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Umutrans sinalizará cruzamentos
com maiores índices de acidentes

A Umutrans (Diretoria de Trânsito de Umuarama) vai reforçar a sinalização vertical nos 
cruzamentos que lideram as estatísticas de acidentes na cidade. Serão instaladas placas 
alertando sobre o alto índice de colisões, muitas delas resultando em feridos e até vítimas 
fatais. O cruzamento que mais registrou acidentes neste ano é o da Rua Doutor Camargo 

com a Avenida Flórida, com seis colisões. 

Em razão do feriado da Proclamação da República, o jornal não circulará nesta sexta-feira.

Capotamento no Centro
Ocupantes de um Gol ficaram feridos no capotamento 

sofrido após o veículo colidir em uma ambulância do Corpo 
de Bombeiros no Centro de Umuarama no fim da manhã de 

ontem. Os bombeiros que estavam na ambulância ajudaram a 
socorrer os feridos que estavam no carro.

l Pág. 10
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Receita da Copel
Ao divulgar o balanço de resultados do terceiro 
trimestre de 2019, a Copel destaca um aumento 
expressivo de sua receita. Nos nove primeiros meses 
do ano, o chamado Ebitda (lucro antes de juros, 
impostos, depreciação e amortização) totalizou R$ 
3,2 bilhões, valor que já supera em 5% o registrado 
em todo o ano de 2018.

Redução de custos
O balanço tem como 
destaque o alcance da 
meta de redução de 
custos perseguida pela 
subsidiária de distribuição 
do grupo desde 2016. No 
acumulado dos últimos 
12 meses, o índice Ebitda 
da Copel Distribuição 
alcançou R$ 1,12 bilhão, 
superando em 3,5% o 
Ebitda de referência 
estipulado pela Agência 
Nacional de Energia 
Elétrica – Aneel, que 
fiscaliza os resultados 
das concessionárias de 
distribuição em todo 
o país.

Modernização
Os bons resultados da distribuidora em 2019 
permitiram lançar no último dia 16 de outubro, 
um robusto programa de modernização de 
sua rede de distribuição de energia. Com 
investimentos da ordem de R$ 2,9 bilhões até 
2025, o Programa Transformação vai melhorar a 
qualidade do fornecimento de energia e reduzir 
as interrupções, em especial na região rural.

‘Paraná Trifásico’
O programa tem como carro-chefe o ‘Paraná 
Trifásico’ – que prevê a construção de 
aproximadamente 25 mil km de novas redes – e 
também projeta a implementação de 15 mil novos 
pontos automatizados e de tecnologia de redes 
inteligentes por toda a área de concessão da Copel 
no Paraná.

Pilar do crescimento
“Fruto da excelência do 
trabalho do corpo de 
empregados, destaco 
o resultado da Copel, 
que alcançou índices de 
eficiência que igualam 
ou mesmo superam os 
das melhores empresas 
privadas do setor 
elétrico. Além do bom 
desempenho, a conquista 
reflete a convicção 
de que disciplina 
financeira é um dos 
mais importantes pilares 
para o crescimento 
sustentado”, afirmou 
o presidente Daniel 
Pimentel Slaviero.
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PP busca candidatos fortes em 
todos os municípios do Paraná

Base de apoio
Já em relação ao governo estadual, o Progressistas aceitou o convite para 

integrar a base de apoio ao governador Ratinho Júnior na Assembleia Legislativa. 
“A eleição passou, agora é bola para frente. Até porque temos que continuar aju-

dando os municípios. Tanto que o Governo liberou R$ 7 milhões em emendas para 
os deputados da base, que nos permitiram contemplar diretamente a 49 municí-

pios”, explica Maria Victoria.
“Esses recursos serão distribuídos na forma de veículos, ambulâncias, 

implementos agrícolas, maquinários, reformas e ampliações de hospitais e 
escolas, equipamentos hospitalares, academias ao ar livre, materiais esporti-
vos, obras de recape e pavimentação e outras benfeitorias para a população”, 

conclui a deputada.

A eleição de 2020 promete ser 
bem diferente. Será a primeira vez 
em que será proibida a coligação 
para a eleição proporcional – no 
caso, para vereador. A aliança 
entre os partidos só será permi-
tida na disputa para os cargos de 
prefeito e vice-prefeito. Ou seja, 
para serem competitivas, as 
legendas precisam de candidatos 
fortes e de uma chapa robusta de 
vereadores. “Por conta disso, nós 
estamos com a meta de termos 
candidatos em 100% dos muni-
cípios paranaenses”, destaca a 
presidente estadual do Progres-
sistas, a deputada Maria Victoria.

“Nós já temos 125 municípios 
atualizados no sistema do TRE 
com provisórias completas para 
os diretórios. Historicamente, 
o par tido cedia o comando nos 
municípios aos deputados fede-
rais mais votados”, explica. “Nós 
democratizamos a gestão: agora, 
os deputados estaduais, candida-
tos não eleitos, suplentes e outras 
lideranças também têm a possi-
bilidade de comandar e escolher 
quem presidirá as provisórias em 
cada município, de acordo com a 
votação na última eleição.”

Segundo ela, essa medida visa 
à descoberta de mais lideranças 
em cada cidade, que assim terão 
mais tempo e condições de forta-
lecer o partido na disputa. “Bai-
xamos uma normativa em ata no 
nosso diretório estadual, de que 
pretendemos ter candidatos em 
todos os municípios do Paraná, e 
isso vai ajudar na busca dessas 
lideranças”, reitera a deputada.

Maria Victória diz que o partido 
trabalha para ter chapa completa 
de vereadores no maior número 

PRESIDENTE estadual do partido, a deputada Maria Victoria quer disputar prefeituras e cadeiras nas 
Câmaras Municipais em todo o Estado

ASSESSORIA

possível dos municípios. “E uma 
das nossas prioridades é a partici-
pação da mulher, se possível além 
da cota mínima de 30% das can-
didaturas. Inclusive temos como 
meta ter 30% de mulheres nas nos-
sas provisórias. Até porque o Pro-
gressistas do Paraná é uma refe-
rência em participação da mulher 
na política: temos a ex-governadora 
Cida Borghetti, a primeira mulher 
a governar o Paraná; nossa verea-
dora em Curitiba é uma mulher, a 

Maria Manfron; e eu, que estou 
deputada estadual e presido o Pro-
gressistas no Paraná”, enumera. 

“Para estimular ainda mais a 
participação da mulher, estamos 
fazendo vários eventos, como o do 
último dia 11 no Palácio Garibaldi, 
idealizado pela presidente nacio-
nal das Mulheres Progressistas, 
Iracema Portela, e realizado pela 
ex-governadora Cida Borghetti. 
Será o maior evento de filiação 
partidária de mulheres no Brasil.”
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Alterações no
Nota Paraná

O deputado estadual 
Cobra Repór ter (PSD) 
apresentou, na sessão 
da quarta-feira (13) da 
Assembleia Legislativa do 
Paraná, um requerimento 
endereçado ao governa-
dor Carlos Massa Ratinho 
Junior para que seja revo-
gado o artigo 1º da Reso-
lução nº 1095/2019 que 
impede que as entidades 
sem fins lucrativos utilizem 
notas fiscais cujo emitente 
esteja localizado em muni-
cípio diferente da entidade 
indicada como favorecida.

O requerimento foi reti-
rado de pauta, conforme 
permite o Regimento 
Interno, e deve ser anali-
sado na sessão plenária da 
próxima segunda-feira (18).

“O Nota Paraná mudou 
algumas regras e, com isso, 
as entidades vão arrecadar 
menos dinheiro, não pode-
mos deixar que elas sejam 
prejudicadas. Muitas insti-
tuições montaram redes 
de coletas de notas fiscais 
atuando em várias cida-
des e essa alteração vai 
afetar a receita delas com 
toda a certeza”, explicou o 

deputado Cobra Repórter.
As 1,4 mil entidades 

assistenciais cadastra-
das no Nota Paraná serão 
afetadas pelas mudanças 
no programa, publicadas 
em diário oficial na sex-
ta-feira (8). A par tir de 
agora, somente as notas 
fiscais emitidas na cidade 
de origem da instituição 
é que poderão ser usa-
das para doações, que 
rever tem em créditos. 
Segundo o Governo do 
Estado, a medida é uma 
tentativa de incentivar 
que a doação seja feita 
para entidades locais, 
que prestem serviço na 
comunidade em que a 
compra foi feita.

Entre as mudanças 
também está o cance-
lamento automático de 
notas fiscais lançadas 
em duplicidade. Em con-
trapartida, as instituições 
vão ter a garantia de R$ 
26,4 milhões em sor-
teios em 2020, já que a 
premiação será separada 
e não vai mais concorrer 
com os consumidores 
(pessoas físicas).

“O Nota Paraná mudou algumas regras e as entidades vão arrecadar menos dinheiro, 
não podemos deixar que sejam prejudicadas”, diz o deputado Cobra Repórter

DALIE FELBERG/ALEP

Inovação
Cris Alessi, presidente da 
Agência Curitiba de Inovação, vai 
ser mediadora de um workshop 
para cidades brasileiras no 
Congresso Mundial Smart 
City em Barcelona no próximo 
dia 20. O tema será “Uso de 
tecnologia na construção 
de cidades mais inclusivas, 
sustentáveis e eficientes”. 
No mesmo dia, às 19h, será 
divulgada a cidade vencedora 
do prêmio City Awards, o mais 
importante do mundo de 
cidades inteligentes. Curitiba 
concorre com o case Vale do 
Pinhão, que conecta o ecossistema 
de inovação da cidade. As outras 
finalistas são Teerã, Estocolmo, Seul, 
Bristol e Montevidéu.

Prêmio
O prefeito Rafael Greca estará 
no Congresso Smart City em 
Barcelona. Acredita que, se 
trouxer o prêmio de Cidade 
Mais Inteligente, ganha mais 
um trunfo para a reeleição.

Polo Tecnológico
No lançamento do Polo 
Tecnológico Agro em Londrina, 
a ministra Tereza Cristina 
(Agricultura) destacou 
a importância da sua 
implantação ao agronegócio 
brasileiro: “Esse polo, 
certamente, vai alavancar 
a tecnologia e inovação no 
agronegócio”. A ministra 
também parabenizou a 
deputada Luísa Canziani (PTB) 
pelo trabalho, empenho 
e destinação de emenda 
parlamentar que viabilizou 
a implantação do polo 
tecnológico em Londrina.

Aliança
O presidente do Aliança 
pelo Brasil no Paraná, 
partido recém-criado pelo 
bolsonarismo, será o deputado 
Filipe Barros, pré-candidato 
a prefeito em Londrina. “É 
necessário uma verdadeira 
e nova aliança com o povo 
brasileiro para a construção 

de um novo Brasil. Quer ser 
um aliado? Eu seguirei nosso 
presidente”, disse Filipe Barros.

Com Bolsonaro
A deputada Aline Sleutjes 
também anunciou que 
acompanha o presidente 
no Aliança pelo Brasil. “Eu 
me elegi com a bandeira do 
Governo Bolsonaro, confio 
nele e acredito que esse 
governo realmente dará certo, 
então não tenho como ficar no 
PSL sem o presidente”.

Francischini
Os Francischinis, pai e filho, 
anunciaram que continuarão no 
PSL. Felipe, presidente da CCJ na 
Câmara dos Deputados, disse que 
continuará apoiando o Governo 
Bolsonaro. Já o delegado, 
presidente da CCJ na Assembleia 
Legislativa, será candidato do 
partido a prefeito de Curitiba,

Segunda Instância
O deputado Cobra Reporter 
(PSD) apoia a PEC da segunda 
instância. “Corruptos estão 
sendo soltos e a impunidade 
torna-se um triunfo? O País tem 
que mudar. Isso é inaceitável! 
A decisão do STF foi um grave 
retrocesso. Cabe agora aos 
parlamentares em Brasília 
corrigir o posicionamento do 
Supremo. Eu defendo a PEC 
que permite a prisão após 
condenação em 2ª instância”.

Sou contra
O deputado Tiago Amaral (PSB) 
diz ser “radicalmente contra” 
à proposta da PEC do Pacto 
Federativo que estabelece 
a fusão dos municípios com 
menos de 5 mil habitantes e 
arrecadação própria inferior a 
10% das receitas. “É necessário 
que os municípios sejam 
sustentáveis, mas eu não 
consigo admitir a possibilidade 
de exigirmos que pessoas 
que se identificam com a 
cidade ‘a’ sejam a partir de 
agora compreendidas como 
pertencentes à cidade ‘b’”.
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Adapar realiza cerca de
100 mil exames por ano
O Centro de Diagnóstico Mar-

cos Enrietti, vinculado à Agên-
cia de Defesa Agropecuária do 
Paraná (Adapar), trabalha como 
apoio à defesa agropecuária do 
Paraná e realiza aproximada-
mente 100 mil exames por ano. 
Eles ajudam a manter a saúde 
animal e a sanidade vegetal de 
boa parte dos produtos consumi-
dos no País e exportados.

Entre os laboratórios públicos, 
o paranaense é um dos maio-
res, com 42 exames acredita-
dos pelo Inmetro e reconhecidos 
internacionalmente, além de ser 
credenciado pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento para doenças incluídas 
nos programas oficiais de con-
trole ou erradicação.

“A Adapar tem um laborató-
rio de excelência que garante o 
supor te à atividade de vigilân-
cia e monitoramento da sani-
dade agropecuária paranaense”, 
salienta o secretário de Estado 
da Agricultura e do Abasteci-
mento, Norber to Or tigara. “Os 
equipamentos modernos, que 
inclusive apresentam resultados 
online, e os servidores que ali 
atuam são uma segurança na 
detecção e auxílio no combate 
emergencial e rotineiro a qual-
quer doença”, afirma ele.

“O trabalho realizado aqui 
complementa o sistema de fis-
calização que é feito no campo 
para, dessa forma, garantir a 
qualidade dos alimentos tanto 
de origem animal quanto vege-
tal para o consumidor”, disse 
o gerente do centro, Rodrigo 

Cadastro do rebanho
O prazo para que os pecuaristas do Paraná terminem o cadastro do 

rebanho bovino e bubalino é no dia 30 de novembro. A ação é obrigatória 
e está prevista no Decreto Estadual nº 12.094/2014. Caso não seja feita 
até o fim de novembro, o pecuarista ficará impedido de movimentar os 
animais. Além disso, a legislação prevê penalidades, entre elas o paga-
mento de multa. “O Paraná não vacina mais o rebanho contra a febre 

aftosa, mas continua obrigatório, a cada seis meses, renovar o cadastro de 
quantos animais o produtor com vistas a alimentar o sistema de vigilância. 
Pelo serviço de defesa agropecuária, a Adapar. Entre os animais que preci-
sarão ser cadastrados estão bois, búfalos, cabras, ovelhas, suínos, cavalos, 

jumentos, mulas, galinhas, peixes, além do registro de quantidade de 
caixas de abelhas.

O Centro de Diagnóstico Marcos Enrietti, vinculado à Adapar, trabalha como apoio à defesa agropecuária do Paraná

Gibrail Okar.  Além do aten-
dimento prioritário à Agência 
de Defesa Agropecuária do 
Paraná, à qual é vinculado, e a 
programas desenvolvidos pela 

Secretaria de Estado da Agricul-
tura e do Abastecimento, o Cen-
tro de Diagnóstico oferece servi-
ços para particulares mediante 
pagamento de taxas.

DIVULGAÇÃO/SEAB
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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 participação expressiva, o Instituto de Ciências Biológicas, 
Médicas e da Saúde da Unipar realizou a 1ª Mostra Científica 
da Área da Saúde. Os cursos de Nutrição, Estética e Cosmética, 
Educação Física e Farmácia protagonizaram esse evento, 
apresentando 106 trabalhos. O evento teve como objetivo 
mostrar os trabalhos da iniciação científica dos estudantes, 
que são incentivados, durante o ano todo, a participar de 
projetos da pesquisa institucional da Unipar, com orientação 
de professores. A exposição dos banners lotou o corredor 
principal do Câmpus 3. Todos os trabalhos abordaram temas de 
relevância, voltados para o aprendizado de técnicas e métodos 
científicos, além da difusão do conhecimento estudado. 

Unipar promove 1ª Mostra Científica 
ÁREA DA SAÚDE

A inserção da tecnologia no atendimento 
médico está cada dia mais presente no cotidiano 

do profissional da Medicina. Diante deste 
contexto, os médicos professores do curso de 

Medicina participaram da palestra ‘Experiência 
do paciente’, ministrada pela médica Andressa 
Gulin. Discutindo as maneiras de agregar valor 

no atendimento e melhorar os resultados 
na saúde, a palestrante mostrou como o 

atendimento impacta a visão do paciente em 
relação às facilidades de contato, disponibilidade 

de tecnologias, percepção de segurança e 
confiabilidade, entre outros aspectos.

Palestra aborda tecnologia 
no atendimento 

MEDICINA

O Grupo de Teatro da Unipar foi convidado para abrilhantar a tarde 
de reflexões de Seminário Contra a Violência. O evento foi realizado 
no Centro Cultural Vera Schubert e contou com participação de 
profissionais da educação e de repartições públicas do município e 
de cidades da região. Com enredos focados no tema do Seminário, 
os atores interpretaram monólogos e esquetes de gêneros 
diferentes, como drama e comédia. O espetáculo teatral terminou 
com apresentação do diretor do grupo, o ator e professor Luiz 
Fernando Guarnieri, que encarnou a personagem Geni, da obra 
‘Geni e o Zepelim’, de autoria do cantor e compositor Chico Buarque.

Pitoresco se apresenta em 
Seminário Contra a Violência

TEATRO
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COBERTURA com 310m², localizado 
na Rua José Teixeira D´ávila, 3797 
- Defronte Justiça Federal. Piso in-
ferior: sala de estar/jantar, cozinha 
planejada, lavanderia, 01 suíte e 02 
dormitórios, BWC social, todos mo-
biliados. Piso Superior: ampla suí-
te, salão de festas/ jogos, cozinha/
churrasqueira, terraço descoberto 
com pergolado e deck em madeira. 
Localização privilegiada, no Centro 
da cidade. Grande oportunidade 
para adquirir sua moradia com con-
forto e sofisticação. Para mais infor-
mações, ligue e agende uma visita.

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

Ótimas condições.

R$ 89.900

Apto 201 - 2º Andar - Localizado no 
Jd. dos Príncipes, à 50m da Av. Lon-
drina,  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 privativos. Excelente ambien-
te familiar e baixo custo de condo-
mínio. Agende uma visita!

ED. PALLADIUM - COBERTURA

OURO VERDE I

ED. SERRANO

TERRENOS

R$ 950.000
PREÇO ESPECIAL!

R$ 249.000
OPORTUNIDADE!

Rua Felício Conceição Gonçalves, 
3226, na Quadra 4, Lote 3-A - próx. 
Alto São Francisco. Terreno com 
240,00m². Casa nova, em alvena-
ria com 130m², contendo 01 suíte, 
02 quartos, sala de estar/jantar, 
cozinha, espaço gourmet c/ chur-
rasqueira, área de serviço coberta 
e garagem. Residência recém-refor-
mada, pronta para morar.

RES. JD. ATLÂNTICO

R$ 265.000

Rua Antônio Zanolo Fernandes, 
1175. Residência com 63m², com 
01 suíte e 01 quarto, e demais de-
pendências. Terreno com 175,00m². 
Novíssima, sem uso, em ótima loca-
lização.

JD. IRANI
(PRÓXIMO SORVETES GURI)

R$ 119.000
À VISTA

JD. CIMA
Lote 26, Quadra 14

Com 317,70m² (20,30x15,65)
Terreno de esquina. Excelente 

localização e topografia. Próximo à 
Subestação da Copel.

R$ 110.000

METROPOLITANO I
Lote 7 e 8, Quadra 14

Com 440m² (20,00x22,00)
Terreno à 150m da Ampliaço, com 
excelente localização e topografia.

R$ 135.000

JD. BELO MONTE
Lotes 8-B, Quadra 04

Com 150,30m² (6,68x22,50)
Próx. Sorvetes Guri.

R$ 29.000

JD. ITÁLIA III
Lotes 20 e 21, Quadra 05 Com

147m² (7,00x21,00) Próx. Sonho
Meu. Excelente topografia.

R$ 28.000

JD. PIMENTEL
Lote 02, Quadra 38

Com 162m² (9,00x18,00)
Próximo do Aeroporto

R$ 24.000

JD. BELO MONTE
Lotes 8-B, Quadra 04

Com 150,30m² (6,68x22,50)
Próx. Sorvetes Guri.

R$ 22.500

JD. BELO HORIZONTE
Lotes 11/12-B, Quadra 22

Com 133,40m² (6,67x20,00)
Atrás da Havan. Ótima localização.

R$ 31.500

JD. CANADÁ
Lote 26, Quadra 14

Com 548,52m² (12,00x45,71) Terreno
todo murado, ao lago do Colégio
Estadual. Excelente localização e

topografia.
R$ 95.000

Apto 303, 1º andar, bloco 03, locali-
zado no Residencial Bela Vida, pró-
ximo ao Sorvetes Guri. Com 52m² 
de área total e 46m² de área pri-
vativa, contendo 02 quartos, BWC 
social, sala, cozinha e 01 vaga de 
garagem descoberta. Agende uma 
visita para conhecer!

EDIFÍCIO BELA VIDA

R$ 89.900

IMÓVEL 
DA

SEMANA
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Feirão em novo local
O Feirão de Veículos Sicredi, evento 
realizado em parceria com a Aciu, chega 
à quinta edição. Com a participação 
confirmada de dezenas de empresas 
(concessionárias, garagens e revendas) 
e a disponibilização de centenas de 
opções, entre carros, utilitários, motos 
e até embarcações e jetskys, a estrutura 
migrará para o estádio Lucio Pipino. 
Anote na agenda: nos dias 22 (sexta), 
das 9h às 18h, 23 (sábado), das 9h às 
18h, e 24 (domingo), das 9h às 12h.

Natal Encantado
A campanha Natal Encantado será 

lançada no centro cultural Vera Schubert 
no dia 25, às 20h, com muitas novidades. 
Prefeitura de Umuarama e Aciu atuam 
de forma irmanada para proporcionar 
um leque de atrações que tem tudo para 
surpreender e atrair moradores da região 
e de todo o Estado. 

Jus à tradição
Um dos mais tradicionais atrativos 
natalinos em Umuarama, a cargo do 
Conselho da Mulher Empresária e 
Executiva, é o Concurso de Decoração 
Natalina. Para participar, as empresas 
deverão preencher um formulário no 
site da Aciu, sem qualquer taxa, entre 

os dias 18 e 29 de novembro.

Reinauguração
A Retook Jeans reinaugura no sábado 
(16), às 9h, uma de suas três lojas 
na avenida Paraná. Localizada nas 
proximidades do cruzamento com 
a rua Governador Ney Braga, a loja 
disponibilizará peças exclusivas das 
coleções que fazem sucesso em lojas 
multimarcas de todo o país. Sucesso!!

Conhecimento para dar um 
up nas vendas
Na terceira edição, a Semana de Gestão 
Aciu vem aí para abalar as estruturas. 
Conhecimento eclético para sair da 
mesmice e angariar ótimas vendas na 
temporada natalina. Imperdível. De 25 a 29 
de novembro. Inscrições gratuitas, porém 
limitadas. Não deixe para a última hora.

Empunhe o otimismo vigorosamente, 
mesmo em períodos nebulosos. Seu 
potencial é arrebatador e símbolo de 
conquistas. Ótima semana.

A Aciu é a casa do empresário!

Umutrans vai sinalizar cruzamentos 
com maiores índices de acidentes

A Diretoria de Trânsito de Umua-
rama (Umutrans) vai reforçar a sina-
lização vertical nas esquinas que 
lideram as estatísticas de acidentes 
na cidade. Para a próxima semana, 
está prevista a instalação de placas 
alertando aos motoristas sobre o alto 
índice de colisões, muitas delas resul-
tando em feridos e até vítimas fatais.

O cruzamento que mais regis-
trou acidentes neste ano é o da 
rua Doutor Camargo com Avenida 
Flórida, com seis colisões. Outros 
pontos com alto índice de choques 
entre veículos são os cruzamentos 
da Dr. Camargo com a rua Arican-
duva, da Avenida Rondônia com a 

Avenida Parigot de Souza (próximo 
ao antigo Centro Poliesportivo) e da 
Avenida Manaus com Apucarana, 
entre o Umuarama Country Club e 
o Bosque Uirapuru.

“Apenas nesses locais, já foram 
atendidos 17 acidentes de trân-
sito e alguns com certa gravidade. 
Por isso, vamos implantar placas 
que alertam os condutores sobre 
essa condição do cruzamento. Os 
acidentes acontecem por falta de 
atenção e desrespeito às regras de 
trânsito, apesar da sinalização ver-
tical e horizontal implantada pelo 
município”, explicou a diretora da 
Umutrans, Dianês Maria Piffer.
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Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Campeã no
‘Campo Limpo’

Criado em 2010, o 
Programa de Educação 
Ambiental (PEA) – iniciativa 
do Sistema Campo Limpo, 
da Adita – vem apoiando 
escolas públicas e priva-
das com kits educativos 
para alunos de 4º e 5º 
anos do ensino funda-
mental, com caderno do 
professor, cartazes intera-
tivos, jogos e outros mate-
riais para apoio das ativi-
dades em salas de aula, 
estimulando a conscienti-
zação sobre os direitos e 
deveres ambientais.

Além das aulas, os 
alunos par ticipam de 
concursos de redação e 
desenho. Em 2019 foram 
inscritos mais de 240 mil 
alunos da rede municipal 
de 2.571 escolas, situa-
das em 323 municípios 
de 23 Estados brasilei-
ros. Em Umuarama, 22 
escolas participaram do 
concurso e inscreveram 
2.200 alunos do 4ª ano 
na categoria Desenho e 
do 5º ano em Redação.

Com o tema “Resíduos 

sólidos: uma responsa-
bilidade compar tilhada 
– O aluno como protago-
nista”, a aluna Dayane 
Modesto Santana (da 
Escola Rui Barbosa), ven-
cedora da etapa munici-
pal – quando ganhou uma 
bicicleta – concorreu com 
outros 110 trabalhos de 
todo o Brasil e ficou entre 
os vencedores.

Na etapa nacional não 
existe classificação de 
1º, 2º ou 3º lugar – os 
três melhores desenhos 
são considerados vence-
dores, por isso Dayane 
divide o pódio com um 
aluno de Unaí/MG e outro 
de São Gabriel do Oeste/
MS. Aluna da professora 
Rosângela Maria Becegatto 
de Oliveira, Dayane foi pre-
miada com um notebook, 
mesmo prêmio da sua pro-
fessora na fase nacional, e 
a Escola Rui Barbosa rece-
beu um projetor.

A premiação foi entre-
gue na terça-feira, 12, em 
solenidade no auditório 
do Hotel Caiuá.

COM o tema “Resíduos sólidos: uma responsabilidade compartilhada – O aluno 
como protagonista”, Dayane Modesto Santana foi vencedora da etapa municipal

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

PSL & DEM
Tratada com cautela por 
caciques do DEM, a possível 
fusão com o PSL é vista 
por deputados democratas 
como oportunidade para o 
partido voltar a ter bancada 
expressiva na Câmara. Anos 
atrás, a legenda que tem hoje 
os presidentes do Senado 
e da Câmara perdeu cerca 
de 30% dos parlamentares 
para o PSD, sigla criada pelo 
ex-democrata Gilberto Kassab. 
Recentemente, cogitou-se 
a fusão com o PSDB, mas as 
conversas esbarraram nas 
divergências dos planos dos 
partidos para as eleições de 
2020. Atualmente, o DEM 
é a nona maior bancada 
(27 deputados) e, com a 
possível fusão com o PSL, 
pode ultrapassar o PT (54 
deputados).

Agenda firme
Gilberto Kassab, aliás, está 
atuando forte diariamente 
nos bastidores para lançar 
candidatos a prefeitos do 
PSD na maioria das cidades 
paulistas. 

Fugiu da raia
A Shell costuma usar toda 
a sua força na hora de 
pressionar o governo em prol 
dos interesses que mantém 
no Brasil. Mas, na hora de 
participar do megaleilão do 
pré-sal, a gigante do petróleo 
não deu as caras e - ainda pior 
- criticou o modelo adotado.

Afinidades
Não há dúvidas de que a 
Shell tinha mais afinidades 
com os governos petistas, 
especialmente com o ex-ministro 
da Fazenda Antonio Palocci.

Fôlego...
Em mais uma derrota do 
Governo no Congresso, 
senadores rejeitaram a Medida 
Provisória (MP 892/19) que 
dispensava a publicação de 
balanços de grandes empresas 
nos jornais impressos. O 
parecer da senadora Soraya 
Thronicke (PLS-MS), favorável 
à medida, foi rejeitado e, por 
maioria, a comissão mista 
endossou o voto em separado 
da senadora Rose de Freitas 
(Podemos-ES). 

... a jornais 
A MP foi editada pelo 
presidente Jair Bolsonaro em 
agosto. Depois, foi suspensa 
pelo ministro Gilmar Mendes, 
do Supremo Tribunal Federal, 
sob o argumento de que “o 
texto não preenche o requisito 
de urgência”. 

Que novela!
A oposição quer que o 
Itamaraty torne públicos 
todos os telegramas internos e 
outras formas de comunicação 
que envolvam a avaliação da 
situação política na Bolívia nos 
últimos meses. No pedido, 
o Psol cita que, nos últimos 
dias, vieram à tona áudios de 
articuladores de um suposto 
“golpe de extrema-direita na 
Bolívia”.

Mais novela
As revelações dessa tese são 
do El Periódico e tratariam da 
interferência direta das igrejas 
evangélicas e de “um homem 
de confiança de Bolsonaro e 
seu Governo no processo de 
articulação do golpe”.

2ª instância 
O PT vai ao STF para tentar 
barrar a tramitação da 
Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC 410/18) 
que permite a prisão após 
condenação em segunda 
instância. O mandado será 
protocolado na próxima 
semana pelo deputado Paulo 
Teixeira (SP) sob alegação de 
que a PEC é “inconstitucional”. 

CLT
A Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho 
critica a Medida Provisória 
(MP 905/19) do governo 
que instituiu o Contrato de 
Trabalho Verde e Amarelo. 
“Altera mais de uma centena 
de dispositivos da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), 
reduzindo novamente direitos 
de trabalhadores brasileiros”, 
aponta a entidade. 
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Gol capota após colisão
contra ambulância do CB

Na manhã dessa quar ta-feira 
(13) um grave acidente foi regis-
trado na avenida Ângelo Moreira 
da Fonseca, cruzamento com a rua 
Marabá, em Umuarama. Dois ido-
sos ficaram feridos.

Um veículo Volkswagen Gol, com 
placas de Alto Paraíso, seguia pela rua 
Marabá e colidiu contra uma ambulân-
cia do Corpo de Bombeiros. De acordo 
com testemunhas, o automóvel estava 
com uma das portas aberta.

Após a colisão frontal contra a ambu-
lância, o carro capotou e parou próximo 
ao canteiro central. “Estávamos nos 
deslocando para atender a uma outra 
ocorrência e acabou acontecendo o 
acidente. Não sabemos bem o porquê, 
depois da colisão o veículo tombou e 
fizemos o acesso da parte posterior do 
carro, juntamente com o Samu, já que 
as vítimas estavam enclausuradas”, 
explicou o tenente Dieferson Silva do 
Corpo de Bombeiros.

As vítimas (um homem e uma mulher) 
ficaram presas no interior do Gol e uma 
segunda ambulância dos bombeiros e 
outra do Samu foram até o local para auxi-
liar no resgate. A idosa sofreu alguns feri-
mentos no rosto. A equipe que estava na 

Punto clonado 
é apreendido na 

madrugada
Policiais militares de Umuarama 

detiveram um homem na madrugada da 
quarta-feira (13) na avenida Rio Grande 
do Norte com um carro clonado. A prisão 
aconteceu por volta das 2h40, quando 
os policiais realizavam rondas pela refe-
rida avenida em busca de um veículo Fiat 
Punto clonado. A informação foi repas-
sada anonimamente. Ao se localizarem 
o veículo estacionado na garagem de 
uma residência, os policiais se aproxima-
ram para uma abordagem e verificaram 
que o carro estava com emplacamento 
de Belo Horizonte/MG.

Um dos moradores disse aos PMs 
que havia adquirido o carro em Minas 
Gerais e que pagou R$ 6 mil porque o 
veículo seria ‘B.O.’ (possui débitos). No 
entanto, durante a verificação do chassi, 
foi descoberto que os números haviam 
sido remarcados e a documentação 
seria de um veículo da Bahia, configu-
rando o crime de clonagem. O dono do 
carro foi preso pelo crime de adulteração 
e o veículo levado à delegacia.

ambulância que se envolveu no acidente 
não se feriu e ainda ajudou no atendi-
mento às vítimas feridas.

Uma equipe do Setor de Trânsito 
da Polícia Militar foi acionada para 
controlar o tráfego enquanto acon-
tecia o atendimento. A ambulância 
passará pelo processo de inquérito 
técnico até que sejam apurados os 
fatos. Ela ficará parada no quartel e 
fará a substituição.

OCUPANTES do Gol ficaram feridos e foram socorridos pela equipe que estava na ambulância envolvida no acidente

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO

Equipes da Polícia 
Rodoviária Estadual 
(PRE) tiveram uma 
‘ocorrência’ diferente 
no início desta semana. 
Os patrulheiros 
rodoviários ministraram 
uma palestra na Escola 
Municipal Manoel 
Ribas, em Mariluz. 
Eles conversaram com 
os alunos e alunas do 
período da manhã, 
que têm idades de 5 

a 7 anos. Os alunos receberam orientações sobre segurança no trânsito e também foram 
distribuídos panfletos para serem entregues aos pais. Depois conheceram a moto Harley 
Davidson Road King Police usada pela PRE.
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Em 7 meses PM apreendeu
22 veículos com contrabando

O 7º Batalhão de Polícia Mili-
tar (7º BPM) situado na região 
noroeste do Paraná, com sede em 
Cruzeiro do Oeste, têm concen-
trado bons resultados na apreen-
são de contrabando, principal-
mente, de cigarros estrangeiros. 
A unidade está estrategicamente 
posicionada em uma área de rota 
do tráfico e do contrabando, prove-
niente principalmente do Paraguai.

Durante atividades de intensi-
ficação e saturação das equipes 
do 7º BPM, foram apreendidos 
nos últimos 7 meses um total de 
22 veículos com contrabando. 
Entre eles, 3 veículos estavam 
carregados com produtos ele-
trônicos e pneus. Os outros 19 
transpor tavam caixas de cigar-
ros – sendo 13 veículos baixos, 
3 vans e 3 caminhões.

O crime de contrabando e desca-
minho está previsto na Lei 13.008, 
que diz que o condutor que se uti-
lize de veículo para a prática do 
crime de receptação, descaminho, 
contrabando, previstos nos arts. 
180, 334 e 334-A do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 (Código Penal), condenado 

por um desses crimes em decisão 
judicial transitada em julgado, terá 
cassado seu documento de habi-
litação ou será proibido de obter 
a habilitação para dirigir veículo 
automotor pelo prazo de 5 anos. As 
ações da Polícia Militar, represen-
tada pelo 7º BPM, contribuem na 
redução dos índices criminais nos 
13 municípios de sua responsabi-
lidade, trazendo mais segurança 
para a população dá área que atua.

PM que atua na região de Cruzeiro do Oeste retirou 
de circulação mercadorias e cigarros contrabandeados

DIVULGAÇÃO

Policiais Federais e Rodoviários Federais interceptaram um comboio de 
transporte de cigarros contrabandeados do Paraguai no início da madru-
gada da quarta-feira, 13. A ação integra a operação Hórus e ocorreu 
no quilômetro 536 da BR-272, em Francisco Alves. Segundo os poli-
ciais, os veículos seguiam em alta velocidade pela rodovia e os motoristas 
desobedeceram às ordens de parada. Dois deles, da marca Hyundai e 
modelos Vera Cruz, emplacados em São Paulo, foram alcançados. Com 
a aproximação policial, os condutores abandonaram os veículos e fugiram 
por uma mata. Os utilitários transportavam aproximadamente 80 caixas 
de cigarros e estavam equipados com rádios digitais com os quais o com-
boio fazia a comunicação no percurso para ludibriar a fiscalização policial. 
Os veículos possuíam ainda diversas restrições judiciais. A ocorrência foi 
encaminhada para a Polícia Federal de Guaíra.

DIVULGAÇÃO

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
14/10 a 14/11 0,5000 0,3153 0,0000
15/10 a 15/11 0,5000 0,3153 0,0000
16/10 a 16/11 0,5000 0,3153 0,0000
17/10 a 17/11 0,5000 0,3153 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -0,40% 29,90 
Vale ON -1,63% 47,12 
ItauUnibanco PN -1,01% 35,45 
Viavarejo ON -0,99% 7,02 
Magazine Luiza ON -2,07% 42,50 
Sid. Nacional ON -4,73% 11,28

IBOVESPA: -0,65% 106.059 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 108,73
Libra est. 0,7789
Euro 0,9082
Peso arg. 59,74

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,5% 4,1860 4,1870 +4,4%
PTAX  (BC) 0,0% 4,1761 4,1767 +4,3%
PARALELO +0,9% 4,1000 4,4200 +4,5%
TURISMO +0,9% 4,1000 4,4000 +4,5%
EURO 0,0% 4,5979 4,5990 +3,0%

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 13/10

Iene R$ 0,0384
Libra est. R$ 5,36
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1540,12 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 13/11

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 13/11 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 85,50 1,8% -1,2%
SOJA Paranaguá 91,00 2,2% 0,0%
MILHO Cascavel 38,50 -2,5% 4,1%

SOJA 902,50 -3,25 -3,6%
FARELO 304,10 1,80 -2,2%
MILHO 375,25 -2,50 -5,7%
TRIGO 509,00 -8,00 0,2%

SOJA 77,91 0,6% 1,5%
MILHO 33,53 0,2% 7,8%
TRIGO 46,02 0,0% 2,5%
BOI GORDO 169,53 1,1% 10,6%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 13/11 PR DIA 30d.

Em 13/11 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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Umuaramense fez bonito 
no Triathlon Cidade Canção

A atleta Eliana Cardoso, 47, 
participou no último domingo (10) 
da primeira edição do Triathlon 
Cidade Canção, que aconteceu 
em Maringá. A maratonista fez uma 
boa prova, conquistando o primeiro 
lugar em sua categoria (40-49 femi-
nino) e ficou em 6° lugar no geral, 
terminando a prova com um tempo 
de 1h e 28 min.

“Foi uma boa prova, pois con-
segui superar o tempo da primeira 
competição em que participei (em 
março da mesma modalidade). 
Mas está prova foi um pouco mais 
complicada, pois no meio da com-
petição acabou chovendo no per-
curso de bike, dificultando a peda-
lada. Mas no final acabou dando 
tudo certo e ainda consegui me 
superar”, relatou Eliana.

TREINAMENTO NÃO PARA
Eliana, que atua como servi-

dora do Ministério Público Esta-
dual, deu início às participações 
no triathlon há pouco mais de um 
ano. Ela sempre treinou sozinha, 
mas após as experiências e óti-
mas colocações, a atleta (que se 
considera ainda amadora), está 
investindo na contratação de uma 
assessoria de São Paulo para 
auxiliar nos treinos e melhorar o 
rendimento físico.

A próxima prova ainda não tem 
uma data definida, mas aconte-
cerá em Maringá, dentro do mês 
de fevereiro de 2020, quando com-
petirá no Duatlhon Aquático.

Revitalização do Ginásio de Esportes de Santa Eliza
O Ginásio de Esportes do dis-

trito de Santa Eliza passou por uma 
reestruturação e foi reinaugurado. 
Investimentos no valor de R$ 75 
mil forma utilizados na reforma. 
Foi feita a reposição de elemen-
tos vazados, tela de proteção para 
aves, pintura interna e externa 
(inclusive com resina epoxi na qua-
dra), houve a instalação de uma 
nova iluminação, revigorado o piso 
e os banheiros forma revestidos.

“É uma alegria ver a comuni-
dade reunida. Havia cobrança por 
esta reforma, mas ela estava no 
nosso planejamento e chegou a 
sua hora”, disse o prefeito Celso 
Pozzobom, durante a solenidade de 
reinauguração do Ginásio. “Temos 
feito muitas melhorias no distrito, 
na escola, nas estradas, implanta-
mos uma ciclovia até a vila rural, 
vamos licitar o Posto de Saúde e 

A competidora no pódio, após conquistar o 
primeiro lugar de sua categoria

DIVULGAÇÃO

agora entregamos este ginásio 
renovado, para ser utilizado pela 
comunidade. Ele tem um pouquinho 
de cada um, através dos tributos 

arrecadados, e conto com a ajuda 
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GINÁSIO de esportes foi totalmente reformado e entregue à comunidade

DIVULGAÇÃO
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2ª Edição do Life Dance
está com data marcada

Após a sua primeira edição rea-
lizada na Praça Santa Dumont no 
último dia 27 de outubro, e de todo 
sucesso gerado, vem aí a segunda 
edição do Life Dance, que está pro-
metendo sacudir de vez a Capital 
da Amizade com muitas horas de 
dança, sem interrupção.

O evento, que é organizado pela 
Secretária de Esporte e Lazer de 
Umuarama (Smel) acontecerá em 
24 de novembro ás 17h na Praça 

Finais da 1ª rodada do Inter bairros sub-17

Copa Outubro Rosa
Depois de dois jogos que 
foram antecipados ontem 
(quarta-feira, 13), por causa 
dos jogos universitários Joia 
(que estão sendo realizados 
no Ginásio de Esportes 
Amário Viera da Costa), a 
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7ª Corrida 
Rustica Iporã
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vão par ticipar da prova de 
9 quilômetros. Kaio vai cor-
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muita subida, exigindo muito 
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DIVULGAÇÃO

ÚLTIMA edição ocorrida aconteceu em 27 de outubro na Praça Santos Dumont

Acontecerá no próximo domingo 
(17) a última rodada da primeira 
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no distrito Serra dos Dourados, 
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Bomfim e o Jardim São Cristóvão. 
Logo depois, ás 10h15, o Serra 
dos Dourados enfrenta o Con-
junto 1° de Maio/Jabuticabeiras 
“B”. Finalizando a fase da compe-
tição, ás 11h15 o Conjunto 1° de 
Maio/Jabuticabeiras “A” duelará 
com o A.C.E.R.U.
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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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Agno garante a Maria da Paz 
que encontrará documento
Maria da Paz estimula a espiritualidade 
de Jô. Abdias par ticipa de uma reunião 
no alcoólicos anônimos e Sílvia o apoia. 
Régis comenta com Gladys e Lyris sobre 
sua vontade de melhorar. Agno garante a 
Maria da Paz que continuará buscando o 
documento que confirma que ela é a dona 
da fábrica.

Malhação 
Quinta-feira, 14 de novembro 
Regina insiste para que Max peça des-
culpas a Guga e Serginho e traga o 
filho de volta para casa. Thiago diz a 
Marco que Carla o ama. Meg, Serginho 
e Camelo confortam Guga. 

Sexta-feira, 15 de novembro 
Marco implora para que Carla não o faça 
escolher entre o casamento e sua profis-
são. Filipe confronta Rita sobre o passado 
de Rui. Anjinha fala mal do futebol de Tato, 
que fica arrasado. Anjinha pressiona Clé-
ber sobre o namoro dos dois. Regina arma 
um encontro entre Guga e Max. 

Éramos seis 
Quinta-feira, 14 de novembro 
Karine convence Assad a não visitar Júlio, 
e Soraia se irrita. Lola conversa com Clo-
tilde no hospital. Almeida pede permis-
são a Assad para visitar Júlio. Isabel e os 
irmãos se reúnem em volta da cama de 
Júlio. Clotilde e Almeida se reencontram.

Sexta-feira, 15 de novembro 
Clotilde e Almeida tentam disfarçar a 
inquietação com o reencontro. Alfredo se 
recusa a falar com Marion. Alfredo pede 
que Marion se afaste de seu pai. Lola se 
emociona quando Júlio lembra que todos 
os filhos estavam preocupados com ele. 
Emília recebe a notícia da volta de Ade-
laide e se preocupa com Justina. 

Bom Sucesso
Quinta-feira, 14 de novembro 
Marcos avisa a Alberto e a Nana que 

deixará a mansão. Silvana mostra a 
Mário a gravação que fez de Diogo 
beijando Jeniffer, e diz que tem um 
plano para desmascará-lo. Gabriela 
beija Patrick. Eugênia decide contar a 
Nana que Diogo a está traindo.

Sexta-feira, 15 de novembro 
Vicente desabafa com Vera sobre 
Gabriela e Patrick. Mário gosta da 
ideia de Evelyn de promover um con-
curso para investir na literatura de 
jovens autores. Francisca sugere a 
Ramon que chame os filhos para jan-
tar com eles. Eugênia flagra Diogo com 
Jeniffer.

A dona do pedaço 
Quinta-feira, 14 de novembro 
Kim afirma a Vivi que ela está sendo 
controlada por Camilo. Régis perde todo 
o dinheiro que Maria da Paz lhe deu e 
Lyris aconselha o irmão a procurar a 
boleira. Amadeu, Maria da Paz e Joana 
fazem um teste de DNA. Márcio conta 
para Britney seu plano para descobrir as 
verdadeiras intenções de Abel. 

Sexta-feira, 15  de novembro 
Yohana cuida de Márcio. Camilo 
repassa informações a Álvaro e 
Yohana desconfia do colega. Jô par-
ticipa de um culto evangélico. Kim 
confessa que não ama Márcio nem 
Paixão. Agno encontra o documento 
de Maria da Paz.

As aventuras de Poliana 
Quinta-feira, 14 de novembro
As crianças investigam a casa de 

Pendleton e procuram o quar to de 
Ester. Afonso aparece para o coquetel 
na casa de Pendleton. Mirela faz uma 
live cantando com sua avó. Raquel da 
continuidade a sua HQ e Guilherme lê 
a história. Waldisney diz a Nancy que 
sente sua falta e a beija.

Sexta-feira, 15 de novembro
Gleyce e Arlete discutem durante os 
ensaios com Lindomar. Pendleton 
apresenta aos alunos da Ruth Goulart 
para apresentar o projeto ‘Escola dos 
Sonhos’. Após conseguir a assinatura 
de sua mãe, Roger pensa em tomar os 
próximos passos de seu plano para 
acabar com a O11O.

Cúmplices de um resgate 
Quinta-feira, 14 de novembro 
No vilarejo, Mateus e Dóris ficam impres-
sionados com a semelhança entre a 
vocalista da C1R e Manuela. Mateus diz 
para Dóris não contar nada para ninguém 
antes que conversem com ‘Manu’. Priscila 
vê Patricia Abravanel e sai correndo atrás 
dela para pedir uma selfie. Os meninos 
ficam encantados com ela. 

Sexta-feira, 15 de novembro 
A menina conta para os dois que é 
melhor eles guardarem segredo, pois 
senão eles correm risco de vida no 
vilarejo. Regina diz para Manuela que 
viu o programa, mas acha que ela 
precisa melhorar e ter mais atitude. 
Téo chora ao contar para os amigos 
que está preocupada com a relação 
de seus pais. Pedro tentar confortar 
o irmão. Já Giuseppe não sabe mais 
o que fazer em relação à sorveteria.
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O dia favorece a aqueles que têm atividades comis-
sionadas e em vendas de um modo geral. Mas todos 
devem evitar as palavras duras ou as críticas exagera-
das aos demais, o que gera ressentimentos e mágoas. 
A pessoa amada está acomodada e devagar.

Você está vivendo um dia de sufoco e preocupações 
exageradas. Mas em breve as coisas vão se amenizar 
e você vai tomar conta e dominar a situação. Adversá-
rios e concorrentes estão agindo e podem lhe perturbar 
ainda, nas questões afetivas. Mas não vão conseguir.

Não confie muito nos que falam demais e prometem 
muito. Mas arrisque a sorte seguindo a intuição, sem 
medo de errar. O dinheiro extra que receber deve ser 
poupado. Você pode precisar dele a qualquer momento. 
No amor, fase não é atrativa. Falta atenção do outro.

Notícias, visita ou telefonema importante. Você vai ficar 
sabendo de alguma coisa que possa lhe trazer benefi-
cio e vantagem. Pode ser um negócio, o recebimento 
de um dinheiro extra, por exemplo. No setor amoroso, 
leve em conta a atração da pessoa amada.

Boa posição da Lua e Marte, lhe conferindo liderança e 
muita sorte. Arrisque hoje em loteria, jogos e concurso, 
bem como em competição esportiva. Pode viajar. Prestigio 
com patrões e superiores, autoridades e outros. No amor, 
ciúmes e inveja também. Fique de olho.

Os caminhos estão abertos. Alguma coisa relacionada 
a viagem e a mudança ou conclusão de negócio impor-
tante, será resolvida a seu favor. Os planos podem dar 
certo. O setor amoroso revela boa conversa e acordos 
em comum. Um amor muito amigo.

Conte com amigos de Sagitário e de Gêmeos, sempre 
prontos para lhe ajudar e a colaborar com seus planos. 
Passeios e diversões na companhia de pessoas joviais 
e interessantes. Mas é bom que evite conversa pesada 
e bate boca com alguém da intimidade.

O dia é de muitas teimas, polêmicas e disputas, algumas 
meio violentas e agressivas, que vão deixar marcas em 
você e no lado contrário. Mas se você puder converter 
isto em diálogo, com certeza vai evitar brigas e desgostos 
maiores. Cultive sua fé em Deus. Sorte no amor.

Os cuidados com a saúde devem ser encarados com 
prioridade. Siga sem discutir, o tratamento e os proce-
dimentos indicados pelo médico. Mas se ainda não foi 
ao médico, vá agora e se resolva. No amor, você pode 
ter domínio da situação e ser feliz, se lutar para isso.

Lua e Marte simbolizam a força dos inimigos e dos 
falsos. Muito cuidado com os estrategistas, que falam 
uma coisa para agirem de outra maneira. Não creia 
naqueles que prometem muito, sem a intenção de 
cumprir a palavra. Mas confie na pessoa amada.

Os mais velhos precisam ser ouvidos com atenção. 
Eles podem lhe passar conselhos e experiências 
muito úteis. Mudança ou negócio com imóvel podem 
ser muito complicados. No setor amoroso, pode haver 
conflitos, devido ao ciúme e às desconfianças.

Conte com amigos de Touro e de Virgem, que podem 
lhe dar uma mão firme, neste momento de soluções 
para os problemas antigos, principalmente os proble-
mas financeiros. Indica viagem e chance de mudança. 
Recordações do passado fortalecem o amor.
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BRUNA FERNANDA BERGAMASCO, na lente exclusiva de Luci Lemes, 
ilumina a coluna de hoje

CHÁ ALEMÃO
 O sábado (30 ) será recheado de delícias em mais uma edição do Chá  Alemão 
na Igreja Luterana, à partir das 15h30. A tradicional promoção está sob a batu-
ta do Departamento Feminino “Bom Pastor” que resulta num evento prestigia-
díssimo e que tem um Bazar de Artesanato e guloseimas à venda. Os convites 

podem ser reservados pelo 3622-5840, custam R$ 40,00 e a coluna recomenda.

Os homens estão sempre dispostos a vasculhar e averiguar sobre as vidas 
alheias, mas lhes dá preguiça conhecer-se a si mesmos e corrigir sua própria 

vida. ( Santo Agostinho)  

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário. Hoje 
(14) parabéns para  Ana Beatriz Ribeiro Belli, 
Luzinaro Gomes dos Santos e Hermes Pimentel 
Silva. Nesta sexta (15) os parabéns vão para 
Daniela Sala Uliana, Elismar Silva de Lima, 

Valter Leandro da Silva, Vania Marques, Sonia 
Maranhão, Jesuino Pereira de Oliveira e Cidio 
Cordeiro Junior. No sábado (16) vivas para 
Fabio Negretti, Alcides Rodrigues, Emerson 
Reginaldo Raimundo, Rogério Real e Silvane 

da Silva.  No domingo (17) cumprimentos para 
Hailton Gonçalves .  Na segunda (18) parabéns 
para Wilson Celio Sgorlon , Elaine Batista Vital 
da Costa, Jurandi Rodrigues da Silva e Sandro 

Gregório da Silva. Da coluna: felicidades!

Noite Premiada
Na  sexta (22)  acontece 

a 6º  Noite Premiada 
Amigos da Uopeccan.  
O evento  será às 20h, 
no  Metropolitan com a 
Banda Kaskata,  A noite 
contará com o sorteio de 
um Onix 0Km, uma mo-
tocicleta 0km e um te-
levisor de 50 polegadas. 
O jantar inclui bebida, 
mesa de frios durante 

toda a noite com o  buf-
fet Kaskata. Os convites 
custam R$1.200,00 por 
casal, este valor poderá 
ser parcelado em até 

6x no cheque ou cartão 
de crédito. Os ingressos 
devem ser adquiridos 

pela Legião Feminina de 
Combate ao Câncer.

Vá conhecer na Concessionária  Uvel

Onix Plus: frente & verso!

n O Onix Plus oferece muito mais 
pelo mesmo preço -, e traz  tecno-
logias inéditas para o segmento. 
Maior e mais refinado, o modelo 

oferece Wi-Fi e conexão à internet 
de alta velocidade que possibilita 
atualização remota de sistemas do 
veículo igual smartphone, enquanto 
novo app permite comandar funções 

via smart watch. 

 
n Na era digital, nenhum outro 
carro encanta tanto quanto o Onix 
Plus e na  pista caracteriza-se pelo  
melhor balanço entre economia de 

combustível, performance e prazer ao 
dirigir numa proporção jamais alcan-
çada em sua categoria. Isso se traduz 
em melhor comportamento dinâmico, 

conforto e segurança. 

 
n O carro líder do Brasil tam-
bém é líder em inovação e dirigir 

o novo Onix Plus  vai ser uma 
experiência tecnológica e inesque-
cível. E mais: o Onix Plus foi pro-
jetado para você ter muito mais 
eficiência. Por isso, ele tem um 

motor turbo 1.0 de 116 cv e 16,8 
kgfm, sensor de ponto cego, chave 
presencial, assistente de estacio-
namento e novo MyLink  -, tem 
seis airbags, controle de estabi-
lidade e assistente de partida em 
rampa como itens de série Além 
disso, ele vem com controlador 

de velocidade de cruzeiro, direção 
elétrica progressiva e transmissão 
automática de seis velocidades.
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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 

O PAPEL DO VOLUNTÁRIO EM LIONS CLUBES  

        Quando a equipe de um Lions Clube se iden-
tifica com o que faz  e com a missão de seu clu-
be, ela se empenha ao máximo em seus traba-
lhos. Dessa maneira, o beneficiário dos serviços 
é bem atendido, obtém serviços de qualidade e 
estabelece um vínculo com o clube.   Nesse cená-
rio, o retorno em termos de transformação soci-
al, ou seja, em termos de emancipação de pesso-
as só tende a crescer ao longo dos anos, e isso 
acontece graças ao propósito de melhorar a vida 
de todos. 
         O papel do voluntário no Lions Clube, antes 
tido como filantrópico assistencialista, hoje ten-
de a representar um marco de transformação 
social que amplia o alcance de serviços em dife-
rentes atividades e agrega valores. Assume cada 
vez mais, um papel decisivo, uma vez que partici-
par significa assumir responsabilidades e investir 
tempo, trabalho e dedicação na solução de pro-
blemas da comunidade. 

Secretaria de Saúde reforça
ações contra a dengue

Um boletim epide-
miológico registrou 
1.029 casos confir-
mados de  dengue 
no Paraná. São 104 
novos  casos ,  um 
aumento de 11,24% 
em relação à semana 
anterior – quando os 
casos somavam 925. 
O informativo traz 829 
autóctones (quando a 
doença é contraída na 
cidade do paciente).

Seis municípios estão 
em situação de epide-
mia (Floraí – região de 
Maringá –, Nova Cantu, 
Quinta do Sol, Inajá, 
Santa Isabel do Ivaí e 
Uniflor). De 28 de julho 
até agora são 9.176 
notificações para a den-
gue em todo o Estado. 
Os municípios com 
mais casos suspeitos 
são Londrina (1.644), 
Foz do Iguaçu (1.336) e 
Maringá (692).

Em Umuarama, o 
número de casos con-
firmados subiu para 
26, enquanto seguem 
em investigação outras 

144 notificações sus-
peitas. Ciente dos ris-
cos de agravamento da 
situação, a Secretaria 
Municipal de Saúde vem 
realizando várias ações 
preventivas e tentando 
mobilizar a sociedade 
para fazer a sua parte 
no combate ao mosquito 
transmissor da doença, 
o Aedes aegypti.

ORQUÍDEAS
Além das opera-

ções de bloqueio em 
torno da residência 
de  pac ien tes  com 
suspeita de dengue, 
a Vigilância em Saúde 
retomou o plantio de 
orquídeas em ocos 
de ár vores e equipes 
estão fazendo a fis-
calização em edifica-
ções com o apoio de 
um drone. A vistoria 
vem sendo feita desde 
a semana passada na 
Avenida Paraná, entre a 
Praça Arthur Thomas e o 
Camelódromo, e já foram 
emitidas sete notifica-
ções para limpeza de 
telhados e calhas.

Educação
Na parte educacional, a equipe de Educação em Saúde 

está atuando junto a pessoas com idade superior a 60 
anos, que têm 12 vezes mais risco de morrer por dengue 

do que outras faixas etárias, segundo o Ministério da 
Saúde. “Os idosos também têm algumas atitudes perigosas 
em seu cotidiano: acumulam água da chuva, gostam muito 

de plantas e animais de estimação, deixando possíveis 
criadouros do mosquito em suas residências”, explicou a 
coordenadora da Covisa (Coordenadoria de Vigilância em 

Saúde), Maristela de Azevedo Ribeiro.
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Enfermagem   Atividades 
científicas, reflexivas e 
culturais envolveram 
a Semana Acadêmica 
do curso da Unidade 
de Cascavel. Palestras, 
minicursos e Feira 
Tecnológica foram 
planejados com o 
intuito de aprofundar 
temas específicos da 
atuação profissional. 
Um dos destaques foi 
sobre o Protocolo de 
Manchester. A ideia foi 
falar de classificações 
de risco, em especial 
Manchester, que é um 
dos protocolos usados 
no Brasil para triagem 
nas unidades de urgência 
e emergência. Nos 
minicursos, os acadêmicos 
puderam aprofundar 
conhecimentos em 
diversos outros contextos 
de atuação, como 
Tecnologias na detecção 
de IST’s, Emergências 
obstétricas, Hemoterapia 
e exames hematológicos 
e Apoio matriarcal: 
empoderamento do 
enfermeiro no cuidado 
para além do ambiente 
hospitalar.

Novembro azul   O mês 
de novembro chegou 
mudando as cores da 
Unidade de Toledo. 
Aderindo à campanha 
Novembro Azul, a Cipa 
(Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes) 
da Unipar realizou, 
em parceria com o 
Fecomércio, palestra para 
os colaboradores sobre as 

doenças mais letais nos 
homens. A palestrante 
Georgett Zancanaro, que 
trabalha como técnica 
de atividades do Sesc, 
alertou que é preciso 
pensar também nas duas 
principais causas de morte 
entre o público masculino: 
Os AVCs (Acidentes 
Vasculares Cerebrais) e a 
violência, principalmente 
os acidentes. Segundo 
ela, o câncer de próstata 
é a terceira causa de 
mortalidade nos homens. 
Por isso a necessidade 
de falar de saúde, de 
prevenção e qualidade de 
vida. 

OAB   Requisito 
imprescindível para 
quem deseja exercer 
a advocacia, o exame 
da OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil) 
preocupa muitos 
estudantes. É preciso 
dedicação e uma boa 
base educacional para ser 
aprovado. Na Unidade de 
Cascavel, o percentual de 
aprovação em relação ao 
número de formandos 
que fizeram a prova 
é motivo de orgulho. 
Já são 18 formandos 
aptos para a atuação no 
mercado de trabalho. A 
aprovação, antes mesmo 
da formatura, demonstra 
que o dever de casa 
foi cumprido e que a 
conquista é resultado do 
corpo docente qualificado 
da Unipar, estrutura, 
práticas no Sajug e 
motivação dos alunos. 

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S EJantar da Upeccan

No dia 22 de novembro acon-
tece a 6º edição da Noite 
Premiada Amigos da Uopec-
can, em Umuarama. O evento 
já é tradicional no município 
e terá início às 20h, no Centro 
de Eventos Metropolitan. A 
animação ficará por conta da 
banda local, Kaskata, tradi-
cionalmente conhecida pelo 
seu eclético repertório. Além 
disso, a noite contará com o 
sorteio de um Onix 0Km, uma 
motocicleta 0km e um televi-
sor de 50 polegadas.

Meditação que 
enriquece
Acontece na sexta-feira (15), em 
Umuarama, a conferência “O 
Poder da Meditação – Quem 
Medita Enriquece”. O evento é 
uma realização da Regional de 
Umuarama da Seicho-No-Ie do 
Brasil e terá como orientadora 
a preletora em grau Master 
Eleonora Setsuko Kawano Sato, 
que discorrerá sobre o tema. A 
conferência começa às 20h na 
Sede Regional da Seicho-No-
-Ie do, localizada na Avenida 
Flórida, 3889, e a entrada é 
apenas um quilo de alimento 
não perecível.

Solidariedade
O grupo Jovens Ruralistas, da 
Sociedade Rural de Umuarama, 
realizou na semana passada o 
repasse de R$ 59.790,00 para 
o Lar São Vicente de Paulo. 
O montante foi arrecadado 
durante a realização do 23º 
Leilão dos Pioneiros, que 
aconteceu em setembro. “O 
lar necessita muito da ajuda 
da comunidade, assim como 
outras instituições e entidades 
de Umuarama, e esperamos 
que a campanha possa inspirar 
outras do gênero”, ressaltou 
Matheus Santos.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CAMPO VERDE-MT  
JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES 

 
AUTOS PJE N.º 1000935-57.2018.8.11.0051 
ESPÉCIE: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos-
>Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
TRABALHO 
PARTES REQUERENTES: RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP.  
ADVOGADOS: MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS (OAB/MT 15.401). 
ADMINISTRADOR JUDICIAL: Lorga & Mikejevs Advogados Associados - Marco Antonio Lorga, OAB/MT13.536/O e 
CRA/MT 00298.  
 
INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO:CREDORES/TERCEIROS E INTERESSADOS  

FINALIDADE: FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que fora determinada a 
CONVOCAÇÃO de todos os CREDORES/INTERESSADOS dos autos da Recuperação Judicial n.º 1000935-57.2018.8.11.0051, 
que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, para a continuidade da ASSEMBLEIA GERAL DE 
CREDORES, instalada em primeira convocação em 03/04/2019 e suspensa liminarmente em 14/05/2019, cuja ordem do dia será 
a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelas Recuperandas, o qual está à 
disposição para consulta e obtenção de cópia diretamente com o administrador judicial. O presente Edital será publicado e 
afixado no lugar de costume, para conhecimento de terceiros interessados para que no futuro não venham alegar ignorância. A 
Assembleia Geral de Credores será realizada no espaço do Hotel Lorys, situado à Avenida Brasil, 1033 - Centro, Campo 
Verde - MT, 78840-000, para o dia 10/12/2019 às 09 horas (horário de Mato Grosso), possuindo como ORDEM DO DIA a 
aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação apresentado pelas devedoras, em continuidade da 1ª 
(primeira) convocação instalada em 03/04/2019 e suspensa liminarmente em 14/05/2019.   

RESUMO DA DECISÃO: Vistos etc. Embora em momento anterior tenha sido determinado o aguardo do trânsito em julgado do 
Agravo de Instrumento nº. 1005751-07.2019.811.0000 para designação da 2ª chamada da Assembleia Geral dos Credores, fato 
é que o referido recurso não é dotado de efeito suspensivo, de jeito que nada impede a continuidade do feito. Assim, DESIGNO o 
dia 10 de dezembro de 2.019, às 09:00 horas de Mato Grosso, para a realização da Segunda Chamada da Assembleia-Geral de 
Credores, para análise das objeções apresentadas, com a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial. 
A Assembleia será realizada no Auditório Lorys Hotel, na Av. Brasil, 1.033, Centro, em Campo Verde/MT, e será presidida pelo 
Representante da Administradora Judicial. Como já consignado anteriormente, o plano de recuperação judicial pode ser 
consultado nestes autos, mais precisamente na movimentação de 31 de agosto de 2018. Está, ainda, à disposição dos Credores 
na Secretaria da 1ª Vara Cível desta Comarca. EXPEÇA-SE edital de convocação no órgão oficial, consignando-se todas as 
informações elencadas no art. 36, I a III, da Lei 11.101/05. A Recuperanda deverá comprovar, com antecedência mínima de 15 
(quinze) dias, a publicação do edital de convocação em jornais de grande circulação de sua sede e filiais. Também deverá 
demonstrar a afixação do aviso de convocação da assembleia em sua sede e filiais. INTIME-SE, pelo correio, a Recuperanda, a 
fim de que compareça à Assembleia-Geral, pessoalmente ou por prepostos com poderes bastantes, inclusive para assim permitir 
a necessária deliberação acerca de eventual modificação do plano. Nos termos do art. 36, § 3º, da LRF, correm à conta da 
Recuperanda as despesas com a convocação e a realização da Assembleia-Geral. Por outro lado, ao que diz respeito à 
procrastinação da Recuperanda na entrega dos documentos solicitados pela Administradora Judicial, AGUARDE-SE o trânsito 
em julgado do Agravo de Instrumento nº. 1007072-77.2019.8.11.0000. Sem prejuízo, OFICIE-SE ao Gabinete do Desembargador 
Sebastião Barbosa Farias, informando o descumprimento reiterado da Recuperanda na apresentação dos documentos 
solicitados. OFICIE-SE, ainda, ao Juízo da 2ª Vara desta Comarca, informando a suspensão da Execução 1000367-
41.2018.811.0051, ajuizada por Jofege Fiação e Tecelagem Ltda., já que, tratando-se de crédito quirografário, sujeita-se a 
eventual e futura novação recuperacional. Por fim, CUMPRA-SE integralmente a última decisão, INTIMANDO-SE o Credor Banco 
Bradesco e também a Administradora Judicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se aos autos acerca dos fatos 
alegados pela Recuperanda. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 8 de 

novembro de 2019. 
ADVERTÊNCIAS/PRAZOS: O credor poderá ser representado na Assembleia Geral por mandatário ou representante legal, 
desde que entregue ao Administrador Judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista no aviso de convocação, 
documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos em que se encontre o documento (artigo 37, § 
4º, da Lei N.º 11.101/2005). Ficam também intimados os credores e terceiros de que os documentos da recuperandas podem ser 
consultados junto ao administrador judicial nomeado pelo Juízo, o escritório Lorga & Mikejevs Advogados Associados, 
representado pelo Dr. Marco Antônio Lorga, OAB/MT13.536/O e CRA/MT 00298, com endereço profissional sito a R. Pres. 
Wenceslau Braz, 202 - Morada do Sol, Cuiabá - MT, 78043-508, Telefone: (65) 3054-5040, e-mail: 
gruporic.rj@lorgamikejevs.com.br, onde os documentos das recuperandas podem ser consultados. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 
lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gilberto Alencar da Silva Pereira, digitei e assinei. 

 

Campo Verde - MT, 13 de novembro de 2019. 

 
Gilberto Alencar da Silva Pereira 

Gestor Judiciário 
Autorizado Art. 1205/CNGC 

Tuguio Setogutte homenageado
O ex-prefeito de Umua-

rama, Tuguio Setogutte, 84, 
recebeu na manhã de ontem 
(13) uma homenagem das 
mãos do prefeito Celso Poz-
zobom pela participação no 
desenvolvimento da cidade 
durante os anos de 1979 
a 1982, quando foi gestor 
público do município. A home-
nagem aconteceu durante 
solenidade de reinauguração 
do anfiteatro Haruyo Seto-
gutte, que recebe o nome da 
mãe de Tuguio.

Tuguio vive atualmente 
em Curitiba. O médico e 
ex-prefeito já está aposen-
tado e morou em Umuarama 
por cerca de trinta anos.

Além de receber a home-
nagem, Tuguio reinaugurou 
o anfiteatro inaugurado por 
ele, durante sua gestão. 
“É uma honra estar aqui 

ANFITEATRO foi totalmente reformado. No detalhe, Fernando Scanavaca, Tuguio 
Setogutte (ex-prefeitos) e Celso Pozzobom

novamente e por isso que fiz 
questão de comparecer por-
que essa honraria é muito 
impor tante para a minha 
família e para a minha pes-
soa. Gratidão por ver esse 
lugar com o nome da minha 
mãe, que viveu comigo nos 
últimos dias de sua vida”, 
diz Tuguio, que foi o respon-
sável por instalar o Paço 
Municipal no prédio onde 
funciona até hoje. Na ges-
tão posterior, o prefeito da 
época deu o nome da mãe 
de Tuguio para o anfiteatro 
da Prefeitura, como forma 
de homenagear a família 
Setogutte, em 1982.

A senhora Haruyo foi 
uma verdureira que con-
seguiu criar e formar os 
seis filhos, nas profis-
sões de médico, profes-
sor e contador.

Outros ex-prefeitos homenageados
Para Celso Pozzobom, a oportunidade foi propícia para esten-

der a honraria aos demais ex-prefeitos que contribuíram para o 
desenvolvimento de Umuarama. Entre eles, Fernando Scanavaca, 
que recebeu palavras de agradecimento. Durante a solenidade, 

foi realizada também a entrega da Galeria dos Prefeitos, com novo 
design, valorizando os retratos e registros de cada ex-administrador 

municipal. A reestruturação do anfiteatro custou R$ 307 mil.
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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 1.4 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 ..............................................................................................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
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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
BRUNA FARIA ELMOR, inscrita 
sob nº CPF 023.411.139-90, 
estabelecida na Avenida DR. Ângelo 
Moreira da Fonseca, 3303, Zona 
I, CEP 87.503-030, na cidade de 
Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins o 
extravio de seu Alvará de Licença 
Municipal nº 36.418. Com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.  

EXTRAVIO DE ALVARÁ
VILMAR BATISTA MORENA, ins-
crita sob nº CPF 086.006.519-
72, estabelecida na Praça Mas-
carenhas de Moraes, 5075, Zona 
III, CEP 87.502-210, na cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins o 
extravio de seu Alvará de Licença 
Municipal nº 11.374. Com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.      
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RF destrói 320 toneladas
de cigarros contrabandeados

Na quarta-feira, 13, oito car-
retas carregadas com 130 tone-
ladas de cigarro ilegal, chegaram 
à Foz do Iguaçu numa ação que 
fez parte de uma grande força-ta-
refa realizada pelo Fórum Nacio-
nal Contra a Pirataria (FNCP) e 
a Receita Federal do Brasil, que 
culminará na destruição de 320 
toneladas de cigarros contraban-
deados – a maioria proveniente 
do Paraguai –, equivalente a 225 
milhões de unidades.

A operação tem como obje-
tivo liberar espaço físico nos 
depósitos de produtos con-
trabandeados de São Paulo, 
para possibilitar a continui-
dade e, especialmente, a 

intensificação das ações poli-
ciais de apreensão e combate 
ao contrabando, na medida em 
que a falta de espaço para esto-
que de mercadoria ilegal impos-
sibilita novas ações. O cigarro é 
o principal item contrabandeado 
e apreendido no Brasil.

“Com essa operação, cerca 
de 56 milhões de reais deixaram 
de financiar o tráfico de drogas, 
a corrupção e uma série de cri-
mes violentos como os homicí-
dios e o latrocínio, por isso é de 
tão extrema importância para a 
sociedade como um todo”, afirma 
Paulo Sérgio Cordeiro Bini, audi-
tor fiscal e delegado da Receita 
Federal de Foz do Iguaçu.

“Essa cooperação com a 
Receita Federal é muito impor-
tante, pois reduz os riscos de 
invasão dos depósitos – com a 
violência que uma ação crimi-
nosa como essa acarreta, bem 
como a possibilidade destas 
mercadorias retornarem para o 
mercado ilegal e continuarem 
abastecendo o crime organi-
zado, que tira vidas e destrói 
a sociedade,” afirma Edson 
Vismona, presidente do Fórum 
Nacional Contra a Pirataria.

O FNCP é uma associação civil, 
sem fins lucrativos, com foco exclu-
sivo no combate à ilegalidade.

Pesquisa
Segundo levantamento do Ibope, mais de 63,4 bilhões de cigarros ilegais inun-

dam as cidades brasileiras. O número equivale a 57% do mercado de cigarros -- 
sendo que 49% destes são cigarros contrabandeados principalmente do Paraguai, 
onde o imposto sobre o produto é de 18%, um dos menores no mundo conforme 

dados da Organização Mundial de Saúde (OMS).
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