difícil. Os pais evitam sair ou passear com elas e muitas vezes as 
deixam com parentes ou em casa. Entre os irmãos, são preteridos, 
mal falados e considerados como “ovelhas negras”. São tratados 
como diferentes e mais criticados pelos pais.

O Transtorno Opositivo-Desafi ador necessita de acompanha-
mento profi ssional para que suas características sejam diminuídas 
e desapareçam. No entanto, é preciso dizer que quanto antes for 
descoberto, mais fácil será o controle da situação.

Caso a criança chegue à adolescência, o TOD pode evoluir 
para distúrbios que tornarão a situação ainda mais séria, como o 
surgimento do Transtorno de Conduta, por exemplo. Além disso, o 
abuso de álcool e outras drogas podem se intensifi car.

As intervenções se pautam em psicoterapia infantil. O espe-
cialista vai analisar também o ambiente familiar em que a criança 
vive e qual a relação social que ela demonstra em situações que 
requerem sua participação em determinados meios.  A terapia para 
a família também não está descartada.

Vale dizer que a psicoterapia visa trabalhar aquelas situações 
em que a criança precisa lidar com alguma frustração (onde surgem 
os momentos de raiva e outros traços já mencionados anterior-
mente). A orientação dada aos pais tem o objetivo de ajudá-los no 
comportamento e nos métodos a serem aplicados dentro de casa. 

 “Podem escrever o que estou 
dizendo, é o projeto do futuro 

Eduardo Cunha brasileiro. Eduardo 
Cunha original está preso, mas está solto o 
líder do PP que se chama Arthur Lira, que é 

um achacador”.

‘‘

‘‘ ‘‘

‘‘
“Está havendo um problema 

grave, que é o seguinte: o sucesso 
da Câmara está incomodando muita gente”.‘‘

‘‘ ‘‘

‘‘Presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ)

‘‘

‘‘ ‘‘

‘‘Líder do PP na Casa, 
Arthur Lira (AL)

“Ele não vai ganhar luz aqui 
em Brasília nas minhas costas. 

Brasília não é o quartel do 
Ceará que eles comandam a mão de 

ferro há 20 anos”.

Senador Cid Gomes (PDT-CE)

 O que é o Transtorno 
Opositivo-Desafi ador (TOD)?



FUNCOR
A proposta que cria o Fundo Estadual de Combate à 
Corrupção (FUNCOR/PR) foi aprovada em primeira 
votação na plenária ontem (2), na Alep. O projeto 
do Executivo, prevê que o fundo seja vinculado à 
Controladoria Geral do Estado do Paraná (CGE/PR) e 
financiará ações de prevenção, fiscalização e repreensão 
às práticas que causam prejuízo aos cofres públicos ou 
que gerem enriquecimento ilícito de servidores públicos 
estaduais e pessoas jurídicas relacionadas na legislação.
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Reajustes
promulgados

O presidente da Assem-
bleia Legislativa do Paraná 
(Alep), deputado Ademar 
Traiano (PSDB), promulgou 
ontem (quarta-feira, 02) o 
reajuste de 4,94% sobre 
os vencimentos dos servi-
dores dos Poderes Legisla-
tivo e Judiciário, Ministério 
Público, Tribunal de Contas 
e Defensoria Pública do 
Estado, todos com retroa-
tividade ao dia 1º de maio.

O valor da recomposi-
ção corresponde às perdas 
inflacionárias no período 
de um ano, definido pelo 
Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA). Incluem-se os ser-
vidores ativos e inativos 
dos quadros efetivos e os 
cargos em comissão.

“A decisão de promul-
gar esta Lei é um compro-
misso da Mesa Executiva da 
Assembleia. As resoluções 
são tomadas em conjunto. 
Este é um momento impor-
tante para os servidores”, 
comentou Traiano.

O ato de promulgação 
contou com a participação 
do primeiro-secretário da 
Assembleia, deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSB), e 
de presidentes e diretores 
dos sindicatos que repre-
sentam os servidores dos 
Poderes e órgãos.

O presidente do Sin-
dicontas-PR, Wanderlei 
Wormsbecker, destacou a 
impor tância da indepen-
dência entre os Poderes. 
“Foi um longa luta para 
garantir a reposição da data-
-base. A Mesa Executiva da 
Assembleia fez valer o que 
está na Lei, reconhecendo 

a independência entre os 
Poderes”, avaliou. A vice-
-presidente do Sind-MPPR, 
Elis Regina Slomski, disse 
que a promulgação é um 
direito dos servidores.

“Hoje foi garantido um 
direito constitucional do 
ser vidor. É uma reposi-
ção de perdas da inflação 
e representa uma luta 
grande dos sindicatos”, 
disse o diretor do Sindjus-
-PR, Leandro Fonseca.

Jacinta Schimidti, presi-
dente do Sindilegis, afirmou 
que o momento é impor-
tante. “Temos de agradecer 
o empenho da Mesa Execu-
tiva da Assembleia por esta 
reposição”, comentou. 

APROVAÇÃO
No início de setembro, 

os parlamentares aprova-
ram os projetos de lei n° 
577/2019, de iniciativa 
do Tribunal de Justiça; n° 
578/2019, do Ministério 
Público; n° 579/2019, de 
autoria do Tribunal de Con-
tas; n° 580/2019, assinado 
pela Defensoria Pública; e o 
n° 656/2019, da Comissão 
Executiva da Assembleia 
Legislativa, corresponden-
tes aos reajustes.

As votações foram fei-
tas em dois turnos (uma 
das sessões plenárias em 
caráter extraordinário). Os 
projetos não receberam 
emendas e seguiram para a 
sanção ou o veto do gover-
nador Ratinho Jr. “Como 
o governador não sancio-
nou, cabe ao presidente 
da Assembleia Legislativa 
promulgar o reajuste. Agora 
ele é publicado e entra em 
vigor”, explicou Traiano.

IPVA
Incentivos fiscais vão estimular a produção e o uso de 
carros elétricos no PR, através de um projeto de lei que 
zera a alíquota de IPVA de veículos elétricos aprovada 
em terceiro turno na Alep. Até o dia 31 de dezembro 
de 2022, a alíquota segue no percentual de 3,5%. 
Outra alteração diz respeito aos veículos que utilizam 
Gás Natural Veicular (GNV). Para garantir isonomia, 
o benefício de alíquota de 1%, que já era oferecido, 
também irá vigorar sem qualquer prazo.

Cadastro de pedófilos
A possibilidade de criação de um cadastro estadual 
de pedófilos foi um dos temas discutidos na 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Alep na 
quarta-feira (02). A proposta de autoria do deputado 
Jonas Guimarães (PSB), foi relatada pelo deputado 
Delegado Jacovós (PL), que afirmou ser possível a 
implantação desse sistema: “Sou favorável a essa 
nova ferramenta”, frisou.

Recursos
Os recursos do FUNCOR/
PR serão utilizados 
para a implementação, 
manutenção e 
aperfeiçoamento das 
atividades da CGE/PR, 
inclusive a qualificação de 
servidores, recrutamento 
de pessoal, aparelhamento 
administrativo e a ampliação 
da capacidade de trabalho 
do órgão. O texto ainda 
diz que o comitê gestor do 
fundo será formado pelo 
controlador-geral do Estado 
e membros da diretoria da 
própria CGE/PR.

Justificativa
“Acordos de leniência, 
contratos da CGE e multas 
aplicadas no âmbito da 
Lei Anticorrupção; enfim, 
todo recurso advindo de 
ações e investigações 
que combatam a 
corrupção será usado 
para trazer segurança de 
integridade e ética para 
a administração pública”. 
Foi o que explicou o 
controlador-geral do 
Estado, Raul Siqueira, ao 
apresentar o projeto aos 
deputados na Assembleia 
Legislativa do Paraná.
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Posse dos
procuradores

Tomaram posse ontem 
(03) dez novos procurado-
res estaduais aprovados 
no concurso promovido 
pela Procuradoria-Geral do 
Estado (PGE). Eles foram 
aprovados no XV Concurso 
Público para ingresso na 
carreira de Procurador do 
Estado do Paraná, promo-
vido em 2015. Com a ceri-
mônia de posse promovida 
pela PGE, o grupo inicia 
suas atividades na admi-
nistração pública.

De acordo com a procu-
radora-geral Letícia Ferreira 
da Silva, eles reforçarão os 
consultivos nas secretarias 
e autarquias estaduais, 
além de integrarem também 
a Câmara de Conciliação 
de Precatórios do Estado. 
“Esperamos realmente 
reforçar nossa equipe, 
especialmente na questão 
de orientação e consultoria 
jurídica para a administra-
ção pública e também para 
a nossa Câmara de Conci-
liação de Precatórios, para 
que possamos recuperar o 
crédito público e também 
ajudar o gestor estadual 
a ter bastante segurança 
jurídica em sua tomada de 

decisões”, disse.
Foram empossados Leo-

nardo Melo Matos; Camila 
de Fátima Franchini Bianchi; 
Adriano Freitas Coelho; Gui-
lherme Ramos Paese Lima; 
Alisson Luiz Nichel; Kelly 
Schaldach; Allyson Mar-
tins Coelho; Antonio Pedro 
de Lima Pellegrino; Daniel 
Leite Ribeiro; Apoenna 
Amaral de Alencar Castro.

O procurador Antonio 
Pedro de Lima Pellegrino 
falou em nome dos novos 
procuradores reforçando a 
relevância da PGE. Disse 
que o novo grupo vem com 
muita vontade de traba-
lhar. “As expectativas são 
as melhores possíveis. O 
Paraná é um estado bas-
tante relevante na federação 
brasileira e vamos integrar 
uma carreira de extrema rele-
vância para a administração 
pública, seja no combate à 
corrupção, no assessora-
mento das contratações e 
licitações, na manutenção 
do dia a dia burocrático da 
administração. Mas o mais 
importante é que esta turma 
vem com muita vontade de 
ajudar no que for possível o 
estado do Paraná”, afirmou.

Geração Atitude
O presidente Ademar Traiano 
(PSDB) adianta que a Assembleia 
Legislativa cadastrou 262 
propostas dos estudantes que 
participaram da quinta edição 
Geração Atitude. A maioria 
das propostas é voltada às 
áreas de educação, saúde, 
meio ambiente, segurança e 
acessibilidade. Uma banca de 
servidores do Legislativo tem até 
o dia 10 para definir os projetos 
selecionados. A divulgação dos 
vencedores será a partir do dia 
11 de outubro.

“Bolsonaro é vítima”
O deputado Filipe Barros 
(PSL-PR) sustenta que “a 
maior vítima de fake news 
nas eleições foi [o presidente 
Jair] Bolsonaro”. “Quem diz 
isso não é o Filipe Barros, 
não é o eleitor do Bolsonaro. 
Quem diz isso é o próprio TSE, 
que condenou [Fernando] 
Haddad (PT) por divulgação de 
notícias que denigrem outros 
candidatos. Bolsonaro foi a 
maior vítima desse sistema 
podre que o PT utiliza”.

Utilidade pública
A Assembleia Legislativa 
aprovou projeto de lei do 
deputado Alexandre Curi 
(PSB) que declara como de 
utilidade pública a Associação 
de Produtores de Peixes de 
Icaraíma. A associação vai 
industrializar e comercialização a 
produção de pescado da região.

Reposição salarial
O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Ademar 
Traiano (PSDB), promulgou 
projetos que concedem 
reajuste de 4,94% para os 
servidores públicos estaduais 
do Tribunal de Justiça, do 
Ministério Público, do Tribunal 
de Contas, da Defensoria 
Pública e do Legislativo. ”É 
uma satisfação atender a 
demanda dos funcionários”, 
destacou Traiano.

Mais quatro cidades
O deputado Aliel Machado (PSB) 
indicou recursos, por meio de 
emendas individuais, para mais 

quatro cidades paranaenses 
- Pinhão, Palmas, Candói e 
Laranjeiras do Sul - nas áreas de 
saúde, agricultura e esporte.

Perdão
O vereador Ezequias Barros 
(Patriota), de Curitiba, 
pediu perdão às famílias de 
quatro jovens mortos em um 
confronto com a Polícia Militar. 
“Se de alguma forma fui 
incisivo contra as famílias, peço 
perdão porque não é isso que 
estou querendo buscar com 
minha fala. Quero viver em um 
país onde se respeite a lei e 
não aconteça o que aconteceu 
com esses jovens”.

Pros busca Alencar
O deputado Toninho 
Wandscheer (Pros-PR) 
confirmou que seu partido 
busca filiar Josué Alencar, 
filho do ex-vice-presidente 
José Alencar. O empresário, 
inclusive, já palestrou para 
parlamentares e filiados 
do partido em Brasília e 
pode disputar as eleições 
presidenciais de 2022.

Janja resiste
A namorada do ex-presidente 
Lula (PT), Rosângela da 
Silva, a Janja, funcionária da 
Itaipu Binacional, resiste na 
transferência do escritório 
da binacional em Curitiba 
para a sede da usina em Foz 
do Iguaçu. A mudança foi 
determinada pelo presidente 
da Itaipu, Joaquim Silva 
e Luna. A usina mantinha 
76 funcionários lotados na 
capital paranaense. O prazo 
de transferência termina em 
janeiro de 2020. 

Ratinho e Moro
O governador Ratinho Junior e o 
ministro Sergio Moro (Justiça e 
Segurança Pública) acompanham 
hoje em São José dos Pinhais as 
ações do projeto “Em Frente, 
Brasil” de combate à criminalidade 
violenta. Antes, em Curitiba, os 
dois participam do Encontro do 
Conselho Nacional de Secretários 
de Justiça, Cidadania, Direitos 
Humanos e Administração 
Penitenciária.

TOMARAM posse dez novos procuradores estaduais aprovados no concurso da PGE

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN
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Dois projetos sofrem pedidos 
de vistas em sessão na Câmara

Foi aprovado por unanimidade 
em segunda discussão e votação 
na sessão ordinária da segunda-
-feira (30) na Câmara de Umua-
rama o Projeto de Lei 092/2019 
que prevê alterações nas nomen-
claturas de cargos existentes no 
Poder Legislativo. Junto a este 
texto, outras 14 matérias foram 
apreciadas pelos parlamentares. 
Entre eles, os Projetos de Leis 
090/2019 e 091/2019, apro-
vados com um voto contrário em 
segunda discussão, autorizando o 
Poder Executivo a conceder direito 
real de imóvel que compõe o patri-
mônio municipal, no âmbito do Pro-
grama de Desenvolvimento Econô-
mico de Umuarama – PRODEU.

Duas outras matérias em 
pauta tiveram vistas aprovadas 
a pedido do, vereador Mateus 
Barreto. O Projeto de Lei Com-
plementar 029/2017, proibindo 
estacionamento de micro-ôni-
bus, ônibus e demais veículos 
de transpor te escolar em deter-
minadas localidades da cidade e 
o Projeto de Lei 030/2017 que 
trata da obrigatoriedade da divul-
gação de listagens de pacientes 
que aguardam por consultas com 
especialistas, exames e cirurgias 

Ecopontos
Outro texto em primeira apreciação 
foi o Projeto de Lei º 075/2019, 
de autoria dos vereadores Junior 
Ceranto e Noel do Pão. Aprovado 
por unanimidade, estabelece o uso 
e a implantação de Ecopontos no 
município, os quais seriam dota-
dos de recipientes de coletas de 
resíduos recicláveis como forma de 
colaborar com a sustentabilidade.  
Outros sete projetos denominando 
vias públicas no município também 
receberam aprovação unanime. 

na rede pública municipal.
“CAMINHANDO JUNTOS”

Em primeira discussão estava o 
Projeto de Lei 003/2019, assinado 
pela vereadora Ana Novais, insti-
tuindo o Programa “Caminhando 
Juntos”, iniciativa que propõe par-
ceria entre a Prefeitura Municipal 
de Umuarama, Poder Judiciário e 
o Ministério Público do Estado do 
Paraná no trabalho em grupo de 
reflexão para autores de violência 

doméstica e familiar.
A proposta foi aprovada, e, dentre 

suas atribuições, visa à criação de 
grupo de reflexão a ser colocado à 
disposição dos agressores autores 
de violência doméstica e familiar, 
para reflexão e discussão sobre o 
tema, a fim de compreenderem as 
relações familiares e superarem a 
desigualdade de gênero, mediante 
a reflexão, sensibilização e respon-
sabilização destes.

ALÉM dos projetos que sofreram pedidos de vistas, outras 12 proposições foram discutidas e votadas

FOTOS: ASSESSORIA

Exercitando o ato 
da partilha, o curso 
de Enfermagem da 
Unipar fez doação de 
material didático para 
campanha contra a 
dengue, realizada pela 
Vigilância em Saúde 
Ambiental da prefei-
tura de Umuarama. 
Foram doados fanto-
ches e manequins. A 
entrega foi feita pela 

diretora do Instituto de Ciências Biológicas, Médicas e da Saúde, professora Irinéia Bareta, e 
a coordenadora do curso de Enfermagem, professora Daiane Cortez. Ao receber a doação, 
o coordenador da VSA, Carlos Roberto da Silva, agradeceu e disse que fará bom uso. Ele 
estava acompanhado da auxiliar administrativo do setor de Educação em Saúde, Giovana Luzia 
Borges. O material servirá para orientar a comunidade, de forma didática, sobre a importância 
do combate à dengue. “Nosso curso sempre está envolvido em atividades dos setores públicos 
que buscam melhoria da qualidade de, por isso colaboramos”, afirma a coordenadora.
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No próximo dia 27, candidatos 
às vagas dos cursos de graduação 
presencial e semipresencial da 
Universidade Paranaense prestam 
vestibular, nas sete unidades. As 
expectativas são boas, considerando 
que a Unipar oferece cursos em todas 
as áreas do conhecimento. 

São 128 opções, nas sete Unidades. 
Em Umuarama, são 57 oportunidades 
de carreira. Além da forte tradição 
em ensino superior – são 47 anos 
de história – a Unipar possui bons 
conceitos em avaliações do Ministério 
da Educação.

Os diferenciais são muitos. Só para 

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

PRESENCIAL

  Administração
  Análise e 

Desenvolvimento de 
Sistemas 
  Arquitetura e Urbanismo
  Biomedicina
  Ciências Biológicas
  Ciências Contábeis
  Design de Interiores
  Design de Moda
  Estética e Cosmética
  Educação Física
  Engenharia Ambiental
  Engenharia Agronômica
  Engenharia Civil
  Engenharia da 

Computação
  Engenharia de Software
  Engenharia Elétrica
  Engenharia Mecânica

  Engenharia Mecatrônica
  Engenharia Química
  Farmácia
  Fisioterapia
  Gestão do Agronegócio
  Gestão de Serviços 

Jurídicos e Notariais NOVO
  Investigação e Perícia 

Judicial NOVO
  Jogos Digitais
  Nutrição Processos 

Gerenciais
  Produção Audiovisual
  Publicidade e 

Propaganda
  Química Industrial
  Segurança Pública NOVO
  Sistemas de Informação
  Terapia Ocupacional 

NOVO

SEMIPRESENCIAL 

SOMOS DIFERENTES! VEM PARA A UNIPAR. TEMOS OPÇÕES QUE CABEM NA SUA 
ROTINA E NO SEU ORÇAMENTO. TEMOS FIES. Infome-se vestibuar.unipar.br 

Vem aí mais um vestibular da Universidade Paranaense; desta 
vez, para cursos de graduação presencial e semipresencial 

VESTIBULAR 2020 UNIPAR
Prepare-se para passar... e depois brilhar!

Candidatos de várias cidades 
do Brasil prestaram, no 

domingo passado, o vestibular 
para a terceira turma de 

Medicina da Universidade 
Paranaense. Vieram dos 

estados São Paulo, Santa 
Catarina e Mato Grosso do Sul, 

Goiás, Mato Grosso, Minas 
Gerais, Bahia, Maranhão, 

Ceará e Rio Grande do Sul, 
além do Paraná. As famílias 
de muitos vieram também, 

para apoiar o vestibulando. E 
todas foram convidadas para 
conhecer os laboratórios do 

curso de Medicina, que estão 
entre os mais modernos do 

Estado. A prova foi elaborada e 
aplicada pela Fundação Carlos 

Chagas, no Câmpus-Sede, 
em Umuarama. O resultado 

sai no próximo dia 21, às 
14h; será publicado no site 

medicina.unipar.br. Dois dias 
depois, 23/10, os aprovados 

já devem efetivar a matrícula, 
no horário das 13h às 16h. 

Os classificados em segunda 
chamada [se houver] será no 

dia 25/10, a partir das 14h. 

Vestibular foi ótimo!
MEDICINA

  Administração
  Arquitetura e Urbanismo
  Ciências Contábeis
  Direito/noturno
  Direito/matutino
  Educação Física/bacharelado
  Enfermagem
  Engenharia Agronômica
  Engenharia Civil
  Engenharia Mecânica
  Estética e Cosmética
  Farmácia
  Gestão de Recursos 
  Humanos NOVO
  Marketing NOVO
  Medicina Veterinária/integral
  Medicina Veterinária/noturno
  Nutrição
  Odontologia/Integral
  Odontologia/noturno
  Pedagogia
  Processos Gerenciais NOVO
  Psicologia
  Recursos Humanos
  Sistemas de Informação
  Terapia Ocupacional  

citar alguns: projeto pedagógico 
sintonizado com os avanços da 
ciência e os novos rumos do 
mercado de trabalho; corpo 
docente qualificado, constituído, 
em sua maioria, por mestres e doutores; 
gestores vocacionados e comprometidos 
com o desenvolvimento da Instituição; e 
estrutura física e laboratorial moderna, 
que permite eficácia nas aulas práticas e 
atividades de estágio.
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AV. DUQUE DE CAXIAS

R$ 1.250.000

Residência  localizada na Av. Duque de Caxias, à 200m do 
Supermercado Cidade Canção e Centro Cívico (área nobre). 
Terreno com 547,50m², contendo uma residência em alvenaria 
com aprox. 250m², sendo 01 suíte master, 01 suíte, 01 demi-
suite, sala, cozinha, sala de jantar, ampla espaço gourmet com 
churrasqueira e lavabo, depósito, lavanderia e garagem para 04 
veículos. Em construção. Conclusão: Janeiro/2020. Conheça o 
moderno projeto arquitetônico.

*P
ER
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SALÃO COMERCIAL - PQ. METROPOLITANO

R$ 890.000

Com 600m², contendo 132,00m² de escritório 
e 300,00m² de salão, contendo escritório com 
forro de gesso, piso em porcelanato, dois 
banheiros, copa/cozinha e depósito.

• Área com fl uxo diário de                         
10 mil veículos/dia;

• Investimento Certo;
• Rentabilidade Garantida;
• Oportunidade para novos negócios.

Localizado no Pq. 
Metropolitano - Lote 06, 
Quadra 01. Próximo ao 
Shopping, e a nova Estação 
Rodoviária de Umuarama.

ÓTIMA OPORTUNIDADE PARA LEVAR
SEU NEGÓCIO PARA A REGIÃO QUE
MAIS CRESCE EM UMUARAMA.
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I Fecoum
A primeira Feira da Construção Civil 
de Umuarama promoveu a interação 
entre profissionais e empresas 
da área da construção civil e do 
mercado imobiliário, entre 26 e 29 de 
setembro no Pavilhão de Indústria e 
Comércio do Parque de Exposições 
Dario Pimenta Nóbrega. A equipe da 
Aciu esteve presente pois apoia os 
eventos que incentivam o comércio 
umuaramense!

01 de outubro:
Dia do vendedor
A força do comércio está nas mãos 
destes profissionais dedicados que, 
em contato com o cliente, oferecem 
muito mais do que produtos… oferecem 
carinho e atenção! Parabéns a todos os 
vendedores de Umuarama e região!

Conjove em ação
O Conselho do Jovem Empresário 
recebeu a visita do professor Celso 
Ferrari da faculdade Alfa e dos 
assessores do deputado delegado 
Fernando Martins, dia 01 de outubro. 
A participação do Conjove em eventos 
para o desenvolvimento regional já 
está marcada!

Workshop
“O varejo e a experiência de compra 
na era digital” foi o tema do workshop 
realizado também no  dia 01 de outubro, 
no auditório da Aciu. Com muita 
habilidade e interatividade, a consultora 
do Sebrae, Paula Poliezi incentivou os 
lojistas e vendedores a valorizarem a 
experiência de compra dos clientes.

Outubro Rosa no Rotary
Dia 02 de outubro, o Rotary Club de 
Umuarama realizou o lançamento 
da Campanha Umuarama Rosa e o 
Conselho da Mulher Empreendedora 
e Executiva da Aciu marcou presença: 

A presidente Carla Regina Frasquete 
e a relações-públicas Valmira Pugas 
participaram do elegante jantar.

Dia das Crianças
O comércio umuaramense está a 
todo o vapor para o Dia das Crianças: 
Novos produtos, variedades e muitas 
promoções estão sendo preparadas 
para os próximos dias. Dia 5 de outubro 
é Sabadão, quando as lojas ficarão 
abertas até as 17 horas. E na véspera 
do Dia das Crianças, sexta feira, 11 de 
outubro, toda a família vai poder fazer 
compras até as 22 horas.

Aciu Rosa
Engajadas na maior campanha nacional de 
combate ao câncer de mama, as integrantes 
do Conselho da Mulher desenvolveram dois 
projetos para o Outubro Rosa!
O primeiro, um jantar com roda de 
conversa, será realizado no Restaurante 
Kaskata, dia 15 de outubro. Os convites 
já estão disponíveis para todas as 
mulheres que desejarem participar!
O segundo projeto é uma parceria com o 
Hopsital Uopeccan, que vai agendar cem 
mamografias para as mulheres associadas 
à Aciu nos dias 22 e 24 de outubro.

Em breve
Oficinas direcionadas aos 
Microempreendedores Individuais 
(MEI´s) serão realizadas em breve:
Os temas “SEI Controlar o meu 
dinheiro” e “SEI vender” estão 
marcados para os dias 16 e 24 de 
Outubro. Fique atento às informações 
que serão publicadas no site da Aciu: 
www.aciupr.com.br

Núcleos Setoriais
A formação de Núcleos Setoriais é 
vantajosa para fortalecer os segmentos 
comerciais, unindo forças na resolução de 
problemas e buscando alternativas para 
o crescimento em conjunto. Pensando 
nisso, a Aciu tem incentivado a formação 

de núcleos para os diversos setores 
comerciais de Umuarama.
Já estão em andamento os núcleos 
de Tecnologia da Informação, Óticas e 
Franqueadores. Em breve, os núcleos 
de Barbearias, Artesãos, Oficinas 
Mecânicas e Hotelaria também 
estarão em atividade.

Participe!
A programação 10a Jornada 
Empresarial da Faculdade Alfa está 
incrível! Serão palestras, Talk-show, 
Fórum, Mesa Redonda e muitos 
cases de sucesso para orientar 
empreendedores e interessados no 
próprio crescimento profissional. O 
evento será realizado entre os dias 
28 e 30 de outubro, no auditório do 
Hotel Caiuá.
Mesmo não sendo aluno Alfa, você 
pode participar deste evento! Para 
saber mais, ligue para (44) 3622 2562.

Foco
Embora a gente goste de falar que “a 
família vem em primeiro lugar” ou 
“saúde é o que interessa e o resto não 
tem pressa”, na correria do dia-a-dia 
as prioridades vão sendo deixadas de 
lado e os interesses materiais ocupam 
a nossa atenção. Trabalhar, estudar, 
comprar… e a vida vai passando!

A cada Outubro Rosa passamos a 
refletir sobre a importância de ter as 
pessoas amadas sempre por perto e, 
mais do que isso, sobre cuidar delas.

Neste Outubro Rosa, escolha o melhor 
dia e faça uma pausa: Se você é 
marido, leve sua esposa para fazer a 
mamografia e depois convide-a para 
um jantar. Se é filho, beije a sua mãe 
e marque para ela uma consulta ao 
médico ginecologista… Enfim, se você 
ama uma mulher, faça algo para que ela 
esteja saudável e sempre ao seu lado.

Você, mulher, não deixe para depois 
essa importante decisão: É preciso fazer 
a mamografia e o exame ginecológico 
preventivo anualmente. Não espere 
adoecer para procurar ajuda! A 
prevenção ainda é o melhor caminho!

Não importa a maneira como você vai 
colaborar: Use camiseta cor-de-rosa, 
use o laço na lapela da camisa, fale do 
Outubro Rosa nas redes sociais, mas 
principalmente, cuide de quem está 
pertinho de você!
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Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Lotes para o 
Sonho Meu

A Diretoria de Habi-
tação da Prefeitura de 
Umuarama informa que 
estão aber tas as inscri-
ções para interessados 
na pré-seleção do sor-
teio de lotes urbanizados 
localizados junto ao Con-
junto Habitacional Sonho 
Meu. Ao todo 27 lotes que 
foram retomados de com-
pradores que não cumpri-
ram com as determina-
ções contratuais estarão 
disponíveis para o sorteio.

“Caso o interessado 
seja habilitado e con-
templado, o terreno sor-
teado será formalizado 
por meio de contrato por 
instrumento particular de 
arrendamento de lote 
urbanizado, com opção de 
compra, tendo por objeto 
Imóvel adquirido junto ao 
Fundo Municipal de Habi-
tação de Interesse Social 
(FMHIS) de Umuarama”, 
explica a diretora de Habi-
tação, Andréia Grazielle 
Honorato Corrêa.

Entre outros critérios, 
o programa estabelece 
o pagamento em 120 

parcelas mensais fixas, 
mais uma entrada a ser 
paga no ato de assinatura 
do contrato. “Os compra-
dores terão de observar 
o prazo para a edificação 
da moradia no terreno 
contemplado, que é de 
18 meses. Esse prazo é 
improrrogável e, caso não 
seja respeitado, o imóvel 
retornará para o municí-
pio”, acrescentou Andréia.

As inscrições serão 
até  25 de outubro , 
impreterivelmente. Os 
in te ressados devem 
comparecer na Diretoria 
de Habitação (localizada 
no antigo fórum) com a 
folha resumo do CRAS 
(Centro de Referência 
da Assistência Social) 
a que per tencem, muni-
dos de documentos pes-
soais, inclusive os que 
estão incluídos na folha 
resumo, como carteira de 
identidade, CPF, Carteira 
de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS) e o título de 
eleitor. Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (44) 3624-2754.

AS inscrições serão até 25 de outubro. Os interessados devem comparecer na 
Diretoria de Habitação (no antigo fórum)

DIVULGAÇÃO

Freio na exposição
O Conselho Superior do Ministério 
Público Federal aprovou resolução 
que regulamenta a participação de 
membros do MPF em congressos, 
seminários e afins. A medida foi 
aprovada na primeira sessão sob 
o comando do procurador-geral 
da República, Augusto Aras. A 
resolução também veda patrocínios 
de escritórios de advocacia para 
eventos do MPF. De acordo com a 
norma, a participação de membros 
em encontros - jurídicos ou 
culturais -, quando promovidos ou 
bancados por entidades privadas, 
com transporte e hospedagem 
pagos, “somente poderá se dar 
na condição de palestrante, 
conferencista, presidente de 
mesa, moderador, debatedor ou 
organizador”.

Exemplo
Outros poderiam seguir o exemplo. 
Não são raros os casos de ministros 
substitutos do TCU (citamos anos 
anteriores) palestrando em eventos 
de empresas investigadas.

Aqui, não!
A cúpula do DEM apontou a porta 
de saída para o deputado federal 
Luís Miranda (DEM-DF), enrolado 
em denúncias de estelionato. Ele 
ainda não se decidiu.

Peixe fora da água
Caçula do presidente Jair 
Bolsonaro, Renan, 21 anos, foi 
desdenhado numa festa de gala 
na quarta em Brasília. Ficou num 
canto do salão até madrugada 
rodeado de seguranças.
 
Brasil boia...
Deputados do PSB cobram do 
ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, esclarecimentos 
sobre manchas de óleo que 
apareceram em praias do 
Nordeste. O óleo já foi identificado 
em pelo menos 105 praias de 
46 municípios em oito estados: 
Pernambuco, Maranhão, Piauí, 
Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Alagoas e Sergipe.

... no óleo derramado
A bancada questiona Salles sobre 
a origem do material encontrado 
no litoral e os danos que ele pode 
causar; as medidas tomadas 
pelos órgãos responsáveis para 
conter o avanço das manchas e 
para promover a limpeza; e desde 
quando são realizadas diligências in 

loco. São respostas que a Marinha 
também procura, há semanas.  

Êpa, êpa
Por recomendação de quatro 
ministérios - entre eles Saúde -, 
Bolsonaro vetou a Lei 6.566, que 
permitia repassar 30% da verba do 
Programa de Fomento à Pesquisa 
em Saúde para desenvolvimento 
de medicamentos contra doenças 
raras e negligenciadas. Alegou que 
milhões de reais seriam retirados de 
outras pesquisas para esse setor.

Labuta honrada 
A maioria dos 49 funcionários da 
Liderança do PT na Câmara dos 
Deputados que ganhou o bolão da 
Mega Sena continua no emprego, 
batendo ponto na hora certa.

Mala na mão
Estrela em ascensão do PDT, 
a deputada federal Tábata 
Amaral pode estar de saída. 
Espera apenas a “janela” 
partidária no próximo verão.

E agora, PDT?
O voto favorável à reforma da 
Previdência, contrariando a 
orientação da cúpula do PDT, 
pode custar caro à senadora Kátia 
Abreu (TO). Isso se o partido 
mantiver a mesma rigidez 
adotada com os oito deputados 
que contrariaram a determinação 
da legenda na votação da Câmara, 
alvos de processo disciplinar. 

No débito
Dona da máquina de cartões 
Moderninha, a PagSeguro 
perdeu o selo “Reclame Aqui 
1000”, espécie de Oscar do 
atendimento de excelência ao 
cliente. A Rede seguiu a mesma 
trilha. Até o ano passado, a 
credenciadora ligada ao Itaú 
propagava aos quatro ventos 
que ostentava o selo.

Termômetro
O site do “Reclame Aqui” recebe 
mais de 200 milhões de consultas 
por ano e é o principal canal 
de consulta dos consumidores 
antes de se amarrarem a uma 
determinada empresa.
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Índice em % AGO SET ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,11 - 2,54 3,43
IGP-M (FGV) -0,67 -0,01 4,09 4,95
IGP-DI (FGV) -0,51 - 3,86 4,32

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
28/8 a 28/9 0,5000 0,3434 0,0000
1/9 a 1/10 0,5000 0,3434 0,0000
2/9 a 2/10 0,5000 0,3434 0,0000
3/9 a 3/10 0,5000 0,3434 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,07% 26,74 
Vale ON +0,75% 45,44 
ItauUnibanco PN +0,03% 33,29 
Brasil ON +4,31% 45,29 
Gol PN +5,48% 32,70 
Cyrela Realt ON +4,54% 24,41

IBOVESPA: +0,48% 101.516 pontos

Índice AGO SET OUT
IGP-M (FGV) 1,0639 1,0495 1,0495
IGP-DI (FGV) 1,0556 1,0432 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 106,78
Libra est. 0,8070
Euro 0,9098
Peso arg. 57,82

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -1,1% 4,0880 4,0890 -1,6%
PTAX  (BC) -1,3% 4,1006 4,1012 -1,5%
PARALELO -1,1% 4,0200 4,3000 -1,6%
TURISMO -1,2% 4,0200 4,2800 -1,6%
EURO -0,9% 4,5057 4,5080 -0,8%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (set) 1.584,22 0,17 4,68 5,44
Oeste (ago) 1.586,45 0,36 4,39 5,07

DÓLAR 03/10

Iene R$ 0,0384
Libra est. R$ 5,08
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1559,09 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 03/10

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 cen-
tavo de dó lar/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: 5,5%  | TJLP: 5,95%

Em 03/10 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 84,00 1,8% -1,2%
SOJA Paranaguá 89,00 2,3% -2,2%
MILHO Cascavel 36,00 4,3% 9,1%

SOJA 911,75 -2,00 5,0%
FARELO 298,00 -2,30 2,6%
MILHO 388,75 1,00 7,7%
TRIGO 488,75 -0,25 7,8%

SOJA 76,24 -0,3% -0,2%
MILHO 30,78 -0,1% 9,1%
TRIGO 45,01 0,4% -3,6%
BOI GORDO 152,03 0,0% 0,6%
FRANGO 2,80 0,0% 4,5%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 03/10 PR DIA 30d.

Em 03/10 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

I R$ 1306,80 
II R$ 1355,20 

III R$ 1403,60 
IV R$ 1509,20

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (fev/19 a dez/19)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Fórum pelo Noroeste
Representantes de cidades da 

região noroeste se reuniram na 
manhã desta quinta-feira (3), no 
salão de eventos do Campus III 
da UNIPAR, em Umuarama, para 
acompanhar o 1º Fórum da Frente 
Parlamentar Para o Desenvolvi-
mento do Noroeste. O tema dis-
cutido foi “Geração de Emprego 
e Melhoria de Renda”, e contou 
com a participação de palestran-
tes das áreas de economia, agri-
cultura e cooperativismo.

A Frente Parlamentar tem como 
objetivo fortalecer a região, mos-
trando os temas que devem ser 
debatidos em cada realidade, como 
geração de renda e até mesmo 
aprovação de projetos.

O presidente da frente parla-
mentar, Delegado Fernando Mar-
tins (PSL-PR), durante o evento, 
afirmou que esse projeto é grande 

e ambicioso, e que necessita do 
auxílio da população para inte-
grar cada localidade e levar aos 
governos, estadual e federal, 
sugestões que contribuam para o 

A Frente Parlamentar tem como objetivo fortalecer a região, mostrando os temas que devem ser debatidos 
em cada realidade

desenvolvimento.
O vice-coordenador da Frente 

Parlamentar, deputado estadual 
Jonas Guimarães, também com-
pareceu ao evento.

TG arrecada brinquedos para o Dia das Crianças
O Tiro de Guerra 05.012 de 

Umuarama, deu início a uma cam-
panha para arrecadar brinquedos 
e fazer o Dia da Criança ser mais 
alegre para as famílias carentes. 
A promoção “Faça uma criança 
feliz, doe um brinquedo” tem o 
apoio da Prefeitura e a arrecada-
ção está surpreendendo. Quem 
tem um brinquedo, seja ele novo 
ou usado, e que esteja em boas 
condições, pode entregar nos 
pontos de arrecadação espalha-
dos pela cidade. Um desses pon-
tos fica no térreo do Paço Munici-
pal, ao lado do elevador.

As doações poderão ser feitas 
até a próxima segunda-feira, 7, 
pois as caixas serão recolhidas 
na terça-feira, 8. Os brinquedos 
também podem ser entregues no 
Tiro de Guerra, na avenida Duque 

de Caxias, ao lado do Senac, no 
Sesc/Umuarama, nas escolas 

Educare e LIG e nos colégios Alfa, 
Prisma e Geração Cima.

ALEX MIRANDA
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Motorista da Prefeitura morre 
em acidente em Ponta Grossa
Uma ambulância da Secretaria 

de Saúde de Umuarama envolveu-se 
em um grave acidente na madrugada 
desta quinta-feira, 3, por volta das 
3h30, na rodovia BR-376, próximo a 
Ponta Grossa – região dos Campos 
Gerais. O motorista Benedito Soares, 
54 anos, não resistiu aos ferimentos 
e morreu no local, após colidir com 
a parte traseira de um caminhão, 
em uma curva. Uma mulher de 38 
anos e sua filha, de 16, que eram 
transportadas pelo veículo para aten-
dimento em Curitiba, sofreram feri-
mentos e foram socorridas.

A fatalidade abalou toda a 
equipe da secretaria. A secretária 
da Saúde, Cecília Cividini, encontra-
va-se em Curitiba no momento do 
acidente e deslocou-se para Ponta 
Grossa ainda na manhã desta 
quinta, para acompanhar as vítimas 
e a liberação do corpo do motorista 
para translado a Umuarama. Mãe 
e filha estão internadas no Hospi-
tal Regional de Ponta Grossa e o 
estado de saúde é estável, porém 

ainda sem previsão de alta médica.
A diretora da Secretaria de 

Saúde, Renata Figueiredo Campag-
nole, e a psicóloga Cátia Faquinete, 
coordenadora de Saúde Mental, 
visitaram a família do motorista e 
estão prestando supor te. A dire-
tora também visitou a família dos 
pacientes que eram transportados 

pela ambulância. A mãe acompa-
nhava a filha em tratamento na 
capital do Estado.

Benedito Soares trabalhava 
como motorista na Prefeitura 
desde 2010. Consternado, o pre-
feito Celso Pozzobom e a secretá-
ria Cecília Cividini emitiram nota 
transmitindo sinceras condolências 
à família e amigos por esta perda 
inestimável, em nome dos servido-
res da administração municipal.

Cativeiro
Duas pessoas foram presas depois que 
foram flagradas pela Polícia Militar 
Ambiental de Umuarama com pássaros 
em cativeiro. A descoberta aconteceu 
na quarta-feira (2) em Alto Piquiri. 
Forma apreendidos pássaros das 
espécies bigodinho, curió, azulão e 
pássaro preto, além de um periquito 
amarelo. Também foi apreendida 
uma espingarda de calibre 36 após 
a verificação. Duas pessoas foram 
conduzidas à delegacia e assinaram 
termos circunstanciados e foram 
lavrados dois autos de infração 
ambiental. Um deles no valor de 
R$1,5 mil e outro de R$ 3 mil. Os 
pássaros agora são submetidos a 
tratamento e depois libertados em 
seu habitat natural.

Após uma colisão no centro da cidade, um Ônix saiu da pista, invadiu a calçada e bateu 
contra um muro. O acidente aconteceu na avenida Castelo Branco e envolveu também um 
Vectra. Os dois veículos tiveram danos considerados de grande monta e nenhum dos con-
dutores sofreu ferimentos. A Polícia Militar também foi ao local e interrompeu parcialmente o 
tráfego de veículos no cruzamento com a rua Governador Ney Braga.

LARISSA DINIZ

AMBULÂNCIA ficou destruída após a colisão

DIVULGAÇÃO
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Paraná movimenta R$ 1,3 bilhões com cigarros ilegais
Numa pesquisa realizada pelo 

Ibope Inteligência, foi verificado que 
o contrabando continua respondendo 
pela maior parte dos cigarros consu-
midos no Paraná: 77% de todos os 
cigarros que circulam no Estado são 
contrabandeados do Paraguai. O mon-
tante irá movimentar cerca de R$ 1,3 
bilhões apenas neste ano.

Esses números representam um 
recorde histórico da participação do 
cigarro ilegal no mercado paranaense 
e pode ser atribuído a três fatores: 
a diminuição no volume de apreen-
sões, a diferença de até 164% entre 
os valores do produto ilegal e do ile-
gal e o baixíssimo preço do cigarro 
contrabandeado. Segundo o Ibope, o 
cigarro ilegal passou de R$ 2,73 para 
R$ 2,96 enquanto o preço mínimo 
estabelecido pelo governo para o 
cigarro legal no Brasil é de R$ 5,00.

Repressão
A importância das ações de repres-
são e apreensão no enfrentamento 
do contrabando pode ser vista pelos 
dados recentes da Receita Federal. 
Entre janeiro e junho deste ano foram 
apreendidos 566 milhões de cigarros – 
26% menos do que no mesmo período 
em 2018. O cigarro ainda é o principal 
produto apreendido no Estado (84%) 
e isqueiro (1,0%) e eletroeletrônicos 
(0,8%) seguem na segunda e terceira 
posição.

Para o presidente do Instituto Bra-
sileiro de Ética Concorrencial (ETCO), 
Edson Vismona, os dados do Ibope 
devem ser vistos com bastante 
atenção, e mostram como o fator 
financeiro impacta no crescimento 
do contrabando. “É fundamental 
reduzir a principal vantagem dos con-
trabandistas nessa guerra contra o 

contrabando: a diferença de preços 
entre os cigarros legais e aqueles 
trazidos ilegalmente do Paraguai. 
O atual sistema tributário penaliza 
principalmente os consumidores das 
classes C, D e E pois o imposto que 
incide sobre os produtos premium é 
exatamente o mesmo dos produtos 
populares” afirma Vismona.

77% de todos os cigarros que circulam no Estado são contrabandeados do Paraguai

FOTOS: ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Perda de arrecadação em 2019 é de R$ 624 milhões
O levantamento mostrou que das 

10 marcas mais vendidas no Estado, 
sete são contrabandeadas e juntas 
respondem por 71% do mercado. A 
campeã de vendas é a ilegal CLASSIC 
que lidera com 28% de participação. 
Para se ter uma ideia, se todos os 
pontos de participação de mercado 
ilegal fossem convertidos em pro-
duto legal seriam gerados apenas 
em ICMS a arrecadação total de R$ 
624 milhões para os cofres estaduais 
para serem rever tidos em saúde, 
segurança e educação, por exemplo.

Entre os municípios mais afetados 
pelo contrabando no Estado estão a 
capital paranaense, Maringá, Lon-
drina, São José dos Pinhais Colombo 

e Paranaguá.
“Esta é uma 

luta muito dura e 
que deve envolver 
a coordenação de 
esforços de auto-
ridades governa-
mentais, forças 
pol ic ia is e de 
repressão, consu-
midores, indústria 
e, claro, das enti-
dades que lutam 
para a redução do 
tabagismo no país. Somente desta 
forma vamos conseguir combater a 
concorrência desleal e promover uma 
melhoria do ambiente de negócios 

O contrabando no Brasil
O Ibope apontou crescimento no mercado ilegal de cigarros pelo sexto 
ano consecutivo: 57% de todos os cigarros consumidos no país em 2019 
foram ilegais, sendo que 49% foram contrabandeados (principalmente do 
Paraguai) e 8% foram produzidos por fabricantes nacionais que operam 
de forma irregular. Com isso, 63,4 bilhões de cigarros ilegais inundaram 
as cidades brasileiras. O número deste ano representa um crescimento 
de 3 pontos percentuais em relação à pesquisa de 2018. Com isso, a 
arrecadação de impostos do setor será inferior à sonegação causada pela 
ilegalidade: R$ 11,8 bilhões contra R$ 12,2 bilhões. Esse valor, se rever-
tido em benefícios para a população, poderia ser usado para a constru-
ção de 5,9 mil Unidades de Pronto Atendimento, 21 mil Unidades Básicas 
de Saúde ou 8,6 mil creches.

57% dos cigarros consumidos no país em 2019 são ilegais, 49% 
contrabandeados e 8% produzidos por fabricantes irregulares

no País com melhoria de renda, 
emprego, saúde pública e segurança 
para todos os brasileiros” acredita 
Edson Vismona.

A campeã de vendas é a ilegal CLASSIC que lidera com 28% de participação
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Copa Master de futsal
A copa Master de Futsal mas-

culino, para atletas com idade 
acima dos 35 anos, está a todo 
vapor. Os jogos sempre aconte-
cem nas segundas e quartas-fei-
ras, sempre no Ginásio Amário 
Vieira da Costa, com início às 19h, 
seguindo até às 21h. Cada rodada 
é composta por três jogos, todos 
acontecem na mesma noite.

As partidas desta semana api-
mentaram ainda mais a disputa 
entre as 16 equipes, que estão 
divididas em quatro grupos. A copa 

possui uma excelente premiação, 
dando ao primeiro lugar o valor de 
R$ 2,5 mil, R$ 1 mil ao segundo 
colocado e R$500 para o terceiro.

SEGUNDA-FEIRA
Na rodada da última segun-

da-feira, o primeiro jogo apontou 
como vencedor a Clínica Veteriná-
ria Santa Clara, com placar de 2 a 
1 sobre o Guanabara Santa Cruz 
Futsal. Em seguida, o clube Olím-
pico perdeu para o Ademilar Futsal 
por 3 a 0 e, finalizando a noite o 
Gasparzinho F. C. ganhou de 1 a 0 

do União Carboneira.
QUARTA-FEIRA

Os jogos da quarta-feira foram 
ainda mais emocionantes, com golea-
das inclusive. No primeiro embate a 
Panificadora Caiuá Karu Futsal per-
deu para a o Guanabara Santa Cruz 
Futsal por 6 a 1. No segundo jogo o 
Gasparzinho F. C. ganhou de 4 a 1 
do Dom Pedro Futsal, e encerrando 
a noite e a semana de disputas da 
Master, o Liberty Cursos Auto Vidros 
2000 perdeu do Paraíso Móvel Serra 
dos Dourados Futsal por 3 a 0.

Corinthians define futuro de Pedrinho e tentará venda à Europa em janeiro. O Corin-
thians já definiu o seu planejamento em relação ao meia Pedrinho, atleta mais valioso do 
clube atualmente e principal destaque do time em 2019. A ideia é negociar o ‘prata da 
casa’ em janeiro de 2020 para o futebol europeu. Caso ele não seja vendido, o clube 
paulista garante que Pedrinho renova contrato em fevereiro. O contrato atual é válido 
até 31 de dezembro de 2020. A diretoria corintiana confia na relação que possui com 
o estafe de Pedrinho e, por isso, o clube não se preocupa em estender o vínculo antes 
da abertura da próxima janela europeia.

DIVULGAÇÃO

A comissão de arbitragem da CBF 
pretende enviar para análise da Fifa 
as imagens do gol anulado de Bruno 
Henrique, depois do toque de mão de 
Willian no jogo do Palmeiras contra o 
Inter, no domingo 29 de setembro. O 
procedimento não é incomum, mas 
será usado desta vez pelo ineditismo 
do lance. Desde 1 de junho, a Fifa 
indica que seja marcada irregularidade, 
quando a bola tocar a mão de um ata-
cante em jogada de gol. Na defesa, 
a recomendação continua sendo de 
interpretação nos casos de toques na 
mão. Ocorre que, no Beira Rio, Willian 
só tocou a mão na bola, porque rece-
beu falta do zagueiro Klaus, do Inter-
nacional. A interpretação de que houve 
falta também existiu para o árbitro 
Bráulio da Silva Machado, que indicou 
vantagem para o Palmeiras.

Toque de mão

WILLIAN em atuação pelo Palmeiras

DIVULGAÇÃO
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Seleção masculina de
vôlei bate a Austrália

A seleção brasileira masculina de 
vôlei manteve os 100% de aproveita-
mento na Copa do Mundo do Japão. 
Em par tida válida pela segunda 
rodada, na quarta (2), a equipe de 
Renan Dal Zotto bateu a Austrália em 
sets diretos, com parciais de 15-25, 
20-25 e 17-25 na cidade de Nagano.

O Brasil iniciou o duelo contra 
o atual vice-campeão asiático com 
a mesma equipe que participou da 
estreia no torneio diante do Canadá. 
Os ponteiros Maurício Borges e 

Destaque
A seleção brasileira de vôlei, entretanto, ampliou a vantagem no confronto se 

valendo da potência do ataque de Lucarelli e leal, que viraram bolas altas com-
plicadas pelas extremidades. As falhas do rival no serviço e no ataque nos momen-
tos decisivos do set também fizeram a diferença. Sem querer dar chance ao azar, o 
Brasil praticamente não tomou conhecimento da Austrália no set derradeiro. Com 
tranquilidade e concentração, a equipe de Renan abriu rapidamente uma margem 

de 8 pontos (19-11). Para tanto, voltou a crescer na virada de bola, Leal e Alan foram 
destaques da parcial, mostrou contundência no saque e efetividade no bloqueio.

Ainda de acordo com as estatísticas, o time de Renan se sobressaiu no ataque 
com uma diferença total de 10 pontos (37 a 27). No saque, o Brasil fechou com 

6 aces contra apenas 1 da Austrália. Hoje sexta (4) às 6h, a seleção brasileira 
enfrenta a equipe do Egito também na cidade de Nagano.

‘Minotouro’
Com a recente saída de Rogério 
‘Minotouro’ do card do UFC São 
Paulo, era esperado que a organi-
zação buscasse outro nome forte do 
MMA nacional para engrandecer o 
evento do dia 16 de novembro. E a 
expectativa foi concretizada. Após a 
informação inicial da emissora ameri-
cana ‘ESPN’, a equipe de reportagem 
da Ag. Fight confirmou com fontes 
próximas à negociação que o com-
bate entre Maurício ‘Shogun’ e Sam 
Alvey foi incorporado ao evento.

Shogun
Shogun, ex-campeão meio-pesado 
(93 kg) do UFC, vem de vitória sobre 
Tyson Pedro, em dezembro do ano 
passado, por nocaute técnico no 
terceiro round. O bom momento 
vivido pelo curitibano é corro-
borado pelos resultados de suas 
últimas cinco lutas: quatro triunfos 
e apenas uma derrota, em julho de 
2018, quando foi nocauteado por 
Anthony Smith.

Sam Alvey
Já Sam Alvey, seu adversário, perdeu 
seus últimos três combates pela 
organização, sendo o mais recente 
contra o brasileiro Klidson Abreu, em 
julho deste ano. Apesar de ter estreado 
no UFC apenas em agosto de 2014, o 
ex-participante do reality show ‘The 
Ultimate Fighter’ pode ser considerado 
um veterano da entidade. Bastante 
ativo, o americano acumula dez vitórias 
e oito reveses dentro do octógono mais 
famoso do mundo. O UFC São Paulo 
está marcado para o dia 16 de novem-
bro, no ginásio do Ibirapuera, na capital 
paulista. Na luta principal do evento, 
o brasileiro Ronado ‘Jacaré’ faz sua 
estreia até 93 kg contra o polonês Jan 
Blachowicz, quinto colocado no ranking 
da divisão novembro.

Douglas Souza, o levantador Fernando 
Cachopa e o meio de rede Flávio tam-
bém entraram durante o jogo.

E a eficiência no bloqueio deu a tônica 
do time brasileiro desde o começo. Mar-
cando pontos diretos, foram 6 nesta 
primeira etapa e amortecendo vários 
ataques adversários, o fundamento exe-
cutou bem o seu papel com o sistema 
defensivo, proporcionando contra-a-
taques que foram bem aproveitados. 
Assim, o time de Renan Dal Zotto logo 
abriu 16-10 na primeira parcial.

A seleção do Brasil comemorando a vitória

DIVULGAÇÃO
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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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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.

 • 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-
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se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
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Rui pressiona Tadeu a 
revelar o paradeiro de Rita

Em “Malhação”, Rita afirma a Filipe que precisa ir 
embora. Nanda rouba a cena de Raíssa durante a apre-
sentação. Carla e Ivete se enfrentam. Milena avisa a Karina 
que Vânia decidiu não prestar queixa, desde que a mãe 
se desculpe publicamente. Martinha confessa a Meg que 
ainda gosta de Filipe. Neide diz a Marco que entenderá se 
ele quiser ficar com Carla. Camelo repreende Nanda por 
suas atitudes com Raíssa. Marco e Carla discutem. Rui 
pressiona Tadeu a revelar o paradeiro de Rita.

Éramos seis 
Júlio se irrita com os elogios que 

Assad faz a Elias. Lola repreende 
Alfredo por implicar com Carlos. Vir-
gulino se preocupa com o comporta-
mento de Alfredo e pede que Genu con-
verse com Lola. Alfredo enfrenta Tião. 
Lola critica Olga por ofender Clotilde. 
Júlio decide sair com Almeida. Zeca 
pede a mão de Olga em casamento para 
Maria. Lola se preocupa com a demora 
de Júlio. Shirley se magoa com a hosti-
lidade de Inês e Afonso tenta consolar 
a esposa. Olga afirma a Clotilde que 
não pensará em Zeca. Júlio prende o 
cachorro do lado de fora da casa e Juli-
nho vai atrás do animal.

Bom sucesso 
Mário liga para Nana, que confirma 

que não marcou encontro com o editor. 
Mário encontra com Silvana no bar. 
Gisele pede a Diogo para não fazer nada 
contra Mário. Diogo atropela Mário, que 
é socorrido por Silvana. Thaíssa e Felipe 
se oferecem para ajudar Mário a pro-
var que Diogo atentou contra sua vida. 
Paloma comenta com Ramon que não 
sabe como atender a todas as encomen-
das.Jeniffer tenta seduzir Diogo. Mário 
acusa Diogo de tentativa de assassinato 
na frente dos funcionários da Editora.

A dona do pedaço 
Jô destrata Sílvia, mas Ava, dona do 

estabelecimento, decide dar uma nova 
chance à vendedora. Fabiana pede que 
Rael convença Jenifer a lhe entregar as 
receitas de Maria da Paz. Antero afirma 
a Régis que ele se tornou o principal 

suspeito da Polícia para as mortes de 
Jardel e Lucas. Kim convence Vivi a com-
prar roupas com Jô. Amadeu convida 
Maria da Paz para jantar. Rael manipula 
Jenifer para conseguir as receitas de 
Maria e as envia para Fabiana. Camilo 
destrói o celular de Vivi ao ver a influen-
ciadora conversando nele. Abel tenta se 
reaproximar de Britney. Jenifer confessa 
a Maria ter roubado as receitas dos 
bolos. Kim ajuda Vivi a se encontrar com 
Chiclete. Régis depõe, acompanhado de 
Antero. Jô atende Vivi e Kim na loja.

As aventuras de Poliana 
Gleyce pede para sua filha fazer as 

pazes com Bento. Waldisney pede per-
dão a Dona Branca e pede que Nancy o 
de uma nova chance. Pendleton aparece 
na casa de Durval e oferece uma pro-
posta para ajudar toda familia. Nadine 
consegue hackear o braço mecânico de 
Sophie. Brenda e Virginia aparecem para 
o jantar na casa de Gleyce, e as familias 
enfim são apresentadas formalmente. 
Pendleton tenta descobrir qual o pro-
blema com o braço de Sophie. Virginia 
tem uma atitude inesperada durante o 
jantar na casa de Gleyce.

Cúmplices de um resgate 
Ofélio conta pra Laura que os 

capangas apostaram quem conseguiria 
beijá-la. A mulher fica irritada. Helena 
diz para Pedro que irá se mudar para a 
capital, pois não consegue mais lidar 
com a situação dele com ciúme de Otá-
vio. Safira leva Rebeca até uma sala 
onde estão as ex-namorados de Otávio 
e diz que elas estão lá para alertá-la 

como é o homem. Sabrina pede pra 
Isabela, que finge ser Manuela, não 
roubar seu único amigo, Omar. Isabela 
diz que ela pode ficar tranquila e pensa 
que a garota prece a versão caipira 
de Priscila. Omar decide aprontar no 
vilarejo para irritar todos.

Topíssima
Bruno, Gonçalo e Edison invadem 

a casa de Paulo Roberto e vasculham 
todas coisas do reitor. Aderlize per-
cebe que Paulo Roberto deixou o tra-
balho mais cedo. Pedro chama Yasmim 
para ir com ele até a casa de Paulo 
Roberto. Isadora chega ao local da 
cerimônia e aceita o pedido de noivado 
de Gustavo. Antonio oferece apoio a 
Zeca. Sophia fala para sua mãe sobre 
suas suspeitas contra Paulo Roberto. 
Lara diz que Sophia precisa ser inter-
nada em uma clínica psiquiátrica. 
Paulo Roberto chega em casa e se 
assusta ao ver tudo revirado. Edison 
e Bruno se escondem atrás do sofá. 
Os dois se preocupam com a presença 
de Gonçalo na cozinha. Eles escutam 
um tiro e se desesperam.

O rico e Lázaro 
Joana consola Ebede-Meleque. Asher 

segue lutando com Touro. Lior pede para 
Deus ajudar Asher. Zac diz que o amigo 
sempre lutou bem. Joana se despede 
de Ebede-Meleque. Shag-Shag torce 
para Asher. Joana pensa em seu grande 
amor. Asher se recusa a matar o adver-
sário. Nebuzaradã, então, avisa que o 
hebreu deverá morrer. Impulsivamente, 
Zac grita desesperado. Joana acorda 
chamando Asher.
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O ambiente estará alegre e harmonioso. Você não 
ficará decepcionado com aqueles que o rodeiam e 
festividades estão próximas. Você está cada vez 
mais em forma e ficará satisfeito com seus esfor-
ços. Reduza o consumo de doces, eles não são a 
recompensa ideal.

Você está se sentindo relaxado, tranquilo e oti-
mista. É o momento perfeito para resolver um 
conflito. Você está mantendo a sua boa forma e 
vai saber exatamente como colher os frutos. Só 
não se esqueça de parar completamente antes de 
se sentir completamente esgotado.

O ambiente é agradável e você se sente mais 
capaz de aproveitar a vida. Siga o seu entusiasmo. 
Você está achando mais fácil concentrar suas 
energias em seguir seus objetivos. Suas ações 
são equilibradas e construtivas.

Sua facilidade de fazer as coisas e o sucesso resul-
tante levantarão o seu espírito. Mostre gratidão. 
Seus níveis de energia são bons e estão motivados 
pelo desejo de serem construtivos. Você será capaz 
de recarregar suas baterias se beber mais líquidos.

De repente você se sente tomado por uma sen-
sação de liberdade. Evite tomar grandes decisões 
de hoje. Você tem uma sensação de serenidade e 
calma, o que lhe permitirá recarregar as baterias. 
Você precisa disso.

Você vai ter menos paciência com relação aos 
desejos dos outros, mas se mudar de rumo, você 
irá evitar conflitos! Você está mostrando maior rea-
lismo e sente a necessidade de parar e descansar, 
que é exatamente o que o médico ordenou.

O calor das pessoas ao seu redor será muito grati-
ficante. Não se isole. Aproveite o máximo de hoje, 
tomando muitas vitaminas - você precisa cuidar 
mais de si mesmo.

Você vai ser capaz de concluir um projeto financeiro 
ligado a uma compra essencial. Você está recar-
regando baterias por um influxo de novas forças. 
Você tem mais resistência e está particularmente 
inclinado a se concentrar no essencial.

Suas alterações em seus padrões de trabalho estão 
trazendo boa sorte. Não se segure! Você vai usar 
menos energia se preservar momentos de solidão 
e intimidade. Há muita coisa acontecendo ao seu 
redor!

Você tem uma tendência a fugir de questões 
práticas e restrições administrativas e não é o 
momento para começar a lidar com elas. Sua 
energia crescente poderia se transformar em irri-
tabilidade, especialmente se você não abandona 
certos hábitos ruins.

Sua lucidez vai fazer com que você se sinta muito 
útil, por isso não hesite em expressar sua opinião, 
o seu realismo não falhará. Será fácil mergulhar 
em um trabalho que use o seu cérebro. Não se 
esqueça de seguir para outra coisa depois para 
refrescar a cabeça.

Você vai se deparar com uma situação em que não 
será capaz de agir sozinho. Seja sensato com os 
alimentos, é tentador se comportar mal, mas o seu 
fígado precisa de um descanso.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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ESE
SERGIOMORO
TONOUVE

PREJUDICIAL
ELÃRHD
IOPONIVEL
TBOMLISA

COORDENADAS
DIADAN

CENTROOESTE
BAPASAX
OFLAPOMO

ESTRANGULAR
FARIRRT
OBSCECILIA

PROJETOTAMAR

Canal 
que liga 
a Europa 

à Ásia

Fogo de
artifício
usado 

como arma

Ponto (?),
tema de
manuais
eróticos

Planta
usada
como

vermífugo

O excesso
de álcool

para o
fígado

(?) Cid,
herói da
Espanha
medieval

"Universi-
dade", em

UFRJ 

Arrebata-
mento

repentino

Aparar 
(os galhos

de uma
planta)

Na hora
(?): no

momento
preciso

"(?) Secas",
obra de

Graciliano
Ramos 

(?) San-
tana, can-
tor de "Re-
bolation"

Acessório
da moda
francesa

(?) Kudrow,
a Phoebe

de
"Friends"

Lady 
(?): a

Princesa
de Gales

(?) hoc:
para esta
finalidade

(latim)

Região
produtora
de soja

(BR)

Tecla de
tradução
em TVs

(?)-Flu,
clássico

do futebol
carioca

(?) de ouro,
bola do

quadribol
(Lit.)

Waza-(?),
golpe do

judô

Monitora 
ocorrências
no tráfego

(sigla)

Luciana
Mello,

cantora
paulista

(?) Meireles,
professora

e poeta
brasileira

Sujeito a
rejeição

Raio
(símbolo)

Anaïs Nin, escritora
francesa feminista

Desonesta; ilegítima

Tempero
de curas

Convencer;
induzir

Observação
(abrev.)
Atua na 

preserva-
ção das 

tartarugas
marinhas
no Brasil

"Orquestra",
em OSB
Sufocar;
esganar

Também,
na internet

(?) geográ-
ficas: são
dadas pela
latitude e
longitude

Sim, em
francês

Transtorno de ansiedade que
causa intenso medo da morte

Acessório essencial 
a excursionistas

Escuta 
(a música)
"Internet",

em IE

Terra natal
(fig.)

(?) de segurança:
auxilia o usuário que
esqueceu
a senha

Ministro 
da Justiça 

(2019)

(?)-com-
merce: a
compra e
venda on-

line

2/ad. 3/ari — oui. 4/lisa — pomo. 7/espúria. 8/oponível. 16/erva-de-santa-maria.
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Rita Lee!
O Coro Unipar apresenta o musical ( Todas as 
Ritas), com entrada franca, no domingo (3 de 

novembro) às 19h30, no Centro Cultural Schubert. 

Todos são peças 
importantes 

no trabalho em 
equipe, cada um 
representa uma 
pequena parcela 

do resultado final, 
quando um falha, 
todos devem se 
unir, para sua 
reconstrução.”  

(Salvador Faria )

 Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário. Nes-
ta sexta (4) os parabéns vão para Rosangela 

Vieira, Dorimar Cleber Targa Pereira, Elvis 
Neiva, Gilda Anuto Bozelli, Cintia Silva Saito 
Dias e Jose Alcindo Gil. No sábado (5) vivas 
para Luiz Batista Cibin, Simone Lais de David 

Fernandes Martins, Ubirai Geraldo Gomes 
Junior e Abilio Rosolem .  No domingo (6) 

cumprimentos para Heverton Vargas Ziliotto, 
Francisco José Vitorio,  João Francisco Rodri-
gues , Elza Helena Rissato da Cunha,  Irene 
Dias Cardoso,  Fábio Alessandro Paiva Leite, 
Gislaine Alves Vieira, Juliana Valim Onada 
Yabumoto e  Luciano Herkenhoff Carvalho 

Junior . Na segunda (7) parabéns para Celso 
Pereira e Gesymari de Santi Azevedo. Da 

coluna: felicidades! 

PORTRAIT 
LAVÍNIA VIEIRA é uma das candidatas ao concurso  Miss  Teen que acontece dia 17 de 
outubro, no Centro Cultural Schubert. Realização PróArte, coordenação Cris Ranzani e 

foto Studio Paulo Quinalia.

PAULO QUINALIA 

FORÇA FEMININA
Na noite de quarta-feira (2) -, Angela 
Russi, Carla Frasquette, Valmira Pugas e a 
jornalista Zélia Casoni atenderam o cha-
mado do Rotary Club Catedral e se uniram 
a Valdete Sperandio Cruz ( ao centro) -,  
e demais integrantes do clube de serviço 
para dar o ‘star’t à Campanha Outubro 
Rosa, que oferecerá vários serviços para a 
comunidade.  No sábado (5) tem o Dia D  
no hospital Uopeccan das 8h às 12h e no 
dia 26, o Chá Rosa. 

NOSSO PADROEIRO!

Fica aqui um clique de Thiago Casoni no nosso São Francisco de Assis ( na frente da Igreja Matriz)  onde neste 4 de 
outubro receberá várias homenagens. Ele é o padroeiro da Capital da Amizade -, e um dos santos mais admirados 
pela comunidade católica . Padroeiro dos animais e da natureza, também conhecido por ser o santo dos pobres. 

THIAGO CASONI 



(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
18 SOCIAL TRIBUNA HOJE NEWS, 04 DE OUTUBRO DE 2019 19SOCIALUMUARAMA, 04 DE OUTUBRO DE 2019

Rita Lee!
O Coro Unipar apresenta o musical ( Todas as 
Ritas), com entrada franca, no domingo (3 de 

novembro) às 19h30, no Centro Cultural Schubert. 

Todos são peças 
importantes 

no trabalho em 
equipe, cada um 
representa uma 
pequena parcela 

do resultado final, 
quando um falha, 
todos devem se 
unir, para sua 
reconstrução.”  

(Salvador Faria )

 Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário. Nes-
ta sexta (4) os parabéns vão para Rosangela 

Vieira, Dorimar Cleber Targa Pereira, Elvis 
Neiva, Gilda Anuto Bozelli, Cintia Silva Saito 
Dias e Jose Alcindo Gil. No sábado (5) vivas 
para Luiz Batista Cibin, Simone Lais de David 

Fernandes Martins, Ubirai Geraldo Gomes 
Junior e Abilio Rosolem .  No domingo (6) 

cumprimentos para Heverton Vargas Ziliotto, 
Francisco José Vitorio,  João Francisco Rodri-
gues , Elza Helena Rissato da Cunha,  Irene 
Dias Cardoso,  Fábio Alessandro Paiva Leite, 
Gislaine Alves Vieira, Juliana Valim Onada 
Yabumoto e  Luciano Herkenhoff Carvalho 

Junior . Na segunda (7) parabéns para Celso 
Pereira e Gesymari de Santi Azevedo. Da 

coluna: felicidades! 

PORTRAIT 
LAVÍNIA VIEIRA é uma das candidatas ao concurso  Miss  Teen que acontece dia 17 de 
outubro, no Centro Cultural Schubert. Realização PróArte, coordenação Cris Ranzani e 

foto Studio Paulo Quinalia.

PAULO QUINALIA 

FORÇA FEMININA
Na noite de quarta-feira (2) -, Angela 
Russi, Carla Frasquette, Valmira Pugas e a 
jornalista Zélia Casoni atenderam o cha-
mado do Rotary Club Catedral e se uniram 
a Valdete Sperandio Cruz ( ao centro) -,  
e demais integrantes do clube de serviço 
para dar o ‘star’t à Campanha Outubro 
Rosa, que oferecerá vários serviços para a 
comunidade.  No sábado (5) tem o Dia D  
no hospital Uopeccan das 8h às 12h e no 
dia 26, o Chá Rosa. 

NOSSO PADROEIRO!

Fica aqui um clique de Thiago Casoni no nosso São Francisco de Assis ( na frente da Igreja Matriz)  onde neste 4 de 
outubro receberá várias homenagens. Ele é o padroeiro da Capital da Amizade -, e um dos santos mais admirados 
pela comunidade católica . Padroeiro dos animais e da natureza, também conhecido por ser o santo dos pobres. 

THIAGO CASONI 



20 LOCAL TRIBUNA HOJE NEWS, 04 DE OUTUBRO DE 2019

Consej discute gestão carcerária
O Paraná sediou ontem (03) reu-

nião ordinária do Conselho Nacio-
nal dos Secretários de Estado da 
Justiça, da Cidadania, Direitos 
Humanos e Administração Peni-
tenciária (Consej), no Gabinete de 
Gestão e Informações (GGI), no 
Palácio Iguaçu.

O evento, que segue até hoje 
(sexta-feira, 04), discute planos 
estratégicos para a gestão carce-
rária do Brasil, que tem uma das 
maiores populações privadas de 
liberdade no mundo. São mais de 
800 mil detentos em todo o país.

“O Brasil é muito grande e um 
crime praticado aqui no Paraná 
pode refletir e ter consequências 
em outros estados da federação. 
É por isso que precisamos estar 
integrados e reuniões como esta 
sejam produtivas e que possamos 
ampliar conceitos e resolver os 
problemas que são de todos nós”, 
disse o vice-governador Darci Piana 
na abertura da reunião.

O diretor-geral do Depar ta-
mento Penitenciário Nacional 
(Depen), Fabiano Bordignon, des-
tacou a importância desta troca 
de informações para conheci-
mento e criação de medidas que 
possam colaborar com a resolu-
ção de problemas do setor. “Que-
remos ampliar cada vez mais a 

Demandas
O secretário lembrou ainda que a política carcerária foi sempre uma pauta 

esquecida, o que resultou em alguns problemas existentes hoje. “A presença dos 
secretários destes 22 estados já representa a nossa vontade de fazermos dife-
rente, uma vez que estamos juntos para somar, partilhar e planejar”, afirmou

Na manhã de quinta-feira foram colocados em pauta os pontos principais de 
debate, além de relatórios do Conselho. Também foram questionados os status 
dos estados com relação às demandas do Serviço Federal de Processamento de 

Dados (Serpro), que será o responsável por consolidar, em uma base única, todos 
os dados dos sistemas penitenciários utilizados nos 26 estados e no Distrito Fede-

ral. As unidades federativas têm até o dia 06 de dezembro para enviar os dados 
completos do sistema prisional.

Foi apresentada uma prévia do Sistema de Informações do Departamento 
Penitenciário Nacional (Sisdepen).

Números
Com os dados já atualizados e com cerca de 20% da população carcerária 

nacional, o Paraná foi usado de exemplo na exposição. “Já colocamos no Sisdepen 
todos os presos custodiados no Estado. Em qualquer um dos regimes e, no próprio 

sistema, é possível verificar que, do total de presos que temos, 19 mil trabalham 
ou estudam”, explicou o diretor-adjunto do Depen do Paraná, Thorstein Ferraz. 

Além disso, segundo ele, 7,7 mil estão no regime semiaberto harmonizado.
O Paraná também colocou o número de atendidos nos Patronatos, que são os 

presos que estão no regime aberto, ou seja, trabalham durante o dia e se apresen-
tam à noite aos estabelecimentos. Ocorreu ainda pela manhã a apresentação de 
propostas de medidas para reduzir o superencarceramento e procedimentos de 

modernização da gestão carcerária elaboradas pelo Conselho Nacional de Justiça e 
representadas no evento pelo juiz auxiliar da presidência do órgão, Luis Lanfred.

Problemas 
recorrentes
Segundo o secretário estadual da 
Segurança Pública, Romulo Mari-
nho Soares, apesar das realidades 
distintas no país, essas discussões 
acabam sendo de interesse geral. 
“Boa parte dos nossos problemas 
é recorrente e semelhante aos de 
outros estados. Esse intercâmbio 
de informações é muito importante 
para o planejamento de ações 
estratégicas básicas de políticas 
penitenciárias”.

rede de colaboradores do Sis-
tema Penitenciário, porque este 
é o caminho para resoluções da 

área e é por isso que temos aqui 
representantes da Justiça e dos 
estados”, afirmou.

O vice-governador Darci Piana, durante reunião ordinária do Conselho no Palácio Iguaçu

CAMILA TONETTI/VICE-GIVERNADORIA
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Saúde bucal   Dentre os 
vários campos de estágios 
ofertados pelo curso de 
Odontologia da Unidade 
de Francisco Beltrão 
aos seus alunos, um dos 
principais cenários é o 
atendimento aos alunos 
da APAE, projeto que 
funciona desde 2015. 
Acadêmicos do quarto 
ano, supervisionados por 
um responsável técnico, 
fazem os atendimentos, 
com procedimentos 
curativos e de prevenção. 
O projeto faz parte do 
processo de formação 
dos futuros cirurgiões-
dentistas e se consolida 
como uma importante 
oportunidade de 
relacionamento entre 
a teoria e a prática 
clínica. Além dos 
procedimentos básicos, 
como restaurações, 
raspagem periodontal e 
extrações, os acadêmicos 
orientam sobre escovação 
de dentes e realizam 
campanhas de orientação 
e prevenção junto às 
famílias dos mais de 200 
alunos. 

Responsabilidade Social   
Diversas atividades 
multidisciplinares foram 
levadas à comunidade 
pela Unipar, Unidade de 
Toledo, durante a Semana 
da Responsabilidade 
Social da ABMES 
(Associação Brasileira 
de Mantenedoras de 
Ensino Superior). Foram 

realizadas ações em 
prol do bem-estar social 
e o desenvolvimento 
sustentável da 
comunidade, entre 
elas, a participação 
nas SIPATs (Semanas 
Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho) 
dos Supermercados 
Allmayer e Primato. 
Ainda a parceria com 
a cooperativa C.Vale, 
em Palotina, no evento 
Cooperjovem, que 
contemplou estudantes 
da rede pública, e 
palestras para estudantes 
de colégios da região 
sobre drogas e mídias 
sociais.

Consultoria   Com 
a participação de 
acadêmicos, o professor 
Wagner Luiz Marques, 
do curso de Processos 
Gerenciais da Unidade 
de Cianorte, esteve 
na empresa Armazém 
d’Sabor, onde prestou 
consultoria e treinamento 
sobre atendimento, 
controle e economia. 
A atividade prática 
contemplou os diretores 
da empresa, Helaine 
Inácio e Leandro Feitosa. 
Segundo o professor, o 
objetivo foi orientar os 
profissionais sobre como 
realizar a boa conduta do 
controle da empresa, com 
foco na análise de custos 
e formação de preço 
nos mixes dos produtos 
produzidos. 

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

VESTIBULAR PARA CURSOS DO 
PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL

Confira a lista em unipar.br – Prazo de inscrição até 18/10

Núcleo Setorial
Para fortalecer negócios, Aciu 
convida barbearias para criar 
Núcleo Setorial. A Associação 
Comercial, Industrial e Agrí-
cola de Umuarama (Aciu) está 
estruturando mais um Núcleo 
Setorial. Desta vez a entidade 
pretende unir as barbearias 
da cidade e montar o Núcleo 
Setorial de Barbearias. Unidas 
em núcleos setoriais vincula-
dos à Associação Comercial e 
Empresarial de Umuarama, as 
pequenas e médias empresas do 
mesmo segmento podem discu-
tir os problemas comuns.

Soluções
A finalidade é buscar melhorias 
e soluções conjuntas para seus 
negócios e, ainda, com metodo-
logia própria e orientada por um 
consultor designado pela Aciu. 
Desse modo, os empresários 
abandonam a imagem de con-
corrência e passam a ter visão de 
parceria. Uma reunião irá discutir 
sobre o Núcleo Setorial de Bar-
bearias nesta segunda-feira (7), a 
partir das 20h, na sede da Aciu.

Feira de 
Variedades
Feira dá visibilidade a produ-
tos de artesãs e confeiteiras de 
Umuarama, tem o intuito de 
valorizar talentos ao reunir no 
mesmo espaço, produto de arte-
sãs e confeiteiras que trabalham 
em casa. A Associação de Mora-
dores do Parque das Jabutica-
beiras irá promover no dia 20 de 
outubro a Feira de Variedades. 
O evento irá expor e vender uma 
variedade em produtos alimen-
tícios e artesanato e também 
haverá aula demonstrativa gra-
tuita de biscuit que irá ensinar 
as principais técnicas para traba-
lhar com este material. A feira é 
aberta ao público e acontece no 
dia 20 de outubro, a partir das 
9h no Ginásio de Esportes do 
Parque Jabuticabeiras.
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Fecoum prospecta mais
de R$ 6 mi em negócios

Mais de 5 mil pessoas visitaram 
a 1ª Feira da Construção de Umua-
rama (Fecoum), realizada de 26 a 
29 de setembro, no Pavilhão de 
Indústria e Comércio do Parque de 
Exposições Dario Pimenta Nóbrega, 
com apoio da Prefeitura – por meio 
da Secretaria Municipal de Indús-
tria, Comércio e Turismo. A comis-
são organizadora fechou o balanço 
do evento nesta quinta-feira, 3, e 
divulgou números bem positivos.

Nos quatro dias da feira, que 
apresentou as últimas novidades e 
tendências do segmento de cons-
trução civil, móveis, decoração e 
mercado imobiliário, com diversos 
lançamentos de produtos, cerca de 
5.200 visitantes passaram pelos 
estandes dos 32 expositores, 

R$ 6,2 milhões 
em negócios
No total, a Fecoum rendeu R$ 6,2 
milhões em negócios fechados e pros-
pectados, de acordo com o empresário 
do ramo imobiliário Júlio Meloni, um 
dos organizadores. “Os expositores 
ocuparam uma área de 3.200 m² com 
o que há de mais moderno, bonito e 
funcional no segmento de construção 
e imóveis. E o feedback dos partici-
pantes foi extremamente favorável: 
94% de aprovação à organização, 
horários de atendimento e estrutura 
disponibilizada”, completou.
Além das novidades do setor, os 
visitantes encontraram uma ampla 
estrutura para sua comodidade, 
com praça de alimentação, recrea-
ção infantil com equipes do Sesc e 
Universidade Paranaense (Unipar), 
estacionamento gratuito, sorteio 
de brindes, doação de alimentos às 
entidades assistenciais e um atrativo 
espaço cultural, em parceria com a 
Fundação Cultural de Umuarama.

montados no pavilhão.
“Testemunhamos que a 

Fecoum foi um sucesso já em 
sua primeira edição, abrindo 
caminho para as próximas fei-
ras. Afinal, agrega oportunidades 
de negócio em um dos setores 
mais importantes da economia de 

Umuarama, que tem se desenvol-
vido ainda mais nos últimos anos 
com o crescimento da cidade”, 
comentou o prefeito Celso Pozzo-
bom, durante visita ao evento, ao 
lado do secretário de Indústria, 
Comércio e Turismo do município, 
Douglas Bácaro.

Interatividade
A Fecoum é o primeiro 
evento do Noroeste 
voltado à construção civil, 
que contempla ainda 
segmentos de móveis, 
decoração e tecnologia 
num único espaço, com 
entrada franca aos visitan-
tes. Além da exposição e 
comercialização de pro-
dutos e serviços, a feira 
visa promover contatos, 
expandir mercados e criar 
oportunidades para a 
divulgação de equipamen-
tos, produtos, serviços e tecnologias para habitação, construção e condomínios.
“Atendemos desde a fase de projeto até a execução, decoração, manutenção e 
administração dos mais diversos tipos de imóveis”, reforçou o empresário Ronie 
Perini. E em 2020, a proposta é realizar a Fecoum dentro do calendário de festi-
vidades do aniversário da cidade.

ASSESSORIA

A comissão organizadora fechou o balanço do evento nesta quinta-feira, 3, e divulgou números bem positivos

PREFEITO Celso Pozzobom participou do evento e conheceu novi-
dades e tendências do segmento de construção civil

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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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 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
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 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
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
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
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00
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CRUZE SEDAN 1.8 LT .................................11/12 ................................VERDE .................................... COMPLETO, AUT .............................................................................. R$ 43.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT .................................14/14 ................................PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO ............................................................ R$ 52.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ....................16/17 ................................VERMELHO .......................... COMPLETO, AUT, COURO ............................................................ R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ....................17/18 ................................BRANCO ............................... COMPLETO, AUT, COURO ............................................................ R$ 89.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ....................17/18 ................................PRETO .................................... COMPLETO, AUT, COURO ............................................................ R$ 89.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ....................18/19 ................................BRANCO ............................... COMPLETO, AUT, COURO ............................................................ R$ 96.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ...................16/17 ................................BRANCO ............................... COMPLETO, AUT, COURO ............................................................ R$ 84.900,00
FOCUS 1.6 SE ................................................17/18 ................................BRANCO ............................... COMPLETO ........................................................................................ R$ 64.900,00
ONIX 1.0 LT ....................................................13/14 ................................BRANCO ............................... COMPLETO ........................................................................................ R$ 34.900,00
ONIX 1.0 LT ....................................................14/14 ................................BRANCO ............................... COMPLETO ........................................................................................ R$ 34.900,00
ONIX 1.0 LT ....................................................17/17 ................................CINZA .................................... COMPLETO ........................................................................................ R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LT ....................................................14/14 ................................PRETO .................................... COMPLETO ........................................................................................ R$ 35.900,00
ONIX 1.4 LTZ..................................................13/14 ................................BRANCO ............................... COMPLETO ........................................................................................ R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT. ...........................................17/18 ................................BRANCO ............................... COMPLETO, AUT .............................................................................. R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT. ...........................................18/19 ................................BRANCO ............................... COMPLETO, AUT, COURO, KM 7.900 ........................................ R$ 59.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT. ...........................................19/19 ................................BRANCO ............................... COMPLETO, AUT, COURO, KM 3.800 ........................................ R$ 61.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. .....................................18/19 ................................BRANCO ............................... COMPLETO, AUT, COURO, KM 4.800 ........................................ R$ 64.900,00
RANGER 3.0 LIMITED 4X4 ........................11/12 ................................PRATA .................................... COMPLETO ........................................................................................ R$ 62.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ................................BRANCO ............................... COMPLETO, AUT ............................................................................R$ 109.900,00
S10 LTZ 2.8  4X2 AT .....................................14/14 ................................BRANCO ............................... COMPLETO, AUT, COURO ............................................................ R$ 92.900,00
SPIN LT 1.8 AT ...............................................13/14 ................................PRETO .................................... COMPLETO, AUT .............................................................................. R$ 39.900,00
TRACKER 1.8 LT AT ......................................15/16 ................................PRATA .................................... COMPLETO, AUT .............................................................................. R$ 63.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT ...................................14/15 ................................BRANCO ............................... COMPLETO, AUT, COURO ............................................................ R$ 62.900,00
TRACKER PREMIER TURBO ......................17/18 ................................PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO, TS ...................................................... R$ 86.900,00
TRACKER PREMIER TURBO ......................17/18 ................................VERMELHO .......................... COMPLETO, AUT, COURO, TS ...................................................... R$ 85.900,00
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Vendaval derruba árvore sobre 4 
carros no centro de Umuarama
Uma sibipiruna com mais de 5 

metros de altura caiu sobre quatro 
carro ao final da tarde de ontem no 
centro de Umuarama. Os galhos da 
árvore atingiram dois veículos que 
estavam estacionados e o tronco 
caiu sobre dois outros que esta-
vam em movimento.

A queda foi por conta da chuva e 
da ventania que atingiram a cidade 
entre às 17h e 18h30.

Um Toyota Corolla que seguia pela 
rua Arapongas, no sentido ao bairro 
Auto da Boa Vista e um Fiat Strada 
que seguia no sentido contrário eram 
os que estavam em movimento. Além 
deles, um Fiat Strada Working e um 
Ford Focus que estavam estacionados 
em frente a um salão de cabeleireiros 
também foram atingidos.

Não houve registro de pes-
soas feridas.

A árvore simplesmente se partiu 
na base do tronco. Existe a possibi-
lidade de ela estar podre.

Uma equipe do Corpo de Bom-
beiros foi acionada, compareceu 
ao local e isolou a cena para que 
pudessem cortar o tronco e retirar os 
galhos que caíram sobre os carros.

Fiscais da Prefeitura afirmaram 

que não tinham conhecimento de 
irregularidades naquela espécie, que 
aparentava ser uma planta sadia, 
com boas folhas.

Na avenida Pirapó outra árvore 

também caiu ao final da tarde de 
ontem. Uma das vias da avenida 
teve que ser interditada até sua 
remoção. Também não houve regis-
tro de feridos.

Contrabando
A PRF abordou na manhã de ontem 
(3), na PR 218, entre Astorga e 
Sabáudia, um caminhão Mercedes-
Benz L1313 Baú com placas de São 
Jorge do Patrocínio, conduzido 
por um homem de 33 anos. 
Nos fundos da carroceria foram 
encontrados aproximadamente 
500 mil maços de cigarros 
contrabandeados do Paraguai. 
O condutor confessou ter pego 
o caminhão em Umuarama e 
o levaria até interior de Minas 
Gerais. A PRF encaminhou o 
caminhão ao depósito da Receita 
Federal, e o condutor foi preso.

SIBIPIRUNA caiu sobre quatro carros na rua Arapongas ao final da tarde da quinta-feira

ALEX MIRANDA
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