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Comércio inicia contratações 
temporárias para o fim de ano
Com boas perspectivas de vendas para a temporada natalina, o comércio de Umuarama deu 
início à contratação de colaboradores temporários. Muitas empresas buscam facilitar o recru-
tamento através da Agência do Trabalhador. Cerca de 20 oportunidades para postos temporá-
rios foram disponibilizadas na primeira semana de novembro e a expectativa é de que o recru-

tamento cresça expressivamente a partir da segunda quinzena deste mês. 

Afsu encara o Copagril 
na segunda-feira 
pela semifinal do 
Paranaense

Vigilância em Saúde 
utiliza drone no 
combate ao mosquito 
da dengue 

Mais de 300 pedras
 Policiais militares de Umuarama prenderam duas mulheres 
ontem à tarde no Parque San Remo. Uma delas escondia 321 

pedras de crack no sutiã. A comparsa está grávida e possui 
antecedentes criminais por envolvimento em crime de tráfico. 

A dupla foi levada à delegacia de polícia. 
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Extinção de municípios
O presidente da Alep, deputado Ademar Traiano (PSDB), 
demonstrou preocupação com a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) apresentada no Congresso Nacional e que, 
entre outras medidas, prevê a extinção de municípios com 
menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria inferior a 
10% da receita total. De acordo com a proposta do Governo 
Federal, os municípios têm até o dia 30 de junho de 2023 para 
comprovar a sustentabilidade financeira. Caso seja demonstrada 
a incapacidade financeira, essas cidades serão incorporadas a 
municípios limítrofes em 2025. Estimativas apontam que no país 
mais de 1200 seriam afetados. No Paraná, no mínimo, 64.

‘Brecada’ no 
Congresso
Para Traiano, a proposta 
de Bolsonaro é preocupante 
e não deve prosperar no 
Congresso. “Nós conhecemos 
a realidade do Paraná e é bem 
diferenciada de outras regiões 
do país. Temos municípios, 
na faixa de 4 mil habitantes, 
muito bem estruturados. 
Vejo com muita preocupação 
esse projeto de iniciativa do 
Governo Federal”, relatou.

Ideia descabida
Romanelli (PSB), primeiro 
secretário da Alep, criticou 
a proposta de Jair Bolsonaro 
e classificou a ideia como 
“descabida e desrespeitosa” 
e que foi elaborada por 
burocratas que não conhecem 
a realidade brasileira. No 
Paraná, conforme a proposta, 
podem ser extintos entre 
64 e 100 municípios e no 
país, 1.254 cidades podem 
perder a autonomia político-
administrativa.

‘Bolha da percepção’
“Deveríamos estar debatendo maneiras de fortalecer 
essas cidades. A extinção desses municípios vai precarizar 
os serviços públicos e prejudicar centenas de milhares de 
pessoas que vivem nas áreas rurais do país”, disse Romanelli. 
“É uma proposta descabida, construída dentro de gabinetes 
burocratas que parecem viver numa bolha em Brasília. Revela 
um profundo desconhecimento da realidade brasileira”, 
salientou Romanelli.

Competências
O presidente da CNM (Confederação Nacional de Municípios), 
Glademir Aroldi, também criticou a proposta e disse que a 
arrecadação de tributos como o Imposto de Renda e o IPI 
(Imposto sobre Produtos Industrializados) são receitas próprias 
dos municípios, apesar do que diz a União. “A competência 
de arrecadação é da União, mas a Constituição diz que parte 
dos recursos é do município. Os municípios produzem, e quem 
arrecada nas costas deles são os estados e a União”.
Segundo Aroldi, se for computada como arrecadação própria 
apenas as receitas com IPTU, ITBI e ISS, praticamente nenhum 
município com até 5.000 habitantes poderá continuar existindo, 
o que deve acarretar num grande processo de êxodo rural.
“A Constituição deu a competência da arrecadação de impostos 
urbanos aos municípios, mas a maioria tem pequena área 
urbana. Os municípios não têm espaço para aumentar a 
arrecadação desses três tributos. Então vamos fechar todas as 
propriedades rurais e vai todo mundo viver nas capitais”.
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Conquistas do setor 
agrícola no PR

O Presidente da Comissão de 
Agricultura e Pecuária da Assembleia 
Legislativa do Paraná, o deputado 
Anibelli Neto (MDB), comemorou as 
conquistas obtidas nos últimos dias 
que beneficiam a agricultura para-
naense. O parlamentar destacou a 
assinatura, em setembro, pela minis-
tra da Agricultura, Tereza Cristina, 
da instrução normativa que autoriza 
a retirada da vacinação contra a 
aftosa, o que dá ao Paraná o status 
de Estado livre da aftosa sem vaci-
nação, uma luta de mais de 15 anos.

Mais recentemente, foi baixada 
uma portaria pela Agência de Defesa 
Agropecuária do Paraná (Adepar) que 
amplia de 60 para 180 dias a vali-
dade dos exames de anemia infec-
ciosa equina a contar a partir da data 
da coleta de amostra de sangue. 
Esta portaria passa a vigorar a partir 
de 1º de janeiro de 2020.

Segundo Anibelli exames, soro-
lógicos comprovam que a anemia 
infeciosa não existe mais e a par-
tir de agora toda movimentação, ou 
seja, toda saída da propriedade é 
preciso uma Guia de Trânsito Ani-
mal, “o que é um avanço para todo 
os que mexem com cavalgada, tro-
peada, CTG”, afirmou.

ESTADO livre da febre aftosa ajuda a fortalecer o agronegócio e ação foi comemorada na Alep

Vazio Sanitário
A decisão mais recente (e aí ele elogiou e agradeceu ao secretário da Agricultura, 

Norberto Ortigara, e ao presidente da Adapar, Otamir Cesar Martins) pela portaria, 
datada de 5 de novembro, estabelecendo o vazio sanitário vegetal (período proibido 
de cultivar) para a soja no Paraná, entre 10 de junho a 10 de setembro de cada ano.

“Tudo pelo que lutamos desde nosso primeiro mandato começa a sair do papel 
e as medidas adotadas vêm ao encontro das reivindicações da classe produtora, 

auferindo lucros e dando dignidade aos nossos agricultores, disse Anibelli.

PMs nas escolas
A proposta que visa aumentar o 

efetivo de policiais militares no Pro-
grama Escola Segura e na Operação 
Verão foi aprovada em primeiro turno 
na Assembleia Legislativa do Paraná. 
Assinado pelo Poder Executivo, o texto 
faz alterações na Lei estadual que 
institui a Diária Especial por Atividade 
Extrajornada Voluntária, a Gratifica-
ção Intra Muros, e tem como objetivo 
ampliar o número de policiais interes-
sados em integrar o Corpo de Militares 
Estaduais Inativos Voluntários (CMEIV).  

De acordo com o Governo do 
Estado, entre as mudanças está a que 
vai possibilitar que militares estaduais 
que tenham sido transferidos para a 

reserva a qualquer tempo possam se 
candidatar, por exemplo.

VOLUNTÁRIOS
A matéria também prevê que PMs da 

reforma possam se voluntariar a participar 
das ações, sendo que, segundo a atual 
legislação, apenas os integrantes da reserva 

remunerada podem retornar à ativa. “É uma 
atualização da legislação feita pelo Executivo 
para potencializar um dos principais progra-
mas do Governo do Estado, que é o Escola 
Segura, e também a Operação Verão”, 
ressaltou o vice-líder do Governo na Casa, 
deputado Tiago Amaral (PSB).

O programa
O Escola Segura é um programa do Governo do Paraná executado em conjunto pela 

Polícia Militar e as Secretarias de Estado da Educação e do Esporte e da Segurança Pública. 
O trabalho complementa as atividades preventivas já desempenhadas pelo Batalhão de 
Patrulha Escolar Comunitária. A Polícia Militar reforça as ações preventivas e desenvolve 

atividades que envolvem estudantes, pais e responsáveis. O programa também inclui 
os professores e a coordenação pedagógica das unidades de ensino para inibir crimes e 
delitos, além de incentivar a participação da comunidade escolar em ações para coibir o 

tráfico e uso de drogas, violência, bullying e danos ao patrimônio público.

DIVULGAÇÃO
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Candidaturas 
do MDB

O presidente estadual do 
MDB, João Arruda, confirmou 
que o partido terá candidatu-
ras próprias a prefeito nos 36 
maiores colégios eleitorais do 
Paraná, o que inclui as cidades 
de Curitiba, Londrina, Maringá, 
Ponta Grossa, Cascavel, São 
José dos Pinhais, Foz do 
Iguaçu, Colombo, Colombo, 
Guarapuava e Paranaguá.

“A nova executiva nacio-
nal garantiu apoio ao projeto 
do MDB do Paraná e vamos 
com candidaturas nas prin-
cipais cidades do Estado. O 
MDB vai retomar seu prota-
gonismo como gestor, com 
bons governos, nas cidades 
paranaenses”, disse João 
Arruda, pré-candidato a pre-
feito em Curitiba.

A executiva nacional, que 
passou a ser comandado 
pelo deputado Baleia Rossi 
(SP), também adiantou que 
vai priorizar as candidaturas 
do MDB nas capitais, entre 
elas, é claro, a capital para-
naense. “Curitiba faz parte 
do projeto nacional do MDB 
para as eleições de 2022. 
O partido voltará a disputar 

a presidência e os governo 
estaduais”, adiantou João 
Arruda que foi reeleito como 
integrante da direção nacio-
nal do partido.

ALIANÇA PARTIDÁRIA
João Arruda defende a 

aliança do partido com o PDT e 
o PSB nas eleições municipais 
de 2020 e nas eleições de 
2022.  Esse campo de alian-
ças, segundo o medebista, 
pode alcançar as duas próximas 
eleições (a prefeito e a vereador 
em 2020) e (deputado esta-
dual, deputado federal, gover-
nador, senador e presidente 
em 2022). “É preciso definir 
o nosso campo (de alianças), 
dialogar com outros partidos, 
mas não podemos ficar isola-
dos. Eu defendo a tese, sem 
olhar para trás com rancor ou 
ressentimento, que podemos 
estar alinhados em um projeto 
político junto com o PDT e PSB”.

“É que eu defendo um 
partido longe do palanque 
do ódio, que saiba planejar 
um futuro, que tenha humil-
dade para reconhecer os 
erros e, sobretudo, (tenha) 
sabedoria”, completa.

Ideias renovadas
João Arruda disse ainda que o partido precisa “renovar 

ideias, trazer novo fôlego para quadros (partidários)”. “Com a 
força de quem já combateu a ditadura, de quem tem história, 

mas que precisa seguir adiante”.

JOÃO Arruda defende a aliança do partido com o PDT e o PSB nas eleições 
municipais de 2020 e nas eleições de 2022

ASSESSORIA

Polícia Penal
A deputada Luísa Canziani 
(PTB) destacou a aprovação da 
PEC que cria a Polícia Penal. O 
quadro das polícias penais será 
formado pela transformação dos 
cargos isolados ou dos cargos 
de carreira dos atuais agentes 
penitenciários ou equivalentes 
e também pela realização de 
concurso público. “Os policiais 
penitenciários protegem a 
sociedade em atividades de 
risco e, portanto, é urgente 
reconhecer o trabalho realizado 
por esses profissionais em 
prol da segurança do sistema 
prisional e da segurança pública 
nacional,” disse.

Encontro do PSB
O PSB faz encontro estadual 
neste sábado (9), em Cascavel 
com a presença do presidente 
nacional da sigla, Carlos Siqueira. 
“É importante a participação 
de todos, principalmente neste 
momento em que o Congresso 
Nacional recebe mais três 
propostas de emendas da 
constituição do governo federal 
que vão impactar de forma 
direta no nosso cotidiano”, 
disse o deputado Romanelli, 
vice-presidente estadual do 
PSB. O deputado Aliel Machado 
também reforçou o convite 
ao encontro na Câmara dos 
Deputados.   

Estatuto do Idoso
A deputada Leandre (PV), 
relatora do Estatuto do 
Idoso, aprovou a proposta 
que aumenta de 3% para 
5% a reserva de residências 
para idosos em programas 
habitacionais. “Para 2030 e 2050, 
estima-se que o percentual da 
população com idade superior 
a 65 anos chegará a 13,54% e 
21,87%, respectivamente. Em 
2060, um quarto da população 
[25,5%] deverá ter mais de 65 
anos”, aponta Leandre.

Bode na sala
O governo federal já estuda 
rever a proposta de extinção 
dos municípios com menos de 
5 mil habitantes. A proposta 
dificilmente vai passar no 
Congresso Nacional em ano 
de eleição. “Trata-se de mais 

um bode na sala para que 
as propostas de interesse do 
governo sejam aprovadas”, disse 
um deputado paranaense.

Cessão onerosa
Os 399 municípios paranaenses 
devem receber R$ 363,2 milhões 
do total arrecadado com o 
megaleilão dos excedentes de 
petróleo do pré-sal. Curitiba terá 
direito à maior fatia: R$ 16,5 
milhões. Cascavel, Colombo, Foz 
do Iguaçu, Guarapuava, Londrina, 
Maringá, Ponta Grossa e São José 
dos Pinhais devem receber R$ 
4,1 milhões. Na outra ponta, 199 
cidades receberão R$ 488 mil, o 
valor mínimo que será repassado 
a municípios do Estado.

Paraná Mais Cidades
O deputado Tião Medeiros (PTB) 
confirmou a liberação de R$ 7 
milhões do Programa Paraná 
Mais Cidades para 21 municípios 
representados pelo parlamentar 
na Assembleia Legislativa. Os 
recursos fazem parte de parceria 
entre o Estado e o legislativo 
estadual que vai investir R$ 351 
milhões nas cidades do interior. 
Os municípios contemplados 
foram indicados pelo parlamentar 
que levou em conta as demandas 
existentes.

Delegacia da Mulher
O deputado Tiago Amaral (PSB) 
participou da inauguração da 
Delegacia da Mulher de Arapongas. 
No local vão ser ofertados serviços 
da Lei Maria da Penha e do Botão 
do Pânico. A delegada Thaís 
Orlandini Pereira vai chefiar a 
equipe de policiais do órgão.

Central logística
“Queremos fazer do Paraná a 
central logística da América do 
Sul. O maior pacote de concessão 
de rodovias vai ser do Paraná 
com 4,1 mil quilômetros, quatro 
novos aeroportos no Estado, 
a modernização do porto de 
Paranaguá, ampliação da pista 
do aeroporto de Foz do Iguaçu e 
temos mais três portos privados 
que já estão com licença da 
Antaq. Aí a gente passa a ser um 
gigante dos portos do Brasil. Tudo 
com investimento privado” - do 
governador Ratinho Junior em 
entrevista à imprensa nacional. 
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PSDB quer novas 
lideranças no Estado

O presidente do PSDB-PR, depu-
tado Paulo Litro, iniciou em julho uma 
série de encontros em todo o estado 
para reativar diretórios e provisó-
rias municipais do partido e deba-
ter com lideranças locais sobre as 
eleições de 2020. De acordo com 
o tucano, o objetivo é contar com 
candidaturas no maior número de 
municípios e, especialmente, apre-
sentar propostas que venham de 
encontro com as demandas e rea-
lidade de cada região.

“Essa será uma eleição dife-
rente devido a reforma política e o 
PSDB já está se organizando para 
oferecer as melhores condições e 
estrutura para que os diretórios 
municipais construam chapas for-
tes, com pluralidade e representa-
tividade”, disse.

Com um diretório estadual mais 
atuante e disposto a fomentar 
novos nomes, o PSDB tem atraído 
diversas lideranças que se coloca-
ram à disposição para concorrer ao 
executivo, como foram os casos do 

Legislativo
De acordo com Paulo Litro, o fim da 
coligação para eleições proporcionais 
exigirá que os partidos tenham qua-
dros amplos e atuantes nas comuni-
dades. Nesse cenário, destacou que 
é preciso cada vez mais abrir espaço 
para mulheres e novas lideranças, 
bem como manter um diálogo cons-
tante com a população para orientar 
a construção de propostas e projetos.
“A democracia exige que tenhamos 
uma participação mais efetiva da 
mulher na política, trazendo uma 
nova abordagem e maior pluralidade 
de ideias. Queremos e seremos um 
partido diferente, que trabalha para 
viabilizar novas lideranças e que 
apresenta propostas construídas 
em conjunto com as comunidades”, 
ressaltou o tucano.

O vice-governador Darci Piana 
apresentou ao embaixador da 
Indonésia no Brasil, Edi Yusup, 
na quinta-feira (7), no Palácio 
Iguaçu, o potencial das cadeias 
de carnes e do cooperativismo 
do Paraná, com o objetivo 
de aumentar as vendas para o 
país asiático depois da abertura 
comercial que aconteceu em 
agosto deste ano. A Indonésia 
se comprometeu com o Minis-
tério da Agricultura, a comprar 

carne bovina brasileira a partir de 2020 (pelo menos 25 mil toneladas) e frango halal (técnica de 
abate para culturas muçulmanas) a partir de 2021.
O encontro reforça a relação comercial que já existe entre o Estado e a Indonésia e que, segundo 
Piana, deve ser intensificada nos próximos anos. Ele lembrou que o Paraná se prepara para abrir 
novos mercados com o fim da vacinação da febre aftosa e um novo patamar sanitário e a Indonésia 
quer ampliar as compras para atender um mercado de 260 milhões de pessoas.

agricultor José Carlos Laurani, em 
Campo Mourão, e dos empresários 
Kiko D’Agostini, em Matelândia, e 
Evandro Oliveira, em Maringá.

Em Curitiba o PSDB trabalha 
para manter a parceria entre o 
prefeito Rafael Greca (DEM) e o 
vice-prefeito Eduardo Pimentel, que 
resultou em grandes avanços para 
a capital paranaense. Caso isso 
não ocorra, o partido estudará a 
possibilidade de lançar candidatura 
própria no município.

REELEIÇÃO
Outra prioridade do PSDB é a 

continuidade do bom trabalho de 
prefeitos que podem disputar a ree-
leição, como são os casos de Cléber 
Fontana, em Francisco Beltrão; Jorge 
Derbli, em Irati; Amin Hannouche, 
em Cornélio Procópio, entre outros.

“Possuímos um quadro de 
prefeitos muito qualificado e que 
apresentam resultados positi-
vos nos municípios. Teremos 

uma atenção especial para que 
tenham todo o apoio para dar 
continuidade a esse trabalho”, 
afirmou o presidente do PSDB-PR.

“ESSA será uma eleição diferente. O PSDB está se 
organizando para oferecer as melhores condições e 
estrutura aos diretórios municipais”, diz o deputado 
Paulo Litro

ASSESSORIA
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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 MÓDULO 2  
Inscrições Abertas para cursos do PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL – Prova de Redação dia 5/12

Com a temática ‘Estado, sociedade e a 
administração pública sob a perspectiva da gestão 
e da contabilidade’, o curso de Ciências Contábeis 
realizou o 9º Enicon (Encontro de Iniciação 
Científica de Ciências Contábeis), com palestra e 
exposição de trabalhos. Dos 63 trabalhos inscritos 
e submetidos à apreciação do colegiado do curso, 
28 foram selecionados e apresentados no Enicon. 
Acadêmicos de todas as turmas participaram e 
também ex-alunos. A convidada para palestrar 
foi a professora e contadora pública, Angela Lucia 
Rodrigues, que abordou o tema ‘Perspectiva atual 
dos desafios e demandas do contador público’. 

Encontro de Ciências 
Contábeis incentiva pesquisa

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Acadêmicos, professores e convidados participaram do 
curso ‘Design Thinking’, promovido pelo Centro Integrado 

de Apoio a Projetos Empresariais. Com o objetivo de 
ressaltar a importância da empatia, criatividade e 

inovação no mundo empresarial, o curso contou com 
palestra do consultor André Turetta, professor convidado 

do Instituto Superior de Administração e Economia 
do Mercosul, órgão conveniado à Fundação Getúlio 

Vargas. Ele apresentou a teoria do Design Thinking aos 
participantes, em que o modelo de pensamento de 

designers de produtos é utilizado dentro das empresas 
para detectar problemas e criar soluções em situações 
cotidianas, com empatia, criatividade e racionalidade. 

Ciape promove curso para 
estudantes e professores

DESIGN THINKING 

A Unipar marcou presença em um evento científico 
internacional de Direito, denominado ‘Summer School’. 
Realizado na cidade de Lisboa/Portugal, o encontro foi 
pautado por atividades de pesquisa, seminários e debates 
com juristas brasileiros e estrangeiros. A Unipar foi 
representada pelo professor doutor Luiz Roberto Prandi, o 
aluno Felipe Espolador, do 4º ano de Direito, e o mestrando 
Pedro Henrique Marangoni. Os dois estudantes apresentaram 
pesquisas científicas. Ambos foram orientados pelos 
professores Luiz Roberto Prandi e Fabio Caldas de Araújo. 

Professor e estudantes 
participam de evento de Direito

EM PORTUGAL  
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COBERTURA com 310m², localizado na 
Rua José Teixeira D´ávila, 3797 - Defronte 
Justiça Federal. Piso inferior: sala de estar/
jantar, cozinha planejada, lavanderia, 01 
suíte e 02 dormitórios, BWC social, todos 
mobiliados. Piso Superior: ampla suíte, 
salão de festas/ jogos, cozinha/churras-
queira, terraço descoberto com pergolado 
e deck em madeira. Localização privile-
giada, no Centro da cidade. Grande opor-
tunidade para adquirir sua moradia com 
conforto e sofisticação. Para mais informa-
ções, ligue e agende uma visita.

Rua Felício Conceição Gonçalves, 
3226, na Quadra 4, Lote 3-A - próx. Alto 
São Francisco. Terreno com 240,00m². 
Casa nova, em alvenaria com 130m², 
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala de 
estar/jantar, cozinha, espaço gourmet 
c/ churrasqueira, área de serviço co-
berta e garagem. Residência recém-re-
formada, pronta para morar.

Rua Antônio Zanolo Fernandes, 1175. Resi-
dência com 63m², com 01 suíte e 01 quar-
to, e demais dependências. Terreno com 
175,00m². Novíssima, sem uso, em ótima 
localização.

Apto 003 - Bloco A5, com 02 quartos, sala, 
cozinha, BWC e uma vaga de garagem. 

Parcialmente reformado.

ÓTIMAS CONDIÇÕES.

IMÓVEL DA SEMANA

R$ 92.500

Apto 201 - 2º Andar - Localizado no Jd. dos 
Príncipes, à 50m da Av. Londrina,  entre 
Unipar Campus III e a Praça Miguel Rossafa. 
Contendo 01 suíte, 02 quartos, BWC social, 
sala ampla, cozinha, sacada, lavanderia 
e 01 vaga de garagem. Apartamento em 
ótimas condições de uso, com 90m² priva-
tivos. Excelente ambiente familiar e baixo 
custo de condomínio. Agende uma visita!

Apto 303, 1º andar, bloco 03, localizado 
no Residencial Bela Vida, próximo ao Sor-
vetes Guri. Com 52m² de área total e 46m² 
de área privativa, contendo 02 quartos, 
BWC social, sala, cozinha e 01 vaga de 
garagem descoberta. Agende uma visita 
para conhecer!

ED. PALLADIUM - COBERTURA

OURO VERDE I RES. JD. ATLÂNTICO

JD. IRANI
(PRÓXIMO SORVETES GURI)EDIFÍCIO BELA VIDAED. SERRANO

R$ 950.000  •  PREÇO ESPECIAL!

R$ 89.900
R$ 260.000  •  OPORTUNIDADE!

R$ 265.000

R$ 119.000 à vista
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Empresário visionário

Ele nasceu no distrito de Nova 
Jerusalém e durante a juventude 
viveu em Umuarama, onde iniciou 
carreira empresarial no ramo 
farmacêutico. No final da década 
de 1970, resolveu empreender em 
São Paulo. Atualmente comanda 
a Ultrafarma, poderosa rede que 
atende todo o Brasil.

Raízes telúricas

Sidney de Oliveira reservou para a 
Capital da Amizade o que promete 
ser um dos capítulos mais 
emocionantes de sua trajetória. 
Inaugura por aqui, na manhã deste 
sábado (9), mais uma unidade da 
Ultrafarma Popular, a primeira fora 
do território paulista. Com pompa 
e circunstância.

Convidados especiais

Entre os famosos confirmados 
estão Datena, Sérgio Malandro, 
João Kleber, Katia Fonseca, Turma 
da Pakaraka (musical infantil), 
Dunga (capitão do tetra) e Cid 
Moreira, ícone do jornalismo 
brasileiro. A Ultrafarma Popular 
fica na avenida Paraná nº 3752 
(centro) e a festa de inauguração 
terá início às 10h.

A pleno vapor

Os preparativos para a 3ª Semana 

de Gestão Aciu seguem em ritmo 
acelerado. O objetivo da programação, 
que será desenvolvida de 25 a 29, 
das 7h45 às 9h, é levar informação e 
aperfeiçoamento a profissionais de 
venda, às vésperas da temporada 
natalina. O evento é totalmente gratuito 
para associados e seus colaboradores.

Ciclo de palestras

Os palestrantes foram escolhidos 
criteriosamente para propiciar o 
melhor conteúdo, tecendo um 
amplo painel de conhecimentos. 
São eles Rodrigo Rezende (Como 
ganhar com seu Instagram), 
Leonardo Revesso (Neurovendas), 
Lorena Torres (Construindo pontes 
para vender mais e melhor), Celso 
Ferrari (Qualidade e excelência no 
atendimento) e Pedro Fiorenza 
(Mindset para prosperidade - 
Pensamento focado vende o dobro).

Ativismo

O Conselho Municipal dos Direitos 
da Mulher promoverá um café da 
manhã no dia 20 para marcar a 
abertura da programação alusiva 
aos ‘16 Dias de Ativismo pelo Fim 
da Violência Contra a Mulher’. Na 
Secretaria Executiva dos Conselhos 
(avenida Presidente Castelo Branco, 
3370 – salas 5 e 6), às 8h30.

Censo imobiliário

O Sebrae, em parceria com a Aciu, 

Aenopar e Secretaria de Indústria e 
Comércio do município, realiza no 
dia 27 o meetup Censo Imobiliário 
da Cidade de Umuarama. O estudo 
é abrangente, contemplando 
projeção demográfica, demanda 
habitacional, oportunidades de 
investimento e outros temas 
relevantes.

Raio-x

Além de Umuarama, estudos 
do gênero foram realizados em 
Maringá, Paranavaí, Cianorte, 
Campo Mourão e outras quinze 
cidades referenciais do estado. As 
inscrições são limitadas e podem 
ser efetivadas pelo telefone (44) 
99973-2367.

Seminário da Liberdade 
Econômica
O que esperar das reformas 
governamentais? Responder 
com critério é o propósito do 
1° Seminário da Liberdade 
Econômica, programado para 
o hotel Caiuá nos dias 27 e 28 
de novembro e 2 de dezembro. 
A visão de seis especialistas 
da área da economia, direito 
e contabilidade dará a tônica. 
Inscrições pelo telefone (44) 
98807-8152 (Whats).

Contagem regressiva

Muita expectativa no ar. Recheada 
de novidades, a programação 
natalina de Umuarama será 
lançada no dia 25. Vem muita 
coisa boa por aí!

Visionário e disseminador de 
pérolas, Henry Ford certa vez 
cravou: “O insucesso é apenas 
uma oportunidade para recomeçar 
com mais inteligência”. Excelente 
semana!

A Aciu é a Casa do Empresário!
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Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

IFPR no 
Aterro Sanitário

Os estudantes dos 
4º anos dos cursos téc-
nicos em Química e Edi-
ficações integrados ao 
ensino médio do IFPR 
campus Umuarama visi-
taram na última quarta-
-feira (06) o aterro sani-
tário municipal.

Eles foram recep-
cionados pelo Diretor 
de Meio Ambiente da 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Matheus 
Michelan Batista e, 
durante a visita, pude-
ram observar e aprender 
vários aspectos da sus-
tentabilidade que estão 
presentes no aterro. 
Entre eles, a forma de 
organização da coope-
rativa de catadores de 
materiais recicláveis de 
Umuarama (CooperUma); 
o descar te correto de 
embalagens de agroquí-
micos da Associação 
dos Distribuidores de 
Insumos e Tecnologia 
Agropecuária (ADITA); a 
organização do pátio de 
compostagem com res-
tos de podas; o trabalho 

realizado na unidade de 
reciclagem de resíduos 
de construção civi l ; 
o funcionamento da 
célula de aterro de resí-
duos orgânicos; como 
é composto o pátio de 
rejeitos e as lagoas de 
tratamento do chorume.

Matheus orientou os 
estudantes para que 
realizassem a separação 
do lixo em casa, pois 
ainda é enterrado 40% 
do material que poderia 
ser reciclado. 

“A visita teve como 
objetivo, a complementa-
ção dos conteúdos teóri-
cos estudados em sala 
de aula, mas também 
a educação ambiental”, 
explicou a professora 
responsável, Máriam 
Pereira. O estudante 
Paulo Barreto comentou 
que “com a visita, foi 
possível compreender os 
aspectos sociais e econô-
micos envolvidos com a 
gestão do lixo. Devemos 
ter consciência que nos-
sos atos impactarão no 
futuro do planeta”.

ALUNOS puderam observar e aprender vários aspectos da sustentabilidade que 
estão presentes no aterro

ASSESSORIA

Desafio do Pacote 
Dois fatores devem dificultar 
a tramitação das propostas 
do Plano Guedes enviadas 
ao Congresso Nacional. Para 
serem aprovadas, as três PEC 
precisam de 308 votos na 
Câmara e o Governo hoje não 
conta com o apoio que teve 
durante a votação - com folga 
- dos dois turnos da PEC da 
Previdência. Em 2020, como 
é usual em ano eleitoral, os 
congressistas vão se dedicar 
às campanhas nas prefeituras, 
ajudando aliados que lhes 
trazem votos. Mesmo 
diante do cenário adverso, 
o Governo diz apostar na 
aprovação do pacote até 
abril. A PEC emergencial terá 
prioridade de tramitação 
e, pela previsão de líderes 
governistas, poderá ser 
aprovada até o final deste 
ano. A conferir. 

Impunidade
Quando ministros do STF 
data vênia criticam anseios 
populares - nas diversas formas 
do juridiquês - e dizem que 
se amparam na Constituição, 
diante da grita das ruas contra 
seus votos, “esquecem” que 
o Brasil tem um Código Penal 
frouxo, e Códigos de Processo 
Civil e Penal generosos a 
investigados.

Brasil boia
O número de localidades 
atingidas pelas manchas de 
óleo no litoral do Nordeste 
subiu de 296 para 354 nos 
últimos cinco dias. As visitas 
ao Parque Nacional Marinho 
de Abrolhos, na Bahia, 
permanecem suspensas após a 
chegada de fragmentos de óleo 
à unidade de conservação. 

Fauna oleada
Os dados do Ibama 
relacionados à fauna atingida 
também cresceram no período. 
Já são 126 animais afetados 
pelo óleo, a maioria (88), 
tartarugas marinhas. Do total 
da chamada “fauna oleada”, 
são 95 animais mortos e 
apenas 31 vivos.

Jornais
O deputado Afonso Motta 
(PDT/RS) e a senadora Rose 
de Freitas (Podemos/ES) 

apresentaram votos em 
separado em que contestam 
o parecer da senadora Soraya 
Thronicke (PLS-MS) - que 
será votado semana que vem 
- favorável à MP 892/2019, 
que dispensa a publicação de 
balanços de grandes empresas 
em jornais impressos. 

Fôlego
Motta argumenta que a 
medida não atende os 
requisitos de relevância 
e urgência nem trata de 
questão de ordem pública, 
por isso é “inconstitucional”. 
A senadora Rose de Freitas 
sublinha que “as empresas 
prejudicadas acabarão por 
descumprir compromissos 
financeiros e em razão disso 
irão prejudicar consumidores, 
empregados” etc. 

Omissão
O Psol pede que o STF declare 
a omissão inconstitucional do 
Congresso por não aprovar 
lei complementar para 
instituir o imposto sobre 
grandes fortunas. O partido 
cita na ação que o Artigo 153 
da Constituição prevê sete 
impostos federais.

Com a palavra
“Todos estão regulados, 
menos o do Inciso VII, 
que incide sobre grandes 
fortunas. Ou seja, há 31 anos 
nosso parlamento deixa de 
dar eficácia a uma ordem 
constitucional”, avisa o partido. 
O relator da ação (ADO 55) é o 
ministro Marco Aurélio Mello.

Na pista 
Apesar de fechamento de 
fábricas, a produção de 
veículos cresceu 16,6% em 
outubro, com a fabricação de 
288,5 mil unidades, conforme 
dados da Anfavea. O número 
representa aumento de 9,6% 
em comparação a outubro de 
2018. Nos últimos dez meses, 
foram produzidos 2,55 milhões 
de veículos, 3,6% a mais que o 
mesmo período anterior.
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Comboio transportava quase 
meia tonelada de maconha

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) apreendeu 491,1 quilos 
de maconha no final da tarde 
da quar ta-feira (6). A apreensão 
aconteceu nos limites de Alto 
Paraíso (município localizado a 
65 quilômetros de Umuarama).

Na ocasião, os agentes da 
PRF capturaram seis pessoas. 
Todas foram detidas em estado 
de flagrante. Além dos presos, 
três carros também foram reti-
rados de circulação.

Entre os detidos estão cinco 
homens e uma mulher.

A captura do bando se deu 
quando os agentes da PRF estavam 
realizando uma operação de blo-
queio rotineira em frente à Unidade 
Operacional de Porto Camargo, na 
rodovia BR-487, quando abordaram 
o primeiro veículo, um Toyota Corolla.

O casal que estava no carro 
demonstrou nervosismo durante a 
conversa inicial e logo em seguida 
outros dois veículos se aproxima-
ram da barreira policial e também 
forma abordados. Um deles o Che-
vrolet Meriva e outro um Renault 
Sandero, cada um destes com 
outros dois ocupantes. Foragido de Cidade Gaúcha é 

capturado em Umuarama
Investigadores que integram 

o Grupo de diligências Especiais 
(GDE) da 7ª Subdivisão Policial 
(SDP) de Umuarama detiveram no 
início da tarde de ontem (quinta-
-feira, 07) um homem que estava 
sendo procurado pela Justiça de 
cidade Gaúcha (município locali-
zado a 69 quilômetros de Umua-
rama). O detido estava acompa-
nhado de um adolescente de 16 
anos, que também foi apreendido.

A localização da dupla aconteceu 
durante investigações, que levaram 
os policiais até uma residência no 

No Sandero, os policiais rodo-
viários federais encontraram a 
maconha. Os outros dois veículos 
faziam o trabalho de batedores, 
com a função de informar aos ocu-
pantes do carro que transportava 
a droga, a respeito da presença de 
policiais ao longo do trajeto. Dois 
dos três carros estavam equipa-
dos com aparelhos clandestinos 
de radiocomunicação, sintonizados 
na mesma frequência. Os detidos, 
que não tiveram suas identidades 

reveladas pelos agentes da PRF, 
têm entre 19 e 25 anos. Ao menos 
um dos três carros apreendidos 
apresenta sinais de adulteração.

Foi verificado pelos patrulheiros 
que o grupo teria saído do municí-
pio de Tacuru/MS e levaria parte 
da droga até Londrina. O restante 
deveria ser entregue para trafican-
tes no interior de São Paulo. A PRF 
encaminhou os veículos a droga e 
os detidos à Delegacia da Polícia 
Federal em Guaíra.

Bêbado ao volante
Um homem de 50 anos foi preso pela 
Polícia Militar de Umuarama na noite 
da quarta-feira (6) após ter sido flagrado 
dirigindo bêbado. Ele foi encaminhado para 
a 7ª Subdivisão Policial (SDP). De acordo 
com a Polícia Militar, um acidente de 
trânsito levou uma das equipes de plantão 
até a rua das Palmeiras, no Jardim Tangará. 
No local os policiais verificaram que um 
dos envolvidos apresentava sintomas de 
embriagues e aplicaram nos motoristas, o 
teste com o bafômetro. No teste feito com o 
condutor do Gol, foi apontada a quantidade 
de 1,16 ml de álcool por litro de ar expelido. 
O carro foi apreendido e levado ao pátio do 
25º Batalhão da Polícia Militar e o motorista 
preso em flagrante.

Parque Industrial. De acordo com 
o delegado-chefe Osnildo Carneiro 
Lemes, durante a manhã foi reali-
zado um monitoramento, até que 
Alisson da Silva Mateus, 21 anos foi 
visto e abordado. Ele estava com o 
garoto de 16 anos que portava uma 
180 gramas de maconha.

Durante averiguação ao suspeito, 
foi descoberto que contra Alisson 
existia um mandado de prisão por 
crime de tráfico expedido pela Jus-
tiça da Comarca de Cidade Gaúcha.

A dupla foi conduzida à Delega-
cia de Polícia de Umuarama.

DROGA estava sendo levada em um dos três veículos abordados durante ação policial

DIVULGAÇÃO
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Mulheres foram detidas com 
mais de 300 pedras de crack

Policiais militares de Umuarama 
detiveram ontem (quinta-feira, 07) 
à tarde, duas mulheres acusadas 
de tráfico de drogas. Com elas 
foram apreendidas mais de 300 
pedras de crack, que estavam 
embaladas e prontas para serem 
comercializadas. A dupla foi con-
duzida à Delegacia de Umuarama.

Depois da detenção, foi contabi-
lizada pelos policiais a quantidade 
de 321 pedras de crack.

A abordagem aconteceu na 
avenida Walter Luiz da Cunha, 
bair ro San Remo (fundos da 
Industria de Alimentos Zaeli). As 
mulheres ocupavam uma moto-
cicleta Honda CG 150 Titan, de 
cor vermelha, quando os poli-
ciais se aproximaram. Era reali-
zado um patrulhamento de rotina 
pelo bairro até que os policiais 
avistaram a motocicleta e verifi-
caram que uma das ocupantes 
já é conhecida do meio policial 
por já ter sido flagrada em outras 
ocasiões envolvida com o tráfico 
de entorpecentes.

Quando as mulheres notaram 
a aproximação da viatura, muda-
ram rapidamente de rota, fato que 
chamou ainda mais a atenção da 
guarnição policial.

Os policiais conseguiram 
fazer a abordagem e viram que a 

passageira da moto, 
de 30 anos de idade, 
escondia as pedras de 
crack no sutiã. A com-
parsa, de 33 anos, 
que está grávida, pilo-
tava a Honda. Elas 
foram encaminhadas 
à Delegacia de Umua-
rama, onde foram 
denunciadas por trá-
fico de drogas.

Equipes da Rotam da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreenderam diversos 
produtos contrabandeados em um carro de Cabrália Paulista/SP, durante fiscalização 
na rodovia PR-323, dentro dos limites do município de Tapejara (52 quilômetros 
de Umuarama). O carro seguia no sentido oposto da viatura e tinha algumas caixas 
no banco traseiro, o que chamou atenção dos policiais. Foi realizado um acompa-
nhamento tático e depois a abordagem. Durante revista no interior do carro, foram 
encontrados diversos produtos eletrônicos contrabandeados do Paraguai, sem a 
devida documentação fiscal. Eram produtos e acessórios para internet, aparelhos 
receptores de TV a cabo e telefones celulares. A mercadoria foi apreendida e 
entregue no depósito da Receita Federal de Maringá.

DIVULGAÇÃO

ALEX MIRANDA

PMS apreenderam mais de 
300 pedras de crack, embala-

das e prontas para a venda

Índice em % SET OUT ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,04 0,10 2,60 2,54
IGP-M (FGV) -0,01 0,68 4,79 3,15
IGP-DI (FGV) 0,50 0,55 4,96 3,29

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
6/10 a 6/11 0,5000 0,3153 0,0000
7/10 a 7/11 0,5000 0,3153 0,0000
8/10 a 8/11 0,5000 0,3153 0,0000
9/10 a 9/11 0,5000 0,3153 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +4,01% 30,90 
Vale ON +0,85% 50,11 
ItauUnibanco PN +0,60% 36,82 
Usiminas PNA +7,93% 8,30 
Gerdau PN +4,07% 15,33 
Natura ON +8,25% 34,10

IBOVESPA: +1,13% 109.580 pontos

Índice SET OUT NOV
IGP-M (FGV) 1,0495 1,0337 1,0315
IGP-DI (FGV) 1,0432 1,0300 1,0329
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 109,35
Libra est. 0,7798
Euro 0,9051
Peso arg. 59,61

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,3% 4,0920 4,0930 +2,1%
PTAX  (BC) +1,4% 4,0921 4,0927 +2,2%
PARALELO +0,2% 3,9500 4,3000 +1,7%
TURISMO +0,2% 3,9500 4,2800 +1,7%
EURO +1,2% 4,5193 4,5216 +1,2%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (OUT) 1.587,37 0,20 4,89 5,34
Oeste (OUT) 1.591,55 0,20 4,72 4,97

DÓLAR 07/10

Iene R$ 0,03874
Libra est. R$ 5,25
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1574,56 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 07/11

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: 5,0%  | TJLP: 5,57%

Em 07/11 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 85,00 2,4% 0,6%
SOJA Paranaguá 90,00 2,3% 1,1%
MILHO Cascavel 39,50 1,3% 9,7%

SOJA 925,00 10,00 1,1%
FARELO 305,60 6,70 1,2%
MILHO 375,25 -3,50 -3,0%
TRIGO 512,50 -4,25 4,8%

SOJA 76,50 1,0% 1,8%
MILHO 32,96 1,1% 7,2%
TRIGO 46,00 1,0% 2,4%
BOI GORDO 164,54 0,3% 8,2%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 07/11 PR DIA 30d.

Em 07/11 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)
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Afsu em preparação para 
a semifinal do Paranaense

Finais da Copa Master de Futsal
A noite de hoje (sexta feira, 

08) promete ser agitada na 
Capital da Amizade, em vir tude 
da grande decisão da Copa 
Master de Futsal Masculino 
(acima dos 35 anos). As par ti-
das serão realizadas no Giná-
sio de Espor te Amário Vieira 
da Costa, e terão início ás 19h 
com expectativas de duelos 
acirrados entre as equipes.

Depois de 38 jogos reali-
zados pela copa, chega o dia 
para as disputas pelo 3º e 
4º lugar e a grande final que 
promete for tes emoções. Ás 
19h, o Guanabara/Gás/Santa 

Na próxima segunda-feira (11) 
o Afsu encara o Foz Cataratas em 
Umuarama, no Ginásio de Esportes 
Amário Viera da Costa. A partida 
começa ás 20h e é o jogo de ida 
da decisão para a grande final. Os 
ingressos podem ser adquiridos 
antecipadamente ou na hora do 
jogo, no guichê de bilheteria do 
ginásio, ao valor de R$ 20.

Após a vitória das quartas de 
finais contra a equipe do Copa-
grill, o Umuarama Futsal está 
agora entre os quatros melho-
res times do Paraná, sendo elas 
Cresol/Marreco, Cresol/Dois Vizi-
nhos e o próximo adversário, que 
é o Foz Cataratas.

Nas semifinais, os quatro times 
fazem dois jogos de ida e dois de 
volta. A primeira rodada acontece 
na segunda-feira.

“A preparação está sendo boa, 
estamos analisando o adversário 

e seus pontos for tes, buscamos 
corrigir nossos pontos fracos, 
pois sei que o jogo será de grande 
dificuldade, pois trata-se de um 
adversário muito experiente e 
que tem excelente atuação em 

quadra. Estamos fazendo o pos-
sível para alcançar um bom resul-
tado e ganhar está primeira par-
tida e levar a vantagem para a 
2ª”, ressaltou o técnico da equipe 
umuaramense Nei Victor.

A equipe do Umuarama em preparação para o jogo da segunda

ARQUIVO DO JORNAL

Cruz/Córrego Longe enfrenta a 
equipe do Paraiso Móveis/Serra 
dos Dourados na decisão do ter-
ceiro e quar to lugar. Depois, ás 
20h, a Clínica Veterinária Santa 
Clara, pega o Ademilar Futsal na 
grande final da Master.

PREMIAÇÃO
A premiação da Copa Mas-

ter será em dinheiro, troféu e 

medalhas. O campeão leva 
R$ 2,5 mil e o vice recebe 
R$ 1 mil. O terceiro colocado 
ganhará R$ 500 em dinheiro e 
o 4°, receberá apenas troféus e 
medalhas. Haverá também prê-
mios para o melhor ar tilheiro 
que levará um par de tênis mais 
troféu, e ao melhor goleiro um 
par de luvas mais troféu.

Resultados anteriores
Nos jogos anteriores a Clínica Veterinária Santa Clara goleou por 6 a 0 o 

Paraíso dos Moveis Serra dos Dourados Futsal. No segundo jogo pela decisão 
ás semifinais o Ademilar Futsal venceu a equipe do Guanabara Gás Santa Cruz 

Córrego do Longe pelo placar de 3 a 1.
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Afau pega o Iporã na semifinal 
da Copa de Futebol Amador

No próximo domingo acontece a 
segunda rodada das semifinais da 
Copa Amerios de Futebol Amador. A 
Afau de Umuarama encara no jogo 
de volta, a equipe de Iporã, a par-
tida acontecerá no Estádio Lucio 
Pepino ás 15h45.

No jogo anterior a equipe 
umuaramense venceu por 2 a 1 
na casa do adversário. O próximo 
jogo, será o último das semifinais 
e o vencedor garante vaga para a 
grande final que está programada 
para acontecer dia 24. Se acaso o 
Umuarama ganhar, o jogo será na 
Capital da Amizade.

Inter Bairros
Neste final de semana acontece 
mais uma rodada do Inter Bairros 
sub-17 desta vez os duelos serão na 
Arena Lovat. Nos jogos de sábado 
(09) a partir das 15h45, o time 
da Zona III pega o Conjunto 1° 
de Maio/Jabuticabeiras. No jogo 
das 17h, o Serra dos Dourados 
enfrenta o Colégio Bento/Jardim 
União. Domingo (10) a partir das 
09h o Parque Bonfim enfrenta a 
equipe do A.C.E.R.U., e ás 10h15 o 
Lovat joga contra a equipe do A.A. 
Guarani Futebol Clube.

Copa Outubro Rosa
A Copa Regional Outubro Rosa 

de Futsal Feminino segue sua pro-
gramação neste fim de semana. 
No sábado (09), no Ginásio 
de Espor tes Amário Vieira da 
Costa, ás 18h, o Palotina Futsal 
enfrenta o Master Futsal Umua-
rama. Ás 19h o A.F.F.X. Futsal 
duelará contra a equipe da P.M 
de Nova Olímpia. No domingo (10) 
os jogos acontecem no Ginásio 

de Espor te Alphaville do Jardim 
Cruzeiro. A primeira rodada será 
ás 9h com as equipes do A.F.F. 
Alphaville Futsal Feminino enca-
rando a Juventude Sportland Fut-
sal, depois ás 10h o Inter de Meião 
Aceru enfrenta a Tornearia Prisma 
Umuarama, e finalizando os jogos 
do final de semana, o time da 
Atlético Futsal Feminino pega o 
Master Futsal Umuarama ás 11h.

Pontuação
O Umuarama realizou 7 jogos, conseguindo 5 vitórias, 1 empate e foi derro-

tado apenas uma vez. Na tabelam está na liderança, com 16 pontos, logo atrás 
da Afau está o Brasilândia do Sul, com 15 pontos, depois vem o Altônia com 11 
pontos e na lanterna, o Iporã (próximo adversário da Afau) com 11 pontos. Para 

os vencedores haverá premiação em dinheiro (R$ 15 mil para o primeiro colocado 
e R$ 7 mil para o segundo).

DIVULGAÇÃO

Os outros dois times que estão 
na decisão para uma das vagas na 
final são o Brasilândia do Sul e o 
Altônia, que na partida de ida fica-
ram empatados em 0 a 0. Se no 
jogo o placar permanecer zerado 
durante o tempo regular, a decisão 
vai para os pênaltis.

“Fizemos um bom campeo-
nato até agora e temos um elenco 

competitivo, que busca a vitória a 
cada jogo. Não deixamos de res-
peitar os adversários. Com isso a 
equipe se caracteriza através de 
sua disciplina e tática. Desta forma 
nossa expectativa é de um bom 
resultado nesse domingo e que 
nos garantirá uma das vagas para 
a final da competição”, comentou 
o técnico Paulo César, da Arfau.

A equipe técnica e os jogadores do time de futebol de Umuarama Afau



assim como Manuela. Fiorina ainda está 
preocupada, pois o dinheiro não é sufi-
ciente para pagar as contas da sorveteria. 
Flávia vai até a igreja e se confessa com 
tio, que é o padre. Ela revela que está apai-
xonada por um evangélico. Meire vê os C1R 
com jaquetas e acha que são roubadas.

TOPÍSSIMA
Andrea se irrita com Sem Noção. Zeca 

estranha o comportamento de Fernando. 
Beatriz lembra de Sophia e Lara brigando. 
André anota o endereço de Thaís. Bruno 
pede liberação para Sophia ir ao enterro da 
mãe. Andrea sente a falta de Sophia. Dago-
berto fica triste ao perceber o ódio de Mão 
de Vaca. Thaís diz para André que irá pedir 
a guarda definitiva de Jade para que elas 
deixem o país. Beatriz chama Paulo Roberto 
em sua sala. Ela pergunta como dirá ao filho 
que o próprio pai é um bandido.

O RICO E LÁZARO 
Joel implica com Lior no alojamento dos 

escravos. Preso no calabouço, Asher pensa 
em Joana. Hurzabum retorna para a casa 
de Rebeca e diz não ter encontrado Sha-
g-Shag. Sadraque dorme no corredor para 
tentar achar o vulto. Nicolau, Zac e Absalom 
voltam para casa sem encontrarem Chaim. 
Nebuzaradã tem um pesadelo. Neusta flagra 
Joaquim deitado ao lado de Edissa. Ravina 
permite que Hurzabum permaneça em sua 
casa. Fassur vai até a casa de Elga e avisa 
que Chaim foi encontrado morto.

conversa com Adriano sobre a pasta com o 
documento de Maria da Paz. Zé Hélio avisa 
à família que se casará com Beatriz. Abel 
pede Britney em casamento. Agno con-
trata Zé Hélio. Téo e Kim falam de Camilo 
para Yohana, que desconfia do comporta-
mento do parceiro com Vivi. Camilo avisa 
a Álvaro que Amadeu abandonou o caso 
de Jô. Zé Hélio pede demissão e Fabiana 
fica furiosa. Jô conversa com Tibério, seu 
novo advogado. Agno acerta seu plano com 
Bernardo. Fabiana contrata Bernardo.  

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Durval conta a todos que Poliana é 

filha de OTTO e irá passar a morar com ele. 
Sara diz a Pendleton que Ester encontrou 
a passagem secreta para o laboratório em 
seu quarto. Antônio acusa Roger de ter ido 
a casa de Glória sem seu consentimento. 
Luisa diz a Poliana que irá lutar pela sua 
guarda a todo custo. Pendleton diz a Ester 
que Poliana irá morar com eles a partir 
então, e as duas irão conviver como irmãs. 
Luisa decide acompanhar Poliana, e muda-se 
para a casa de Pendleton com a sobrinha.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Rebeca conta pra Helena sobre a apre-

sentação da banda «Manuela e Seus Ami-
gos». Helena fica surpresa, pois não foi 
avisada e decide ir ao vilarejo para resol-
ver isso. Meire acha que Joaquim roubou 
casas, após vê-lo mancar. No vilarejo, Isa-
bela decide que tentar conseguir a cantar, 
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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.
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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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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se
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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
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nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.
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ÉRAMOS SEIS 
Lola cuida de Júlio. A parteira avalia 

a barriga de Olga. Olga se irrita quando 
Zeca diz que chamou Justina para ficar em 
sua casa. Júlio discute com Alfredo. Assad 
ameaça Soraia, que afirma não querer ir ao 
seu casamento. Clotilde se irrita quando 
Maria insiste que ela vá para São Paulo. 
Julinho decide ir com Lili ao clube. Almeida 
se preocupa quando Júlio diz que vai ao 
cabaré. Marcelo convence Carlos a encon-
trar com ele no clube. Lola chega à loja, 
e Almeida se surpreende. Alfredo vê Júlio 
dançando com Marion.

BOM SUCESSO 
Sofia filma Marcos resgatando Peter. 

Marcos e Sofia levam Paloma e Peter para 
casa. Tonho não gosta de ver Waguinho aju-
dando Lulu. Alice estranha quando Ramon 
conta que está fazendo aula de dança com 
Francisca. Gabriela e Alice não gostam da 
presença de Marcos em casa. Sofia promete 
ajudar Marcos a conquistar Paloma. Ramon 
confessa a Francisca que ainda está ligado a 
Paloma. Marcos mostra a Paloma a cabana 
que construiu com a ajuda de Sofia, e diz que 
o lugar será especial para eles. 

A DONA DO PEDAÇO
Amadeu desiste de defender Jô. Kim 

reclama de Vivi aceitar os caprichos 
de Camilo. Agno explica seu plano para 
Bernardo. Téo volta a fotografar. Agno 

Rita fica 
nervosa com 
pressão de Rui 

Em “Malhação”, Rita tenta 
consolar Serginho. Meg diz a 
Lígia que não quer mais saber 
de Beto. Rui conversa com Rita 
sobre Nina. Regina afirma a 
Guga que conversará com Max. 
Rita reclama para Anjinha, Jaque-
line e Raíssa sobre a pressão 
que Rui está fazendo contra ela. 
Filipe se surpreende quando 
Leila afirma que ela o tem como 
um grande amigo. Lígia vê Rui 
próximo a Nina e aborda o rapaz. 
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Você precisa ser delicado para poder obter 
satisfação. Será essencial controlar a sua 
impaciência, acima de tudo. Sua energia tende 
a ficar estável, mas não use isso como des-
culpa para o excesso na alimentação.

Você vai ficar mais tranquilo do que o habitual 
e as pessoas vão confiar em você - não abuse! 
Você também vai se sentir mais nervoso. Um 
forte desejo de maior liberdade é a causa. Tire 
algum tempo só para você.

Você não tem dificuldade em se afirmar e pôr 
fim a relacionamentos doentios, sem arrepen-
dimentos! Você mostra maior contenção no 
gasto de energia hoje e você deve encontrar 
um melhor equilíbrio.

Novas atividades de lazer vão lhe dar a oportu-
nidade de florescer. Suas amizades vão estar 
presentes hoje. Seria bom fazer uma pausa na 
sua vida diária. Se puder, tire um dia de folga 
para respirar.

Não se envolva em qualquer coisa absurda-
mente controversa, evite isso! Você parece 
estar atraindo isso hoje! Você não tem uma 
dieta equilibrada e é hora de resolver isso.

Você está mais orgulhoso do que nunca por 
manter suas promessas e ficará satisfeito com 
si mesmo e suas ações hoje. Não passe horas 
falando sobre problemas de saúde com algumas 
pessoas, isso faz você parecer hipocondríaco.

O entusiasmo que você está mostrando for-
mará um cenário em todas as áreas de sua 
vida. Você deve ter outro olhar para o ritmo de 
sua rotina para encontrar um melhor equilíbrio 
e uma vida mais estável.

A sorte lhe permitirá progredir na direção de 
seus objetivos. Não hesite, seja você mesmo, 
espontâneo. A determinação permite que você 
esqueça as pequenas doenças corporais que 
estavam pesando. Acalme-se.

Você está mais impulsivo hoje. Não basta fazer 
qualquer coisa, pense nas consequências. Um 
surto de apatia em relação ao final do dia será 
um sinal de que você precisa sair da sua rotina! 
Preste atenção em sua ingestão de gordura.

Ponha de lado suas ideias fixas e você vai sair de 
uma situação desagradável sem muito esforço. A 
força tranquila é a dominante e você estará mais 
equilibrado e mais ativo. Concentre-se totalmente em 
seus relacionamentos, esse é o caminho a percorrer.

Você é visto muito favoravelmente pelas 
pessoas que o rodeiam, então aproveite isso 
ao máximo. Tenha especial cuidado para 
não comer demais. Você precisa desabafar 
fisicamente.

Você está muito atencioso com as pessoas ao 
seu redor e o calor de suas relações com elas 
vai ser um prazer real. Você deve perceber 
que um mau hábito pode ter consequências 
infelizes para você.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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EMAO
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ODOTEMGB
MENORREGUA

TAPEOLD
FREINMHA

OMATUTO
VIAFERREA
ONIOGC

ACALMASUA
ATAAZUL

OLAVOBRAVO
IALOGR
CABELEIRA

POROSTRAZ

União de
letras

como o
ditongo 

Não (?):
a panela
revestida
de teflon

Veste usa-
da pelos
foliões
baianos

Aparelho
que 

lustra
pisos

Objeto
para traçar

linhas
retas

De
tamanho
inferior

Título
religioso
católico

Aqui, em
espanhol

Aposento
para 

higiene
pessoal

Alcoólicos
Anônimos

(sigla)

Relatório
escrito 
de uma
reunião 

Da cor do
oceano Ávido

(?) Bilac,
autor do
"Hino à

Bandeira"

Extrater-
restre

(abrev.)

Letra que
antecede
o cifrão 
no real

Nome da
letra "M"

Oxigênio
(símbolo)

Dois pecados
capitais (Rel.) 

Receio
Sua

capital é
Boa Vista

Técnica 
de ensino
Sílaba de
"pingo"

Velho, 
em inglês
Separação
de terrenos

Consoantes
de "nome"
Que tem
vínculo

Existe;
tem

Tony Ra-
mos, ator

Caipira
(bras.)

Congênita;
inerente

Torna
tranquilo 

Local de
circulação
de trens
Oscar

Niemeyer,
arquiteto 

Feminino
de "seu"

Zeca Balei-
ro, cantor

(?) postiça:
peruca

Orifícios 
da pele

Cumpri-
mento

telefônico
Atmosfera

Conduz;
transporta 
Carimbo
postal

Aparecer
de

repente

Corajoso;
valente

Aparta-
mento
(pop.) 

3/acá — old. 4/afim — frei. 5/menor. 9/cabeleira. 11/enceradeira.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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Dança
A Prana agenda para 23 e 24 de novembro, às 20h, no 
Centro Cultural o seu espetáculo de dança e de fim de 

ano. O tema é  “Era mais de uma vez”, com Valeria Silva, 
Gevana Freitas e Barbara Rocha no comando. 

O dinheiro é uma 
felicidade humana 
abstrata; por isso 
aquele que já não 
é capaz de apre-
ciar a verdadeira 

felicidade humana, 
dedica-se comple-

tamente a ele.
(Arthur 

Schopenhauer )

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna Hoje 

News que comemoram aniversário. Nesta sexta (8) os 
parabéns vão para  Inês Gemelli, Dulcinéia Zanferrari 

da Rocha,  Raul Lopes,  Wolney Peres da Rocha , 
José Joarez de Siqueira Eduardo Antonio Bergamas-

chi, Elizabeth Trentini Stevanato. No sábado (9) 
vivas para o deputado Delegado Fernando Martins, 

Tania Caetano, Cleber Felix de Araujo,  Antônio 
Américo, Emanuel Alves, Silvana Maia Guimarães dos 
Santos.  No domingo (10) cumprimentos para  Pastor 

Paulo Andreussi, Giovanna Uliano, Claudia Siviero 
Lucacin,  Andrea Cristina Nasser Vidal, Roseli Felipe 

da Cruz Marques,  Jair Aparecido Zanin, Roberto 
Gonçalves Delfim.  Na segunda (11) parabéns para 

Renata Pombo, Miromar Ponciano de Andrade , Rena-
ta Urbano Victorino e  Marcos Gilberto de Abreu  . Da 

coluna: felicidades! 

PORTRAIT
FABIANA HACHICHO RODRIGUES ganha zoom  absoluta  na coluna deste fim de 

semana,  na lente exclusiva de Luci Lemes.  

LUCI LEMES

Chance ÚNICA                             

CRUZE SPORT6 TRACKER

EQUINOX CHEVROLET S10

Este final de semana vai ser de  vai-
vém recorde na Concessionária Uvel 
com a Chance Única Chevrolet que 
oferece as melhores condições para 
você sair de carro novo, ainda este 
ano. Nesta sexta e no sábado você 
confere várias opções de estilo e 
compra seu carro NOVO com des-

contos incríveis -, e ainda mais taxa 
Zero e valorização  do seu usado. 

Uvel -, aqui você tem muito mais 
vantagens!ONIX PLUS 
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

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

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

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

Os Leões servem. É bem simples assim, e tem 
sido desde que começamos em 1917. Os 
clubes são lugares onde as pessoas se reúnem 
para doar o seu precioso tempo e trabalho 
para melhorar as comunidades e o mundo.  

A nossa missão                                                                                                      
Empoderar os voluntários para que sirvam 

às suas comunidades e atendam às 
necessidades humanas, fomentem a paz e 

promovam a compreensão mundial por 
meio dos Lions clubes.  

A nossa visão                                                                                                            
Ser o l íder global em serviços 
comunitários e humanitários.  

Uma história realmente boa                                                                                      
A nossa história é longa. E de muito orgulho. 
Há mais de 100 anos, servimos com uma 
bondade inusitada, colocando em primeiro 
lugar as necessidades do próximo, das nossas 
comunidades e do mundo. Olhamos para trás 
e vemos o nosso célebre passado com 
orgulho, mas sabemos que é apenas o 
começo. Todos os dias, estamos construindo 
o nosso legado com a meta de provocar um 
impacto ainda maior no futuro.  

EM UMA MISSÃO PARA SERVIR 

Iniciadas as contratações
temporárias de fim de ano

Com boas perspec-
tivas de vendas para a 
temporada natalina, o 
comércio de Umuarama 
deu início à contratação 
de colaboradores tem-
porários. Muitas empre-
sas buscam facilitar o 
recrutamento através da 
Agência do Trabalhador.

Segundo a gerente 
Camila Orlandini da 
Matta, cerca de vinte 
oportunidades para pos-
tos temporários foram 
disponibilizadas na pri-
meira semana de novem-
bro. O volume é inferior, 
por hora, ao de vagas 
destinadas à contratação 
efetiva, o que não deixa 
de ser um bom sintoma 
para a economia regional.

Seguindo a tendên-
cia de anos anteriores, o 
recrutamento dos tempo-
rários deve crescer expres-
sivamente, principalmente 
a partir da segunda quin-
zena de novembro.

“Sentimos um clima 
de otimismo, o que é 
muito bom. Além das 
lojas tradicionais, empre-
sas inaugurando e con-
tribuindo para a geração 
de emprego e renda. 
Quase metade das vagas 

temporárias é para ven-
dedor. O restante é para 
suprir funções como esto-
quista, atendente geral, 
caixa e outras”, acentua 
Orlando Luiz Santos, pre-
sidente da Associação 
Comercial, Industrial e Agrí-
cola de Umuarama (Aciu).

PERCENTUAIS
A Fecomércio PR 

(Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços 
e Turismo do Paraná) 
estima a contratação de 
seis mil trabalhadores 
temporários para atender 
ao aumento das vendas 
neste fim de ano. Uma 
sondagem real izada 
pela entidade revela 
que a média de pes-
soas a serem contrata-
das por empresa subiu 
16,59% em relação ao 
ano passado.

A pesquisa mostra 
ainda que aumentou a 
parcela de estabeleci-
mentos comerciais que 
pretende contratar entre 
duas e cinco pessoas, 
passando de 24% no ano 
passado para 35% neste 
ano. Já as empresas que 
vão contratar mais de dez 
pessoas correspondem a 
8%, ante 5% em 2018.

Saldo positivo
O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(Caged) aponta que o saldo de empregos do comércio, 
negativo desde agosto, voltou a patamares positivos. Para os 

trabalhadores temporários que se destacarem, as possibi-
lidades de efetivação são grandes: 68% dos empregadores 

consideram transformar a vaga temporária em efetiva.
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fabiobarbosaleiloes.com.br 
(44) 99700-6030

Fazenda, Novas Tebas/PR,  
 143ha, c/ casa, galpão e mangueira  

1.138m² a.c., Colônia Muquilão. 

LEILÕES DE IMÓVEIS 

Terreno 800m², Pérola/PR, 
R. Carlos Gomes. 

Terreno 501m², Pérola/PR, 
R. Minas Gerais, 285, Lot. Parque Res. Viva.

Terreno 180m², Pérola/PR, Av. Rio Branco, 
2.122, Lot. Parque Res. Pérola III.

INICIAL R$ 1.441.885,00 (PARCELÁVEL) 

INICIAL R$ 57.258,00 (PARCELÁVEL)

INICIAL R$ 28.629,00 (PARCELÁVEL)

INICIAL R$ 24.252,00 (PARCELÁVEL)

TRIBUNA HOJE 08/11 JTO COM MANOEL RIBAS

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

Empreendedorismo   
A Unipar deu início a 
mais uma turma do 
MBA em Gestão de 
Cooperativas de Crédito, 
na Unidade de Cascavel. 
Essa nova turma reúne 
profissionais que atuam 
em cooperativas de 
toda a região. A aula 
de abertura foi sobre 
Empreendedorismo e 
Intraempreendedorismo, 
ministrada pelo professor 
Gelson Luiz Uecker, que 
apresentou conceitos de 
empreendedorismo e de 
intraempreendedorismo, 
falando sobre 
criatividade e inovação 
nas empresas e 
comportamento e 
características do 
empreendedor. Na 
segunda aula, a disciplina 
ministrada foi sobre 
Doutrina e Princípios 
do Cooperativismo de 
Crédito. O MBA está em 
sua 10ª turma, investindo 
para promover o 
aperfeiçoamento técnico 
e ético, mediante 
utilização dos mais 
modernos conceitos e 
ferramentas de gestão.

Saúde   A Unipar é 
referência quando o 
assunto é projetos de 
extensão. Uma das ações 
realizadas recentemente 
contemplou os 
funcionários dos 
supermercados Allmayer 
e Primato, de Toledo e 
Vera Cruz do Oeste. A

Unipar foi convidada 
para a Sipat (Semana 
Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho) 
das duas empresas, 
onde as equipes de 
professores e estudantes 
ofertaram serviços 
de saúde: palestra 
sobre atividade física e 
qualidade de vida, teste 
de glicemia e aferição da 
pressão arterial, além de 
orientações. 

Câncer de mama   
Uma oportunidade 
para aumentar o 
conhecimento e a 
conscientização sobre 
a prevenção do câncer 
de mama. Assim foi 
a ação do Outubro 
Rosa realizada na 
Unipar de Toledo. Com 
palestra e depoimentos 
emocionantes de 
mulheres que superaram 
a doença, atividade 
alertou as colaboradoras 
da importância do 
autoexame e da 
prevenção. Evento contou 
com a participação da 
técnica de atividades 
do Sesc (Serviço Social 
do Comércio), Georgett 
Zancanaro. Segundo 
ela, a cada ano são 
registrados no país 
59 mil casos novos de 
câncer de mama, sendo 
o 2º tipo de doença que 
mais mata as mulheres, 
mas, se diagnosticado 
precocemente, 95% tem 
chances de cura. 

Encontro beneficente
No próximo dia 7 acontece em Umua-
rama o motoencontro beneficente em 
favor do Grupo União Pela Vida. O evento 
é organizado pelo Feras Moto Clube 
e acontecerá na sede do motoclube, 
situado à avenida Rio de Janeiro, 5437, a 
partir das 12h. A entrada custará R$ 15 e 
dá direito a pão com linguiça a vontade. 
Haverá também shows com as bandas 
Índios Overdrive e Muddy Molina. Toda 
a arrecadação será revertida ao Grupo 
União Pela Vida.

Processo seletivo
A Advocacia Geral da União (AGU) está 
com vagas abertas para participar de 
um processo seletivo que visa a forma-
ção de cadastro de reservas para esta-
giários de Direito em Umuarama, as 
inscrições vão até o dia 10 de novem-
bro, via internet, pelo site do CIEE e são 
gratuitas. A prova será realizada no dia 
1° de dezembro, dás 9h ás 11h.
 

Solidariedade
A Advogada de Umuarama, Gabriela 
Botter Souza, de 25 anos, pede ajuda 
há população para arrecadar recursos 
a fim de realizar o tratamento de um 
câncer de pele, o Melanoma Metas-
tático. Para isso uma vaquinha online 
foi criada para que as pessoas pos-
sam colaborar com qualquer quantia 
de dinheiro, via boleto ou cartão 
de crédito. O valor arrecadado será 
utilizado para arcar com as custas de 
exames, medicamentos e também 
do tratamento de Imunoterapia. Para 
colaborar basta procurar pelo perfil 
da advogada no facebook e clicar no 
link indicado para realizar a doação.
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               SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO  
 
A Empresa POSTO UNIVERSITÁRIO MACEDO LTDA, CNPJ:08.750.290/0001-00, torna público 
que recebeu do IAP a Licença de Operação n°17086 com validade 14/07/2019, para atividade 
de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores na Rua Sarandi, nº5031, 
Centro, CEP:87.500-000, Umuarama–PR. 

 
               
 SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO  
 
A Empresa POSTO UNIVERSITÁRIO MACEDO LTDA, CNPJ: 08.750.290/0001-00, 
torna público que requer do IAP a Renovação da Licença de Operação, para atividade 
de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores na Rua Sarandi, 
nº5031, Centro, CEP:87.500-000, Umuarama–PR. 
 

Pavimentação avança 
na Estrada Pioneiro

O bom tempo tem favo-
recido a preparação do 
solo para pavimentação da 
Estrada Pioneiro, também 
chamada Estrada Velha para 
o distrito de Lovat, mais 
uma via rural de grande 
movimento que a Prefei-
tura vai dotar de melhor 
infraestrutura para atender 
moradores e usuários. Na 
obra, o município utiliza um 
processo diferente da pavi-
mentação tradicional que 
garante qualidade e reduz 
os custos, além de diminuir 
o tempo de trabalho.

O secretário municipal 
de Serviços Rodoviários, 
Mauro Liutti, está acompa-
nhando o serviço e prevê 
que em duas semanas o 
asfalto pode estar pronto. 
“O que estende o prazo 
de uma pavimentação é a 
base, que demanda grande 
movimentação de terra, 
compactação, incorpora-
ção de cimento e tempo de 
‘cura’. Com o estabilizante 
Dynabase todo esse traba-
lho é reduzido. O material é 
incorporado ao solo e após 

a compactação já pode 
receber a capa asfáltica”, 
explicou.

Na Estrada Pioneiro, a 
capa asfáltica a ser utilizada 
será o tratamento superficial 
triplo (TST). A pista terá seis 
metros de largura com dois 
metros de grama de cada 
lado. São 2,5 mil metros de 
extensão ligando a rodovia 
PR-489 à Estrada Juvenal 
(já pavimentada) e à rodovia 
PR-323. “Utilizamos esse 
processo na Estrada Diacuí, 
entre o pátio da Prefeitura e 
o Parque Jabuticabeiras, há 
quase dois anos. Mesmo 
sem cobertura asfáltica, a 
estrada continua em per-
feitas condições”, lembrou 
Mauro Liutti.

Com a base concluída, 
a estrada receberá a capa 
asfáltica com 3 centímetros 
de espessura. Nesta parte, 
haverá participação dos pro-
prietários rurais, que vão 
dividir custos estimados em 
R$ 280 mil. “O pessoal está 
animado com a melhoria. 
Esta obra terá a participa-
ção do Cindepar (Consórcio 

Intermunicipal de Inovação e 
Desenvolvimento do Paraná), 
o que reduzirá o preço em 
comparação com o asfalto 
tradicional”, reforçou o pre-
feito Celso Pozzobom.

Em breve mais uma 
estrada terá a pavimentação 
iniciada. Dia 18/11 haverá 
licitação para a Estrada 
Dias, entre o Condomínio 
Parque das Grevíleas e a 

antiga fecularia Lorenz. 
Serão mais 14.415,54 m² 
de asfalto, 16.818,13 m² 
de área gramada, galerias 
pluviais, descida d’água 
em degraus, sarjeta de con-
creto e outros dispositivos 
com recursos do Contrato 
de Financiamento à Infraes-
trutura e ao Saneamento 
(Finisa) do governo federal 
e contrapartida municipal.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

SE o tempo colaborar, a previsão é de que o asfalto possa estar pronto em duas semanas
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CRUZE SEDAN 1.8 LT....................................................................... 11/12 .............................. VERDE ........................................... COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 43.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT....................................................................... 13/14 .............................. PRATA ............................................ COMPLETO,AUT, COURO .........................................................R$ 52.900,00
CRUZE SPORT6 TURBO .................................................................. 18/18 .............................. PRETO ........................................... COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 83.900,00
CRUZE SEDAN LT  TURBO ............................................................. 16/17 .............................. BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 76.900,00
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 ......................................................... 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
F1000 XLT MWM ............................................................................... 93/94 .............................. CINZA ............................................ COMPLETO ...................................................................................R$ 45.900,00
FOCUS 1.6 SE ..................................................................................... 17/18 .............................. BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 64.900,00
GOL TL .................................................................................................. 17/18 .............................. BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 37.900.00
ONIX 1.0 LS ......................................................................................... 14/14 .............................. BRANCO ....................................... DH,LIMP,DS ...................................................................................R$ 31.900.00
ONIX 1.0 LT ......................................................................................... 17/17 .............................. CINZA ............................................ COMPLETO ...................................................................................R$ 39.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT. .......................................................................... 18/19 .............................. BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 62.900,00
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
PEUGEOT 2008 ALURE  .................................................................. 17/17 .............................. BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 54.900.00
PRISMA 1.0 JOY ................................................................................. 17/17 .............................. CINZA ............................................ COMPLETO ...................................................................................R$ 39.500.00
PRISMA 1.4 LT .................................................................................... 15/16 .............................. CINZA ............................................ COMPLETO ...................................................................................R$ 42.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT ........................................................................... 15/16 .............................. PRATA ............................................ COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 49.900,00
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
RANGER XLS ...................................................................................... 18/18 .............................. PRETO ........................................... COMPLETO, AUT .......................................................................R$ 111.900,00
S10 LT 4X2 ........................................................................................... 14/15 .............................. PRETA ............................................ COMPLETO ...................................................................................R$ 89.900.00
S10 LTZ 2.8  4X2 AT .......................................................................... 14/14 .............................. BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 92.900,00
SPIN LT 1.8 AT .................................................................................... 13/13 .............................. PRATA ............................................ COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 34.900,00
SPIN LT 1.8 AT .................................................................................... 13/13 .............................. CINZA ............................................ COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 36.900,00
SPIN LT 1.8 AT .................................................................................... 13/14 .............................. PRETO ........................................... COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 39.900,00
SPIN LT 1.8 .......................................................................................... 14/14 .............................. PRATA ............................................ COMPLETO ...................................................................................R$ 37.900,00
TRACKER 1.8 LT AT ........................................................................... 15/16 .............................. PRATA ............................................ COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 63.900,00
TRACKER PREMIER TURBO ........................................................... 17/18 .............................. PRATA ............................................ COMPLETO, AUT, COURO, TS .................................................R$ 86.900,00
TRAILBLAZER V6 LTZ  ..................................................................... 16/17 .............................. CINZA ............................................ COMPLETO, AUT, COURO, 7L ...............................................R$ 124.900,00

VENDE – SE 

Lote de 217,5 m no Jar-
dim Colibri 7,25 m de 

largura e 30 m de cumpri-
mento. Localizado fun-

dos do Big Smart. VALOR 
R$ 77.000,00. Contato 
(44) 98406-5842 (44) 

3622-2197

EXTRAVIO DE ALVARÁ

RESTAURANTE MADERO CONTAI-
NER LTDA, inscrita sob nº CNPJ 
20.132.280/0003-60, estabelecida 
na Rua Manoel Ramires,4546, Parque 
Artur R. Ramires, CEP 87.507-011, 
na cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, comunica para os devidos 
fins o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº 32.071. Com 
esta publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.

23CLASSIFICADOSUMUARAMA, 10 DE MAIO DE 2019

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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Drone é usado no combate à dengue
A Coordenadoria de Vigilância 

em Saúde (Covisa) iniciou nesta 
quinta-feira (07), a vistoria dos imó-
veis localizados ao longo da Ave-
nida Paraná, entre a Praça Arthur 
Thomas e a Praça da Bíblia, com 
o auxílio de um drone. O objetivo é 
identificar e eliminar possíveis cria-
douros do mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, zica vírus 
e febre chikungunya.

Umuarama conta hoje com 23 
casos confirmados de dengue, em 
um total de 131 notificações – das 
quais 106 já foram descartadas e 
dois casos suspeitos permanecem 
em investigação. “Todos os casos 
são considerados autóctones. As 
notificações estão presentes em 
55 localidades da cidade e em 
casos houve confirmações. Por 
isso é importante manter o combate 

ao mosquito, que é a forma mais 
eficiente de impedir o avanço da 
doença”, explicou a coordenadora 
da Covisa, Maristela de Azevedo 
Ribeiro, que acompanhou a ação.

O trabalho é realizado pela equipe 
da Vigilância em Saúde Ambiental. 
“Com amparo legal, o drone sobre-
voa as coberturas dos prédios e 

residências e fotografa calhas, 
caixas d’água e possíveis reserva-
tórios que possam acumular água 
da chuva. Quando identificados os 
pontos, os fiscais realizam uma 
visita e notificam o morador do 
imóvel para tomar providências”, 
informou o coordenador do setor, 
Carlos Roberto da Silva.
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