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Após cumprir pena 
de quase três anos, 
Youssef volta ao 
mercado de trabalho
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Prefeito que impôs 
represálias à Polícia 
Militar é acionado pela 
Promotoria

Polícia Civil de 
Umuarama elucida 
assassinato praticado 
na Estrada Amarela

Oposicionistas se articulam a fim
de lançar pré-candidato a prefeito
Apesar de o prefeito Celso Pozzobom negar que pretenda se candidatar à reeleição em 2020, 
um movimento de oposição política à atual administração pública está surgindo em Umuarama 

e já está se articulando. Reuniões são realizadas com líderes partidários para formar um grande 
grupo político. Propensos pré-candidatos estão aparecendo. Alguns sem partido definido vão 

aguardar até abril de 2020 para apresentarem seus planos de governo. l Pág. 3

Acidente na PR-323 
Aos cinco meses de gestação, uma mulher de 22 anos ficou 
ferida e foi levada a um hospital de Umuarama depois que o 
veículo em que estava ter se envolvido em um acidente na 

PR-323. Também foi socorrido o rapaz de 19 anos que estava 
no mesmo carro, um Gol com placas de Tuneiras do Oeste, 

que bateu na traseira de um Renault Clio. Os dois trafegavam 
no mesmo sentido pelo trecho urbano da rodovia quando um 

Corsa Classic, que estava na frente dos dois, parou sobre a pista, 
causando a colisão. O condutor do Corsa não foi identificado.
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Saída do PSL
Aliados do Presidente Jair 
Bolsonaro afirmaram que 
ainda hoje (12), ele anuncia 
sua saída do PSL, partido 
pelo qual foi eleito. A crise 
é pública e Bolsonaro não 
tem tentado esconder 
a disposição em criar 
um novo partido, afirma 
a coluna Contraponto. 
Segundo aliados, o político 
vai aproveitar uma reunião 
com a bancada do PSL, no 
Palácio do Planalto, para 
fazer o anúncio oficial.

2ª Instância
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia teria 
confidenciado ao líder do Novo, deputado Marcel van Hattem, 
que vai garantir tramitação da PEC da prisão na 2ª instância. 
A afirmação foi numa conversa entre os dois parlamentares 
na última sexta-feira (08). “Ele me disse que vai garantir a 
tramitação regimental da PEC. Não deixa de ser um alento”, 
disse Marcel. O deputado acrescentou que continuará a 
articulação para que a pauta do Congresso seja obstruída até 
que essa questão seja resolvida. “Nós continuaremos fazendo 
nosso trabalho para que a proposta seja votada o mais rápido 
possível. Até porque quando é do interesse de alguns líderes, 
tudo acontece muito rápido”, afirmou Marcel van Hattem.

Repúdio da Amop
Nas comemorações dos 50 anos da Associação dos Municípios 
do Oeste do Paraná (Amop), o presidente Junior Weiller 
(MDB), prefeito de Jesuítas, não esperou o senador Oriovisto 
Guimarães (Podemos) descer o carro e entregou a nota da 
entidade em que repudia a proposta do governo federal que 
prevê a extinção das cidades com menos cinco mil habitantes 
e com menos de 10% de receitas próprias.

Solução à toque de caixa
Oriovisto tem projeto semelhante apresentado no Senado 
que prevê a extinção de 1.254 municípios, dos quais 64 são 
do Paraná. No Oeste, seis cidades podem perder autonomia 
político-administrativa e virar distritos: Anahy, Diamante do 
Sul, Iguatu, Ramilândia, Santa Lúcia, São José das Palmeiras e 
Serranópolis do Iguaçu. O senador, que estava acompanhado 
pelo colega Álvaro Dias (Podemos), recebeu a nota do Amop, 
não desceu do carro e foi embora. Na nota, a Amop o observa a 
proposta apresentada pelo ministro Paulo Guedes e afirma que 
“mais uma vez, é a pequena cidade que paga o preço de um 
sistema que ainda não se fez perceber de que não é punindo os 
mais fracos que as soluções virão, como se a toque de caixa”.

Sem fidelidade 
partidária
A troca por um partido já 
existente seria uma opção 
para Bolsonaro – uma vez 
que chefes do Executivo, 
além de senadores, não são 
enquadrados nas regras de 
fidelidade partidária. A criação 
de uma nova sigla, porém, 
serve aos deputados federais e 
estaduais que gostariam de seguir 
Bolsonaro, afinal a legislação 
permite a troca a qualquer 
momento se não for para uma 
legenda que esteja sendo criada.
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Sandro Gregório é
sondado pela oposição

O advogado Sandro Gregório, 
filiado no PRB, atual Republica-
nos, já se ar ticula a fim de lançar 
pré-candidatura a prefeito de Umua-
rama. Ele pretende deixar o partido 
em breve, e afirma estar recebendo 
propostas e estudando qual seria 
a melhor opção.

“Entre tantos, um partido está 
me convidando há algum tempo. 
Ainda não posso falar qual é e nem 
quais são as lideranças que já me 
procuraram”, conta Gregório.

Um de seus carros chefes para 
o desfile que já é preparado para a 
campanha durante as eleições muni-
cipais de 2020 (caso venha a ser 
pré-candidato), lembrou do tempo 
em que era diretor do Procon (Pro-
grama de Proteção e Defesa do Con-
sumidor) em Umuarama. “Desde que 
atendia no órgão de defesa do con-
sumidor, procurei fazer um trabalho 
eficiente e que deu certo. Tanto que 
hoje, advogando, muita gente tem 
me procurado, lembrando do traba-
lho feito àquela época”.

Gregório lembrou também que 
não é só de defesa do consumi-
dor que se monta uma estratégia 
de campanha. Ele está baseado 
no que chamou de ‘tripé da admi-
nistração pública’, alicerçado pela 
Educação, seguido pelo for taleci-
mento de ideias. “Potencialmente 
hoje teríamos grandes cientistas, 
pensadores, intelectuais e atletas 
representando nossa cidade e até, 
quem sabe, criando projetos que 
poderiam mudar o mundo, mas não 
tiveram a oportunidade de se desta-
car na sociedade, pois suas ideias 
não foram valorizadas”, comenta.

A luta na campanha em busca 
pela administração pública do muni-
cípio será amena, se o advogado for 
o único adversário político de Celso 

Pozzobom (caso o atual prefeito 
concorra numa reeleição). “Como 
pré-candidato, pretendo iniciar a 
campanha apresentando ideias e 
mostrando a leitura que tive da atual 
administração. A busca é pelo cresci-
mento da cidade e de seus setores”.

O advogado ressalta que tomou 
a decisão depois que foi procurado 
por lideranças políticas e repre-
sentantes de outras camadas da 
sociedade. “Jamais serei um pré-
-candidato que bate no peito e diz, 
eu sou ‘o candidato’. Respeito o 
pedido das lideranças, principal-
mente para assumir uma vaga 
desta envergadura, que é a admi-
nistração de um município do tama-
nho de Umuarama. Não tenho vaidade 
nenhuma. Tenho consciência de que 
é um cargo de tamanha responsabili-
dade, tanto para o candidato, quanto 
para o eleitor que o apoia”.

GRUPO DE OPOSIÇÃO
Durante a entrevista ao Jornal 

Tribuna Hoje News, gregório confi-
denciou que já existe a possibili-
dade de se criar um grande grupo 
de oposição à atual administra-
ção. Já estão acontecendo deba-
tes envolvendo muitas lideranças, 
fator que deverá aprimorar a cam-
panha durante o período eleitoral 
de 2020. “Nós avaliamos a gestão 

do atual prefeito, e vamos mostrar 
à comunidade onde vamos fazer os 
avanços”, ressaltando que a ree-
leição nas administrações públicas 
municipais nunca foram um bem 
para a sociedade. “O que significa 
a reeleição. Não existem segundos 
bons mandatos e, se foi bom nos 
primeiros quatro anos, a comunidade 
tem que agradecer pelo que foi feito, 
sempre atenta às falhas que even-
tualmente venham a aparecer. Se 
não houve uma boa administração, 
o prefeito tem que ser trocado”.

Educação salvou minha vida
Sandro lembra que o foco principal no Brasil e em muitas nações e também 

a primeira linha de atuação de qualquer administração pública, é a Educação. 
“A educação salvou minha vida e pode salvar a todos. Tenho dentro de casa três 

formações universitárias. Isso apenas prova que a educação ajudou minha família 
inteira e nos deixou a oportunidade de ajudar as pessoas que mais precisam. O 

país acredita muito na questão do capital, mas o maior capital de uma nação está 
nas cabeças nascidas dentro de seu território. São os pensadores, potencialmente 

as crianças e os jovens. Quantos juristas, cientistas e atletas, não deixaram de 
aparecer por não terem oportunidade e nem educação de qualidade para que 

pudessem se aprimorar”, indaga.

ADVOGADO Sandro Gregorio disse já estar sendo 
sondado por partidos e pretendo sair como pré-can-
didato à prefeitura de Umuarama

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Youssef volta
ao mercado

Após cumprir pena 
por quase três anos por 
corrupção e lavagem de 
dinheiro, já trabalha mer-
cado futuro de câmbio 
na bolsa brasileira B3. 
A informação é do jornal 
Valor Econômico.

Youssef teve acordo 
de delação aprovado 
duas vezes pelo então 
juiz Sérgio Moro. Ele tem 
planos de certificar e ven-
der a licença de um robô 
de investimentos. O reco-
meço do doleiro no mer-
cado financeiro é permi-
tido graças ao seu acordo 
de delação premiada.

O acordo firmado pelo 
13ª Vara Federal de Curi-
tiba e homologado pelo 
Supremo Tribunal Fede-
ral em 2014 veta, de 
modo singelo, apenas 
“operações ilegais”. As 
operações envolvendo 
dólares no mercado para-
lelo – que lhe renderam 
for tuna e o levaram a 
prisão – estão proibidos 
conforme os termos do 
trato firmado com a Jus-
tiça. Todas as operações 
“lícitas” estão liberadas.

O operador, que come-
çou a trabalhar com câm-
bio nos anos 1990 após 
a quebradeira no Plano 
Collor (1990), é pioneiro 
em acordos de delação 
premiada no Brasil. Foi 
preso em 2003 e teve 
sua pena atenuada gra-
ças ao novo instituto.

Nas duas ocasiões 
em que colaborou com 
a Justiça em troca de ter 

a pena por seus crimes 
atenuada, ele contou com 
a aprovação do então juiz 
e atual ministro da Jus-
tiça, Sérgio Moro, que é 
de Maringá, cidade pró-
xima a Londrina, ambas 
no norte do Paraná, onde 
Youssef fez fortuna.

O doleiro foi preso 
pela primeira vez no bojo 
do caso conhecido como 
o escândalo do Banes-
tado. A atuação de Moro 
é tema de julgamento no 
STF, que foi paralisado 
após pedido de vistas do 
ministro Gilmar Mendes.

CONDENADO A 
122 ANOS

Na segunda vez, Yous-
sef foi condenado a 122 
anos e o pagamento de 
R$ 50 milhões em multas. 
Graças à nova delação, o 
doleiro conseguiu o bene-
fício de cumprir a pena 
em liberdade após quase 
três anos encarcerado. Em 
casa, agora na Vila Nova 
Conceição, bairro nobre 
na região do Ibirapuera, 
em São Paulo, aproveita o 
tempo restrito pelas atuais 
condições da pena. Tem 
horário delimitado para 
sair de casa e não pode 
deixar a capital paulista, 
exceto com autorização 
judicial. Mas não precisa 
para atual ativ idade 
dele. Fica diariamente 
das 9h às 17h em frente 
de seus equipamentos, 
acompanhando o mer-
cado financeiro brasi-
leiro, onde também atua 
no mercado de ações.

Pato Branco
O governador Ratinho Junior 
transfere hoje a sede do 
governo do Estado para 
Pato Branco, no sudoeste 
do Paraná. A interiorização 
é mais um sinal de prestígio 
do chefe da Casa Civil, Guto 
Silva. O governador, o vice-
governador Darci Piana, 
os secretários estaduais e 
os diretores de empresas 
e autarquias despacharão 
do local até a quarta-
feira (13). A transferência 
ocorre durante a 4ª Feira 
de Ciência, Tecnologia e 
Inovação - Inventum.

Candidato
O empresário Phelipe 
Mansur decidiu disputar a 
Prefeitura de Foz do Iguaçu 
nas eleições municipais de 
outubro de 2020. Mansur 
está filiado ao PSDB, mas 
deve buscar outro partido, o 
que só deve ocorrer depois 
da movimentação política 
do atual prefeito Chico 
Brasileiro (PSD).

MDB Mulher
A vereadora Noemia Rocha 
foi eleita presidente do 
MDB Mulher do Paraná. 
Sua missão: organizar as 
mulheres medebistas, 
candidatas a prefeita e a 
vereadora nas eleições de 
2020. Na chapa proporcional 
(a vereador), 30% dos 
candidatos têm de ser 
mulheres que recebem 30% 
da verba do fundo partidário 
para campanha. É o que diz 
a lei eleitoral.

Só vou olhar
O governador Ratinho Junior 
não deve participar ou 
apoiar qualquer candidato 
nas eleições municipais de 
2020, principalmente nas 
grandes cidades. Ratinho 
Junior deve esperar as 
eleições e depois definir o 
quadro político para 2022, 

quando serão eleitos os 
deputados estaduais e 
federais, um senador por 
estado, governadores e 
presidente da República.

Segunda instância
Os deputados Felipe 
Francischini (PSL), 
presidente da CCJ, e Pedro 
Lupion (DEM), vice-líder do 
Governo, articulam para 
colocar em votação a PEC 
470 que trata da prisão 
em segunda instância.  “Os 
brasileiros de bem querem 
e esperam isso”, diz Lupion. 
Francischini deve colocar 
a PEC em votação nesta 
terça-feira (12) na CCJ da 
Câmara dos Deputados.  

Três em Foz
Os presidentes David 
Alcolumbre (DEM-AP), do 
Senado; Dias Toffoli (STF); e 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), da 
Câmara dos Deputados, 
abriram ontem, em Foz 
do Iguaçu, o 1º Congresso 
Internacional dos 
Tribunais de Contas.

Sem crise
“O Judiciário e a Justiça são 
feitos para a pacificação 
social. Se alguém quer se 
valer da Justiça para uma 
luta social, não vai conseguir. 
A Justiça não tolerará uma 
crise institucional e saberá 
agir a tempo e na hora”, 
disse Toffoli.

Inteligência integrada
A equipe de Sergio Moro 
acaba de colocar para rodar 
uma plataforma que deve 
reunir em um só sistema 
os dados de inteligência 
das polícias de países do 
Mercosul (Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai) sobre 
criminosos presos. O objetivo 
é reforçar o combate ao crime 
organizado transnacional e 
dar agilidade ao intercâmbio 
de informações.
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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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Súmula de Requerimento de Licença Prévia de Ampliação – LP-A

A. L. LONGUINI EIRELI - ME (CNPJ: 28.366.929/0001-58), torna público 
que requereu ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP, a Licença Prévia de 
Ampliação (LP-A) para atividade de Comércio varejista de combustíveis para 
veículos automotores, localizada na Avenida Brasil, nº 2089, Centro, CEP: 
87.400-000, Cruzeiro do Oeste/PR. Foi determinado devidos memoriais des-
critivos dos projetos e plantas baixa contendo o layout dos equipamentos.

Vacinação contra o 
sarampo vai até às 20h

A Secretaria de Saúde de Umua-
rama divulgou o cronograma de atendi-
mento das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), que terão horários estendidos 
em determinadas datas, para facilitar 
a vacinação contra o sarampo.

Unipar remodela o complexo odontológico
Investimentos incluíram estrutura 

física mais funcional e equipamentos 
mais modernos A Clínica Odontológica 
da Universidade Paranaense – Unipar, 
Unidade de Umuarama, passou por 
uma remodelação geral. Os resultados 
foram comemorados em uma cerimô-
nia, comandada pela coordenadora, 
professora Viviane Garcia. Ela e a coor-
denadora do curso de Odontologia, pro-
fessora Cintia Araújo, recepcionaram 
os convidados. Entre eles estavam 
diretores, professores, lideranças da 
cidade e estudantes. O Reitor Carlos 
Eduardo Garcia prestigiou. Também 
vieram especialmente para o evento 
a presidente da Abeno (Associação 
Brasileira de Ensino Odontológico), 
Vânia Fontanella, e o representante 
do Conselho Regional de Odontologia, 
Claudemir Rossato. Reconstruído todo 

Locais e horários
Anchieta, dias 13/20/27, das 17h às 20h
Vitória Régia, dias 13/20/27, das 17h às 20h
Cohapar II, dias 13/20/27, das 17h às 20h
Jardim Cruzeiro, dias 14/21/28, das 17h às 20h
San Remo, dias 11/18/25, das 17h às 20h
Panorama, dias 14/21/28, das 17hàs 20h
Jabuticabeiras, dias 19/26, das 17h às 20h
1º de Maio, dias 14/20/28, das 17h às 20h
Central, dias 22/28/29, das 17h às 20h
Centro Escola, dias 11/18/25, das 17h às 20h
Ouro Branco, dias 13/20/27, das 17h às 20h
Cohapar I, dias 11/18/25, das 17h às 20h
Bem-Estar, dias 13/18/27, das 17h às 20h
Lisboa, dias 11/18/22/25/27, das 17h às 20h
Serra dos Dourados, dias 09/27, das 17h às 20h
Industrial, dias 13/27, das 17h às 20h
Cidade Alta, dias 13/18/27, das 17h às 20h
Sonho Meu, dias 23/11, das 08h às 11h30

Para que os pais possam vacinar 
seus filhos fora do horário de trabalho, 
as unidades permanecerão abertas das 
17h até as 20h – basta observar os dias 
em que a UBS do seu bairro terá horário 
de atendimento prolongado.

o espaço das seis clínicas com mais 
modernidade em estrutura e equipa-
mentos, o novo complexo ficou com 
112 consultórios, incluindo urgência, 
clínica do bebê, escovódromo e clí-
nica multidisciplinar.

Oferecer aos alunos uma clínica mais 
versátil e atualizada, com ambientes de 
trabalho adequados aos novos tempos 
e mais confortáveis aos pacientes é o 
objetivo. Os investimentos ultrapassa-
ram os cinco milhões de reais.

O mês de novembro é voltado para 
importância da prevenção ao câncer 
de próstata. No hospital Norospar, 
além de aler tar sobre esta questão, 
as atividades também incluirão for-
mação e palestras sobre diversos 
assuntos escolhidos especialmente 
para o público masculino.

No dia 19, por exemplo, o empre-
sário Edilson Calegari falará aos cola-
boradores sobre a ‘Filosofia de Servir’. 
O tema, proposto pelo palestrante, 
abordará a importância do trabalho dos 
colaboradores do hospital Norospar, que 
não é apenas um trabalho, mas servir 
quem mais precisa.

O evento acontece às 15h no 
hospital.

Novembro Azul com 
palestra no Norospar

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
10/10 a 10/11 0,5000 0,3153 0,0000
11/10 a 11/11 0,5000 0,3153 0,0000
12/10 a 12/11 0,5000 0,3153 0,0000
13/10 a 13/11 0,5000 0,3153 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,43% 30,45 
Vale ON -2,14% 48,13 
ItauUnibanco PN +0,44% 36,43 
Cielo ON +3,62% 8,02 
IR Brasil ON +3,85% 36,45 
Lojas Renner ON +3,33% 50,55 

IBOVESPA: +0,69% 108.367 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 109,11
Libra est. 0,7765
Euro 0,9060
Peso arg. 59,70

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,6% 4,1420 4,1430 +3,3%
PTAX  (BC) +0,5% 4,1553 4,1559 +3,8%
PARALELO -0,5% 3,9700 4,3500 +2,8%
TURISMO -0,5% 3,9700 4,3300 +2,9%
EURO +0,6% 4,5845 4,5869 +2,7%

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 11/10

Iene R$ 0,0381
Libra est. R$ 5,35
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1555,94 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 11/11

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 11/11 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 84,00 0,6% -2,9%
SOJA Paranaguá 89,50 1,1% -1,6%
MILHO Cascavel 39,50 1,3% 6,8%

SOJA 905,00 -14,50 -3,3%
FARELO 300,60 -4,30 -3,3%
MILHO 373,25 -4,00 -6,2%
TRIGO 505,75 -4,50 -0,4%

SOJA 77,42 0,8% 0,8%
MILHO 33,05 0,1% 6,2%
TRIGO 46,02 0,0% 2,5%
BOI GORDO 166,86 1,2% 8,9%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

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

Em 11/11 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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Lotes do 
Sonho Meu

A Diretoria de Habitação 
da Prefeitura sorteou ontem 
(11), os lotes para os can-
didatos pré-habilitados por 
sistema de pontos, para as 
unidades remanescentes 
do Programa Lotes Urbani-
zados – anexo ao Conjunto 
Habitacional Sonho Meu. 
Com disponibilidade de 29 
lotes, a diretoria classifi-
cou os inscritos até a 29ª 
colocação e realizou sorteio 
apenas da quadra e lote 
entre os classificados.

O sor teio foi realizado 
no Centro Cultural Vera 
Schubert, sob a condução 
da diretora de Habitação, 
Andréia Grazielle Honorato. 
Este foi o quarto sorteio de 
lotes no Sonho Meu III a 
partir de 2017.

A Lei de Responsa-
b i l idade F iscal  pena-
liza gestores se houver 

irregularidades também 
no setor habitacional, por 
isso o contrato a ser fir-
mado entre os mutuários 
e o município deve ser 
cumprido. O prefeito Celso 
Pozzobom lembrou que 
nos últimos anos não foi 
lançado nenhum projeto 
de moradias populares por 
falta de recursos do governo 
federal e do Estado, mas 
disse que o município está 
com áreas em negociação 
enquanto aguarda a reto-
mada do Programa Minha 
Casa Minha Vida. “Mesmo 
assim fizemos muitos inves-
timos no Sonho Meu, como 
a conclusão da creche, do 
posto de saúde, a troca 
do telhado e melhorias na 
Escola Cândido Portinari e 
o recape de quase todas as 
ruas do bairro com micropa-
vimentação”, reforçou.

Ciclo de palestras na Aciu
Uma semana de infor-

mação para empresários 
e profissionais de venda, 
sem custo para associa-
dos e seus colaboradores. 
Com o objetivo de levar 
informação e aperfeiçoa-
mento a profissionais de 
venda, a Aciu realizará, 
entre 25 e 29 de novem-
bro, a 3ª Semana Aciu 
de Gestão – Atender 
Melhor, Vender Mais. O 
evento é totalmente gra-
tuito para associados 
e colaboradores. A pro-
gramação será aber ta às 
7h45 e encerrada às 9h.

A ideia é preparar as 
equipes de colaboradores 
para que tenham um bom 

desempenho nas vendas 
especiais de Natal. De 
acordo com o presidente 
da Aciu, Orlando Luiz San-
tos, as capacitações con-
tribuem para a reciclagem 
de conhecimentos dos ven-
dedores, atualizando con-
ceitos e procedimentos.

“CAPACITAÇÕES contribuem 
para a reciclagem de conhecimentos 
dos vendedores”, lembra Orlando 
Luiz, presidente da Aciu

DIVULGAÇÃO

Debandada 
Pelo menos 20 deputados estão 
dispostos a deixar o PSL após 
o presidente Jair Bolsonaro 
oficializar o desembarque 
da legenda. A se confirmar 
a debandada, a bancada do 
partido deixará de ser a segunda 
maior da Câmara. Atualmente, 
tem 53 parlamentares e 
está atrás do PT, com 54 
parlamentares. A saída dos 
bolsonaristas não vai influenciar 
no recebimento do fundo 
partidário pela legenda. Isso 
porque a distribuição da verba 
pública leva em conta os votos 
obtidos na última eleição para 
a Câmara. O PSL é o partido 
com maior cota do fundo - 
12,81%. Até setembro, a sigla 
recebeu R$ 71,8 milhões. 

Planos A e B
Bolsonaro e os filhos estão 
dispostos a criar novo partido, 
mesmo com risco de, pela 
tramitação, ficar fora da 
disputa municipal de 2020. O 
plano B é o Patriota.

RG
Como a Coluna revelou sábado, a 
nova legenda deve ser ADN. Parte 
dos bolsonaristas quer Aliança 
Democrática Nacional. Parte quer 
Aliança da Defesa Nacional.

Divergências 
A indicação do ex-presidente 
Lula de que não vai encampar 
a defesa pelo impeachment 
do presidente Jair Bolsonaro 
diverge da posição de 
caciques e parlamentares 
do partido que, a cada nova 
crise do governo, falam em 
“fora Bolsonaro”. Lula tem 
reafirmado que, por ora, 
não pretende questionar o 
resultado da eleição de 2018. 
 
Na fila
No Tribunal Superior 
Eleitoral, no entanto, corre 
ação movida pela coligação 
de Fernando Haddad (PT) 
que pede investigação da 
campanha de Jair Bolsonaro. 
O ex-presidente também 
enfrentará resistências de 
setores do partido na definição 
de candidaturas em 2020. Lula 

quer candidaturas próprias, 
enquanto uma ala da legenda 
defende a formação de uma 
frente de oposição ampla. 

Pacote 
Parlamentares do PDT alegam 
“flagrante ilegalidade” e 
pedem ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) a suspensão da 
tramitação das três Propostas 
de Emenda à Constituição 
(PECs) entregues na última 
semana pelo presidente Jair 
Bolsonaro ao Congresso. 
 
Caminho
Solicitam que as matérias 
sejam remetidas à Câmara, 
onde regimentalmente 
tem início a tramitação de 
matérias do Executivo. As 
PECs começaram a tramitar 
pelo Senado. Os pedetistas 
pontuam no mandado que, 
apesar de o líder do Governo 
no Senado, Fernando Bezerra 
(MDB-PE), assinar as PECs, 
o verdadeiro autor das 
propostas é o presidente 
da República, que foi ao 
Senado para a entrega das 
proposições.

Caixa-preta 
O Ministério Público Federal 
terá acesso a documentos 
do BNDES. Procuradores 
da Câmara de Combate à 
Corrupção e diretores do 
departamento jurídico e 
de compliance do bancão 
finalizam minuta de 
cooperação que será assinado 
pelo procurador-geral da 
República, Augusto Aras, e 
pelo presidente do BNDES, 
Gustavo Montezano.
 
Pente-fino
Serão repassados ao MP dados 
que envolvam pessoas físicas 
e jurídicas ligadas às empresas 
integrantes do Sistema 
BNDES, e que poderão auxiliar 
investigações.
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Prefeito impõe represálias 
à PM e é acionado pelo MP

O Ministério Público do Paraná 
ajuizou ontem (11), ação civil 
pública contra o prefeito de 
Cidade Gaúcha (69 quilômetros 
de Umuarama). O agente público 
é investigado por ato de improbi-
dade administrativa por ter sus-
pendido o custeio para o forneci-
mento de alimentação à Polícia 
Militar da cidade.

De acordo com a Promotoria, 
a suspensão do serviço ocorreu 
em fevereiro deste ano e foi 
motivada por retaliação à Corpo-
ração, que, por duas vezes em 
2018, efetuou a prisão do presi-
dente da Câmara de Vereadores 
do Município – aliado político do 
chefe do Executivo.

A primeira prisão ocorreu no 
dia das eleições daquele ano por 
suspeitas de boca de urna. A 
segunda foi no dia 28 de dezem-
bro de 2018, quando o vereador 
foi autuado por posse irregular de 
arma de fogo e agressão à sua 
esposa, fato que gerou grande 

repercussão na imprensa local.
De acordo com testemunhas 

ouvidas pelo MPPR no curso 
das investigações, o prefeito e 
o presidente da Câmara teriam 
solicitado a transferência do 
então comandante da Polícia 
Militar de Cidade Gaúcha – o 
que de fato ocorreu, embora o 
Batalhão tenha informado que 
a transferência aconteceu por 
conveniência administrativa. Na 
mesma época, foi determinado 
pelo chefe do Executivo local o 
cor te no fornecimento de ali-
mentação à Polícia Militar, o que 
durou cerca de dez dias.

COSTUME CONSOLIDADO
Ao propor a ação, a Promo-

toria de Justiça pondera que 
“embora a Municipalidade não 
tenha a obrigação legal de 
colaborar com o fornecimento 
de alimentação aos policiais, 
não se pode olvidar que há 
uma praxe consolidada (cos-
tume) de o Município de Cidade 
Gaúcha auxiliar na alimentação 
das policias Civil e Militar, de 
modo que eventual suspensão 
no fornecimento deveria ser 
antecedida de motivos plausí-
veis e justificação adequada, 
o que não ocorreu”.

Efeito de intimidação
A Promotoria acrescenta que a conduta “tem aptidão de gerar o efeito 

nocivo de intimidar os policiais militares e incutir a ideia de que não devem 
mexer com determinadas pessoas influentes, sob pena de represálias e 

mesmo de transferências, afetando negativamente os trabalhos da polícia”.
No mérito da ação, é requerida a condenação do agente público às san-

ções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, entre elas a perda da 
função pública, a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar 

com o poder público.

Vereadores analisam pedido de financiamento do Poder Executivo
Vereadores de Umuarama 

discutiram ontem (segunda-
-feira, 11) à noite, em sessão 
ordinária, um projeto de lei de 
autoria do Poder Executivo, 
pedindo a autorização para 
alocar recursos em conta cor-
rente, a título de garantia de 
financiamentos concedidos por 
instituições financeiras, em con-
vênio com a Noroeste Garan-
tias – Sociedade de Crédito do 
Noroeste do Paraná.

A garantia do financiamento 

ficará consignada na Lei Orça-
mentária Anual, para se investir 
em MEIs (microempreendedores 
individuais) nas áreas de indús-
tria, de comércio e de prestação 
de serviços; capital de giro para 
microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de 
pequeno porte; fomento de suas 
atividades, para produtores da agri-
cultura familiar que estejam incluí-
dos nos Programas de Aquisição 
de Alimentos em âmbito federal 
e municipal (PAA Federal e PAA 

Municipal) e Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE).

Os valores dos financiamen-
tos descritos ficam limitados em 
até o máximo de R$ 35 mil para 
cada microempreendedor indivi-
dual das áreas de indústria, de 
comércio e de prestação de ser-
viços e para cada produtor da 
agricultura familiar que esteja 
incluído nos Programas de Aqui-
sição de Alimentos em âmbito 
federal e municipal poderá finan-
ciar até R$ 100 mil.
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Polícia elucida assassinato
ocorrido da Estrada Amarela

Investigadores que integram 
o Grupo de Diligências Especiais 
(GDE) da 7ª Subdivisão Policial 
(SDP) de Umuarama apreenderam 
na madrugada de ontem (11), a 
arma de fogo usada no assassinato 
de Eduardo Gonçalves Bombardi. A 
arma estava em posse do irmão do 
homem acusado do assassinato. 
De acordo com os policiais, foi 
cumprido um mandado de busca e 
apreensão remanescente da Opera-
ção Halloween, desencadeada na 
quinta-feira, 31 de outubro.

A arma localizada trata-se de uma 
pistola automática de calibre 380 que, 
segundo os policiais, foi utilizada no 
crime ocorrido em 20 de setembro 
deste ano, na Estrada Amarela, em 

Umuarama. Foi descober to que o 
assassinato de Bombardi, teve moti-
vação passional.

Conforme os policiais, a arma 
estava em posse de C. R. dos S., 
irmão de Cleiton Moreira dos Santos, 
acusado do assassinato e que está 
preso desde o dia 31 de outubro. C., 
assim como seu irmão, foi preso e 
autuado em flagrante pela posse da 
arma mas pode ser liberado. A Polícia 
Civil considera exauridas as investiga-
ções e encerra este caso, elucidando 
assim 11 dos 12 homicídios ocorridos 
durante o ano de 2019.

PISTOLA apreendida com o irmão 
do homem acusado de assassinato

Casal preso com maconha em Alto Paraíso
A Polícia Rodoviária Federal 

(PRF) prendeu em flagrante no iní-
cio da noite de domingo (10) um 
casal de namorados que transpor-
tava maconha em Alto Paraíso (69 
km de Umuarama).

A droga estava escondida nas 
laterais de um Fiat Uno, abordado 
por volta das 19h, nas imediações 
da Unidade Operacional Por to 
Camargo, na BR-487.

Os dois ocupantes do carro (ele 
com 19 anos de idade e ela com 
25), demonstraram ner vosismo 
excessivo durante a abordagem, o 
que motivou uma fiscalização minu-
ciosa por par te da equipe da PRF.

Os policiais rodoviários federais 
encontraram 57 tabletes escondi-
dos sob a forração das laterais do 
veículo, que totalizaram 43,5 quilos 
de maconha.

O casal havia saído de Amam-
bai/MS e entregaria a droga em 
Joinv i l le/SC, mas fo i  encami-
nhado, junto com o entorpecente 
e o veículo à Delegacia da Polícia 
Civil em Xambrê.

DROGA saiu do mato 
Grosso do Sul e seria 
levada para Santa Catarina

FOTOS: 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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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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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.
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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-
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fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
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Rita se incomoda ao saber 
que Filipe saiu com Leila
Em “Malhação”, Diego implica com Milena, que se 
defende. Guga convida Meg para morar com ele na 
casa de Serginho, e Beto se irrita. Thiago pressiona 
Marco sobre o casamento com Carla. Cláudio alerta 
Rita sobre a presença de Rui na audiência com Lígia. 
Rita se incomoda ao saber que Filipe saiu com Leila. 
Meg confronta Max. Rita questiona Filipe sobre as 
reais intenções de Lígia.

Éramos seis 
O médico avisa a Lola que Júlio pre-

cisa ser internado. Isabel critica Soraia 
por pensar em atrapalhar a cerimônia de 
casamento de Assad. Júlio se recusa a 
ser internado e Lola se preocupa. Assad 
revela a Almeida que pretendia home-
nagear Júlio em seu casamento. Karine 
convence Assad a entregar o bônus 
de Júlio a Julinho. Julinho marca um 
encontro com Soraia no clube e Isabel 
desconfia. Alfredo se sente culpado por 
ter agravado a doença de Júlio. Maria 
obriga Clotilde a ir com Zeca, Olga e as 
crianças ao piquenique. Afonso leva Júlio 
e Lola para o hospital.

Bom sucesso 
Alberto fica indignado com o insulto 

de Vera, que o acusa de estar sedu-
zindo Paloma. Glória conta a Luan que 
viu Alice presenteando Waguinho. Vera 
pede desculpas a Alberto e Paloma. 
Vera elogia Paloma para Eugênia. 
Ramon e Francisca ficam juntos. 
Paloma beija Marcos. Peter não gosta 
de ver Ramon com Francisca. Fran-
cisca pede Ramon em namoro.

A dona do pedaço 
Tibério confunde Téo, que acaba con-

fessando que ainda ama Jô. Yohana diz 
a Téo que não quer ter mais nada com 
ele. Merlin aconselha Cássia a valorizar 
o amor de Agno. Maria da Paz depõe no 
tribunal e se emociona ao falar de Jô. 
O veredito do julgamento é anunciado 
e Jô é conduzida por Camilo à prisão. 

Maria da Paz fica desolada com a situa-
ção de Jô. Régis afirma a Amadeu que 
não desistirá de Maria da Paz. Joana diz 
a Maria da Paz que gostaria de ser sua 
filha. Cornélia e Dorotéia se preocupam 
com a saúde de Eusébio. Márcio e Zé 
Hélio armam para unir Abel e Britney. 
Márcio declara seu amor por Kim. Cás-
sia cobra de Agno o casamento dele 
com Leandro. Maria da Paz e Amadeu 
ficam juntos. Jô chega no presídio.

Cúmplices de um resgate 
Omar não se adapta com a bateria e 

o ritmo da banda. Helena volta a ser a 
percussionista de ‘Manuela e Seus Ami-
gos’. A banda C1R chega no SBT. Felipe se 
perde dos demais e acaba indo parar no 
jornalismo do SBT, onde entra no estúdio 
do SBT Brasil. O pequeno conversa com 
a jornalista Rachel Sheherazade, e diz 
que acha que ela deveria ser a presi-
denta do País. Rachel responde que 
não gostaria deste posto, pois prefere 
ajudar as pessoas de outra maneira. 
Felipe reencontra a banda. Antes de 
irem ao palco, Priscila rasga o vestido 
de ‘Isabela’ sem que ninguém veja.

As aventuras de Poliana 
João e os amigos avisam Luisa e 

Pendleton que prenderam Poliana e não 
irão solta-la até OTTO desistir da ideia de 
leva-la para sua casa, mas Filipa acaba 
revelando a eles o paradeiro da menina. 
Pendleton conversa com Poliana e diz 
que quer ser um bom pai para ela. Luca 
e Mirela começam o podcast da Ruth 
Goulart, e trazem Sophie como primeira 

convidada para falar sobre bullying. Os 
amigos de Poliana fazem uma corrente 
humana em frente a casa de Pendle-
ton para impedir a mudança. Pendleton 
atende o celular de Luisa sem sua per-
missão e provoca Marcelo.

Topíssima 
Angélica manda Lima disfarçar a ten-

são. Beatriz autoriza o reitor a participar 
da cerimônia fúnebre. Rafael se declara 
para Gabriela. Sophia se assusta com 
a quantidade de jornalistas na univer-
sidade. Edevaldo pede reforço policial. 
Antonio encoraja Sophia a enfrentar 
os jornalistas. Isadora se irrita com 
as acusações de Mão de Vaca contra 
Sophia. Lima se surpreende com a 
frieza de Paulo Roberto. Pedro se irrita 
com a presença de Yasmim no enterro. 
Madalena chama Inês de fofoqueira. 
Andrea se emociona ao rever Sophia. 
Mão de Vaca interrompe a cerimônia e 
acusa Sophia e Paulo Roberto de serem 
os chefes do tráfico.  

O rico e Lázaro 
Zac discute com Absalom. Kassaia 

fala sobre a noite horrorosa que Nebuza-
radã teve. Beroso conversa com Zac na 
casa da Lua. Lior pede para seguir com 
Joel para a luta. Beroso propõe um negó-
cio sigiloso com Zac. Sammu nota a apro-
ximação entre Daniel e Lia. Abednego diz 
que pretende se casar com Naomi. Larsa 
chama Asher para o torneio de lutas. Em 
conversa com Rebeca e Joana, Dana fala 
sobre o beijo roubado por Absalom. Asher 
encontra com Zac na Casa da Lua.
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Você não terá problemas ao argumentar seu ponto 
de vista. Não exagere, é tudo a mesma coisa. Seja 
diplomático. Sua atividade cerebral efervescente 
poderia levá-lo a fazer coisas demais fisicamente.

Se você se prender aos seus valores, você terá o 
melhor dia de todos, não dê ouvidos a ninguém. 
Uma vida equilibrada está ao seu alcance. Pense 
antes de reagir às coisas, isso funciona. Seu ponto 
de vista é a fonte.

Hoje você vai estar mais calmo do que o normal. 
É hora de cuidar mais de si mesmo. Sua energia 
mental está definida para ficar em um nível estável 
- seu otimismo é a melhor fonte de energia.

Você tem ideias concretas, especialmente para os 
seus projetos. A sorte estará do seu lado em todas 
as suas aplicações. Você está em melhor forma. 
Coma mais vegetais.

Um sentimento de frustração fará você se sentir 
melancólico, mas não se esqueça que tudo acontece 
mais cedo ou mais tarde. Se você continuar fazendo 
tantas perguntas, você só se sobrecarregará - você 
precisa descansar.

Você será capaz de se expressar de forma espon-
tânea e com mais liberdade. Não perca esta opor-
tunidade. Sua vida amorosa vai dominar e equilibrar 
seus níveis de energia. Mostre-se como você é jun-
tamente com as suas necessidades reais.

Você está considerando uma mudança radical, pos-
sivelmente no próximo mês. Comece a estabelecer 
as bases agora.

O clima é construtivo e gratificante no aspecto emocional 
e a sorte está com você para o estabelecimento de novos 
contatos. Você está desperdiçando tempo demais com 
assuntos triviais e isso o está desgastando. Você não 
precisa olhar muito longe para ver porque está cansado.

Você tem razão em não se levar a sério hoje, é 
só seguir o que todo mundo faz. Você poderia tirar 
um tempo para se descontrair antes que o estresse 
tome conta de você.

Você estará mais à vontade na empresa e é hora de 
cuidar corretamente do seu relacionamento. Você 
precisa cuidar de si mesmo e compensar o período 
de negligência. Cuide da sua dieta para fazer alguns 
ajustes.

A atmosfera será sombria, difícil e austera e você 
vai fazer o seu melhor para sair dessa. Você precisa 
reconhecer que está sofrendo de tensão nervosa 
no momento antes que você pense que está sim-
plesmente se tornando impulsivo. Tome as medidas 
adequadas para lidar com isso.

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.
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EMP
ESMIGALHAR

TIGELAÇ
VANLACOM

DRSIRIO
FOGOSMIM

SABÃOEMPO
DIGREEN
ACNESRD

EMAGLORIA
AREIATEA

STOPMOLA
EACHARM

RIBEIRINHO
VADIOSOAR

Sólido,
líquido e
gasoso 

Madame
(?), bruxa
de Walt
Disney

Cosmético
fixador
para

cabelos

Bolsa de
viagem

(pl.)

Pedra
para

amolar

Carro de
lotações
(bras.)

(?) Hood,
herói

medieval
(Lit.)

Atração
havaiana

para o
surfista

Principal
atração 

do réveillon
carioca 

Produto
para

limpar
roupas

(?) card, o
visto de

residência
nos EUA

Inflamação
comum

em peles
oleosas

(?) Maria,
jornalista
da Globo

O de mãe
é incondi-

cional

As
primeiras

vogais

Sinal de
adição
(Mat.)

Haroldo
de Andra-
de, radia-

lista 

Emitir
ruído

como o
sino

Sucede
ao "O"

Letra do
infinitivo

Prédio que serviu de
residência para a
família real (RJ)
A hora decisiva

Despe-
daçar

Vasilha
para sopa

Cê-
cedilha

Violação
da lei

Em com-
panhia de
Mergulhado
em água

Sílaba de
"gibão"
6a nota
musical

O pão
usado no
sanduíche

beirute
Sadia

"Esquece-
ram de

(?)", filme

A vogal
do pingo
De preço
muito alto

Nascido
no Egito
Formato
do sifão

Regina Du-
arte, atriz

Volta;
regresso

Ave do
cerrado
Mineral

das praias

Santo
(abrev.)
Que vive

próximo a
um rio

Que não
tem

ocupação

Encontrar
por acaso
Consoantes
de "boda"

Chá, em
inglês

Peça de
colchões

3/tea. 5/areia — fogos — green — robin. 10/esmigalhar — ribeirinho.
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A Deusa
do (?):
Afrodite
(Mit.)

Santa
protetora

dos
ciganos

(?) Amos,
cantora
dos EUA

Maldição,
em inglês

Marsupial
típico da
Austrália

Árvore 
nordestina
que orna

ruas 

"Novo", 
em "neolo-

gismo"

(?) Turing,
mate-
mático

britânico

Construíram
Chichén
Itzá, no
México

Corpo
vegetativo
das algas
e liquens

"Casa" do
turista

Refresco
de mate

Conterrâneo
de Frank
Sinatra

Duas formas narrati-
vas explo-
radas por
Machado

Mesquita, igreja e sinagoga
Dispositivo instalado em telha-
dos, aproveitado para o aqueci-
mento de água em residências

(?) vencidas: direito
perdido na demissão

por justa causa
Habitat da baleia

Alívio de
doença
Marreca
de asas
negras e
máscara
branca

(pl.)

(?) entre
nós: em
segredo

Sigilo (?),
garantia

de
paraísos
fiscais

Ora (?):  locução
interjetiva de irritação

Imita o
som do

gato

(?) Ca-
valcante,
humorista
Margem

Cosmético
para cílios

O ácido
da urina 

(?) aloura-
dos: aças
Papa-(?):

beato
Ou, em
inglês

Eliminar
(feridas) 

Mistura de
pó de vidro
com cola
Escassa

Negro;
escuro

O dedo da
aliança

Arrastar,
em inglês

Mano
(bras.)

Lá
(?) Florin-
da: a mãe
do Quico

Rio
italiano

(?) sabor:
insípido

Editores
(abrev.)

Modifica;
muda

Descola-
mento de
(?), grave
problema

ocular

Conversa
(pop.)

Pranchas
do salto

orna-
mental

A origem da
palavra "níquel"

HFT
CONTOEROMANCE

RETINATOM
TRELAROLP
EESARIMEL

SARAMULATOS

MELHORAOR
ETORICURSE

IRERESCEROL
IATROALI
CAIADRAG

BANCARIORI
NEOARNOO

BOLASMAIAS
ALEMÃTALO

TRAMPOLINS

2/or. 4/alan — arno — drag. 5/alemã — curse — trela. 6/hóstia — irerês.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

PORTRAIT
Júnior Ceranto ganha zoom na coluna desta terça-feira (12) por conta do seu ani-

versário, comemorado com familiares e amigos. Da Coluna tintim e felicidades. 

Happy Day 
A coluna destaca leitores do Jornal Tribu-
na Hoje News que comemoram aniversário 
hoje -, Esmeraldo Tavares, Vera Lucia de 
Barros, Guilherme Milani e Ariane Rossa.  

Da coluna: felicidades!

Café da Manhã 
O Conselho Municipal dos Direitos da Mu-
lher agendou Café da Manhã (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 , às 8h30.

“É próprio do ser 
humano aprender 

através de erros. De 
certa forma, nossos 

erros são conve-
nientes a outros, 

porque estes também 
aprendem através 
deles. Frequente-

mente pensamos ter 
cometido um grande 

erro, mas depois 
verificamos que foi 

uma bênção.”  
(Bert Hellinger,  do 
livro A fonte não 
precisa perguntar 

pelo caminho)

Vem aí... 
A 3ª Semana de Gestão Aciu  com preparativos em ritmo acelerado. 
O objetivo da programação, que será desenvolvida de 25 a 29, 

das 7h45 às 9h, é levar informação e aperfeiçoamento a profis-
sionais de venda, às vésperas da temporada natalina. O evento é 

totalmente gratuito para associados e seus colaboradores.

ARQUIVO PESSOAL
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Palestras 
Os palestrantes que participarão da 3ª Semana de Gestão Aciu  foram escolhidos  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). A coluna dará mais detalhes.....

Eu Valorizo! 
 O Sistema Comércio, formado pela Con-
federação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), Federações do 

Comércio estaduais, sindicatos empresariais, 
Sesc e Senac, lançou a campanha #euValori-
zo, em apoio ao trabalho desenvolvido pelas 

entidades há mais de sete décadas e que 
não pode parar. Para isso, busca a adesão 

de toda a sociedade ao abaixo-assinado em 
apoio ao Sistema Comércio. A meta é atingir 

um milhão de assinaturas.

* * * 

 O Sistema Comércio faz parte da vida de 
milhões de brasileiros, seja na oferta de 
cursos profissionalizantes, nas atrações 

culturais ou no acesso a ações de saúde e 
qualidade de vida e na defesa e repre-

sentação dos empresários do comércio de 
bens, serviços e turismo.  Participe pelo 

http://bit.ly/eu_apoio e mostre que você 
valoriza o trabalho das instituições em 
todo o Brasil. Após preencher o formu-
lário, você receberá uma mensagem no 
e-mail cadastrado para confirmar a sua 
assinatura no abaixo-assinado online, a 

fim de garantir a autenticidade dos dados.

Na sexta (21) a Câmara da 
Mulher Empreendedora pilota 

a 3ª edição da Rodada de 
Negócios com fortes  par-
ceiros como Sesc, Senac, 

Sindilojistas, Sebrae, Aciu, 
Conselho da Mulher Empresá-
ria, Fecomércio -, e diversos 
expositores.  Será no Studio 
Brum Arquitetura, às 19h30. 

O evento ganha contorno 
de Talk e muito show. Boas 
surpresas e relax. Música e 
coquetel fecham o evento. 

ESMERALDO TAVARES e  JOSIANE RAHAL ,  no evento Melhores do Ano Braslopes   

DANIEL COUTO DE BRITO e ANDREIA SECCO, no evento Melhores do Ano 
Braslopes

PORTAL CIDADE
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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 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 ...............................................................18/18 ........................... PRETA ...............................................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
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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

EXTRAVIO DE ALVARÁ
J J BORGES ME, inscrita sob 
nº CNPJ 18.530.389/0001-42, 
estabelecida na Rua Ibirapuera, 
2148, CEP 87.508-219, na cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins 
o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº 31.653. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.      
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Visita   Alunos do curso 
técnico de Farmácia do 
Colégio Estadual Luiz 
Augusto Morais Rego 
visitaram o Centro de 
Estética e Cosmética e 
a Clínica de Fisioterapia 
da Unipar de Toledo. 
A turma conheceu de 
perto a estrutura física, 
o funcionamento e os 
serviços oferecidos 
pelos projetos de 
extensão dos cursos de 
Estética e Cosmética e 
Fisioterapia. Oportunizar 
o conhecimento de 
diferentes áreas de 
atuação, ampliando 
as possibilidades para 
que descubram várias 
profissões que lhe 
possam interessar é 
o objetivo das visitas 
com os alunos do curso 
técnico de Farmácia, 
afirma a professora 
Mari Rosane, do Colégio 
Morais Rego. 

Show de Talentos   
O evento artístico 
promovido pela Unidade 
de Paranavaí foi um 
sucesso. No palco, 
estudantes mostraram 
que também tem 
talento e criatividade 
para a arte. Foram nove 
apresentações de teatro, 
música e poesia que 
encantaram a plateia. 
Na abertura, a diretora 
da Unipar, professora 
Edwirge Franco, 
ressaltou os benefícios 
que a exposição artística 
traz aos acadêmicos. 

Segundo ela, quando 
uma pessoa canta, 
dança ou dramatiza, 
transmite uma parte 
de si, mostrando como 
se sente e como vê 
o mundo. O evento 
organizado pelo 
Programa Institucional 
de Atenção ao Estudante 
(Piae) mostrou que 
a universidade é um 
espaço aberto para 
todos os tipos de 
talentos. 

Feira Científica   O 
curso de Enfermagem 
da Unidade de Guaíra 
participou da Feitec 
(Feira Tecnológica e 
Cientifica) do Colégio 
Jardim Zeballos. O 
evento teve como 
objetivo demonstrar 
os conhecimentos 
tecnológicos e científicos 
e promover a interação 
entre os alunos da 
escola e comunidade. O 
Colégio tem em torno 
de 500 alunos, do ensino 
fundamental e médio. 
Durante a Feira foram 
colocados em exposição 
32 trabalhos científicos. 
Além da exposição dos 
trabalhos, estudantes 
da Unipar e do colégio 
fizeram testes de 
tipagem sanguínea na 
comunidade interna e 
externa; no total foram 
96. A responsável técnica 
e enfermeira da Unipar, 
Cristiane Terezinha 
Vieira, supervisionou os 
trabalhos. 

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

LEILÕES DE PALOTINA/PR
02 EDIFICAÇÕES COML./RES. 02 PAVS., 

PALOTINA/PR, 265m² a.t., Centro. 
INICIAL R$ 623.475,00 

(PARCELÁVEL)

TERRENO 800M², PALOTINA/PR, 
Centro. INICIAL R$ 406.445,00 

(PARCELÁVEL)

INSTS. P/ POSTO DE COMBUSTÍVEL, 
MARIPÁ/PR,  3.002m² a.t., divs. benfs. 

454m², Vl. Candeia. INICIAL 
R$ 156.768,00 (PARCELÁVEL)

danieloliveiraleiloes.com.br
(44) 99874-0545

Copa Falcão
No sábado (09) os atletas da Escoli-
nha de Futsal Caliari conquistaram 
ótimos resultados em diversas cate-
gorias no sub-7,9,11,13 e 15 da Copa 
Falcão, ocorrida em Cianorte. As finais 
foram contra as equipes do Colégio 
Drumond, Terra Boa e Cianorte.

Resultados
No sub-7 contra a equipe Drumont, 
o time umuaramense venceu o adver-
sário com um placar de 5 a 3, levando 
o 1° lugar. Já na Sub-9 o Umuarama 
enfrentou o Cianorte e venceu por 
3 a 1, se sagrando campeão. Houve 
também mais uma categoria em que 
a Capital da Amizade levou o 1° lugar, 
os meninos do sub-15 venceram 
por 6 a 1 o Terra Boa. A equipe do 
sub-11 conquistou o vice-campeo-
nato perdendo apenas para a equipe 
do Drumond por 3 a 0, e finalizando 
as conquistas o sub-13 garantiu o 
terceiro lugar geral.

Festival de 
Taekwondo
No domingo (10) aconteceu em 
Umuarama no Ginásio de Esportes 
Amário Vieira da Costa o II Festival de 
Taekwondo com lutadores de idades 
entre 4 e 14 anos. Participaram da 
competição 194 atletas das cida-
des de Peabiru, Cianorte, Marechal 
Cândido Rondon, Douradina e 
Umuarama (com 93 atletas). A equipe 
da academia Maycon Piva ficou em 
primeiro lugar, tendo a somatória de 
841 pontos. O objetivo do evento 
era fomentar a base esportiva da 
modalidade e oportunizar a vivencia 
saudável entre crianças e adolescen-
tes na iniciação esportiva.
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Clínica Santa Clara é
campeã do Master Futsal

Na última sexta-feira (08) aconte-
ceu no Ginásio de Esportes Amário 
Viera da Costa, a grande final da Copa 
Master de Futsal masculino, a partir 
de 35 anos. A Clínica Veterinária Santa 
Clara levou o primeiro lugar, após três 
meses de competição, totalizando 16 
equipes participantes durante a traje-
tória da competição.

Na última sexta aconteceram 
as rodadas finais. A primeira delas 
definiu quais foram as equipes que 
ficaram em terceiro e quar to lugar. 
O Guanabara Gás Santa Cruz Cór-
rego do Longe fez 5 a 2 em cima do 
do Paraíso Móveis Serra dos Dou-
rados Futsal.

FINAL
No jogo da decisão a Clínica Vete-

rinária Santa Clara pegou a equipe do 
Ademilar Futsal e venceu com um pla-
car de 3 a 1.

Afau fora da Copa Amerios

Premiação
A equipe campeã foi a Clínica, levando para casa um cheque no valor de 

R$ 2,5 mil. O 2° lugar ficou para o Ademilar Futsal que embolsou R$ 1 mil. Já o 
3° colocado (Guanabara) recebeu a quantia de R$ 500, e o Paraíso Moveis (4º 

colocado) recebeu apenas troféus e medalhas. O artilheiro da competição foi o 
jogador Alex Soares da Clínica Santa Clara, que levou para casa, além do título, 
também um par de chuteiras personalizadas, com 17 gols marcados em 08 par-
tidas. O melhor goleiro da Copa Master foi Wagno Francisco, também da Clínica 

Santa Clara, que sofreu apenas 9 gols em 8 rodadas.

DIVULGAÇÃO

A equipe vencedora da Copa Master de Futsal masculino, a partir de 35 anos

No domingo (10) aconteceu o jogo 
de volta da semifinal da Copa Amerios 
de Futebol Amador no Estádio Lúcio 
Pipino. A Afau Umuarama jogou con-
tra a equipe representante de Iporã 
e perdeu por 1 a 0 no tempo normal 
mas, como no jogo de ida a equipe 
umuaramense havia vencido fora de 

casa por 2 a 1, ficou com um ponto 
de vantagem, levando a decisão para 
a cobrança de pênaltis. O Iporã venceu 
por 5 a 4 a Afau, eliminando o time 
da Capital da Amizade das disputas 
e se classificando para a grande final 
da Copa, e que terá como próximo 
adversário Altônia.

“Tínhamos a vantagem de ponto em 
cima do adversário, mas infelizmente 
perdemos no tempo normal nossa opor-
tunidade. Nos pênaltis, o Iporã acabou 
levando a melhor e venceu por um ponto 
de diferença”, explicou o técnico da Afau 
Paulo César que neste ano encerra a 
carreira como treinador. 
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