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Proposição elaborada e apresentada em plenário pelos 
vereadores Deybson Bitencourt (PDT) e Mateus Barreto (PPS), o 
passe-livre estudantil sofreu pedido de vista e ficará engavetado 

por 60 dias. Os autores querem voltar a analisar o texto antes que 
os estudantes iniciem o ano letivo de 2020, mas CPI do Transporte 

Público atrapalha a tramitação.  

Ponte entre Bonfim e Dom 
Bosco vai custar R$ 1,7 mi

Passe-livre estudantil
engavetado na Câmara 

Com recursos do Finisa (Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao 
Saneamento), da Caixa, a prefeitura está realizando uma série de obras em 
Umuarama. Uma delas é a construção da ponte da Avenida Malta sobre o 

Córrego Figueira, que fará a ligação entre os Bairros Parque Dom Bosco, Jardim 
Firenze, Campo Belo e Bonfim. A ponte será executada pela empresa WSL, com 

investimento de R$ 1,710 milhão. 
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Dpvat indeniza mais 
de 391 mil por casos 
de acidentes fatais 
em dez anos

Certificada a primeira 
propriedade rural 
com produção 
orgânica em Xambrê
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Estudantes deputados
Os 34 alunos da rede pública estadual de ensino que participam 
da Caravana da Cidadania tiveram uma experiência nova ontem 
(19). No Plenário da Alep, os selecionados na 5ª edição do projeto 
Geração Atitude apresentaram seus projetos de lei em uma sessão 
plenária que simulou um dia de vivência dos deputados estaduais. 
Do alto das tribunas, apresentaram e defenderam suas 
ideias. Lá embaixo, os companheiros votavam na aprovação 
ou rejeição do projeto.

Programa
Além de defender suas 
opiniões, nesta fase do 
programa os estudantes 
têm a oportunidade de 
conhecer a sede dos Poderes 
Executivo, Legislativo e 
Judiciário, Ministério Público 
em Curitiba, além de pontos 
turísticos da capital. No 
total, foram cadastradas 262 
propostas desenvolvidas 
pelos estudantes da rede 
pública estadual para a 
5ª edição do Geração 
Atitude. Destas, 32 foram 
selecionadas. A maioria é 
voltada para a educação, 
saúde, meio ambiente, 
segurança e acessibilidade.

Seguindo as normas
Todas foram analisadas 
por uma banca composta 
por integrantes do 
Legislativo paranaense que 
avaliou a qualidade dos 
trabalhos apresentados, 
conforme os critérios de 
constitucionalidade e 
legalidade; obediência às 
normas da língua portuguesa; 
criatividade e originalidade. 
O projeto vencedor será 
conhecido na tarde desta 
terça-feira. No futuro, pode 
virar Lei. O diretor da Alep, 
Dylliard Alessi, abriu do 
evento e explicou aos alunos 
como funciona a tramitação 
de um projeto.

Créditos do Nota Paraná
A Comissão de Indústria, Comércio, Emprego e Renda da 
Assembleia Legislativa do Paraná, presidida pelo deputado Paulo 
Litro (PSDB), aprovou ontem (19) parecer sobre sete projetos de 
lei. Três deles buscam autorizar o repasse de recursos oriundos 
de crédito do programa Nota Paraná para conselhos municipais 
e estaduais. Ao todo, cinco conselhos terão direito de receber 
as verbas; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA); Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa (CMDPI); Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência (CMDPD); Conselho de Segurança (Conseg) e 
Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (Comad). 

Conselhos regulamentados
Com autoria conjunta dos deputados Luiz Claudio Romanelli 
(PSB), Dr. Batista (PMN) e Marcio Pacheco (PDT), as novas 
regras exigem que os conselhos estejam devidamente 
instalados para que tenham direito à captação de recursos. 
“Os conselhos desenvolvem um trabalho importante em 
todo o Paraná, e este projeto vai permitir a destinação de 
recursos para que os trabalhos sejam melhorados ainda 
mais”, disse o presidente da Comissão.
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Aprovados projetos de Conservação
de Solo e Asfaltamento Comunitário

Vereadores de Umuarama apro-
varam por unanimidade na noite da 
segunda-feira (18), em sessão ordi-
nária, dois projetos de autoria do 
Poder Executivo.

Um deles trata sobre o programa 
de Asfaltamento Comunitário e 
outro que insere no município um 
programa de conser vação de Solo 
e Proteção de Águas.

ASFALTAMENTO COMUNITÁRIO
Depois de estudado pelas comis-

sões permanentes na Câmara Muni-
cipal de Umuarama, foi enviado à dis-
cussão em primeiro turno.

A proposta é a instituição a execu-
ção da pavimentação asfáltica, guias, 
sarjetas, galerias de águas pluviais e 
outras obras complementares, cus-
teadas em parte, pelo poder público 
municipal e, em outra parte, pelos 
beneficiários diretos da melhoria ou 
demais interessados através de contri-
buições voluntárias que serão devidas 
diretamente ao Município, pelos que 
aderirem ao plano.

A administração municipal é que 
define quais obras vão integrar o 

programa após a aná-
lise da conveniência.

Depois de definida 
a obra, a administra-
ção elabora o termo 
de referência, o projeto 
básico e apresenta o 
orçamento e docu-
mentos necessários 
para a contratação de 
empresa responsável 
pela execução.

PARCELAMENTO
O pagamento das 

contribuições volun-
tár ias poderá ser 
realizado em até 60 
parcelas, a depen-
der do estipulado no 
termo de adesão, com acréscimo 
de correção monetária.

O valor das contribuições voluntá-
rias será o obtido por meio do rateio, 
entre os aderentes, do valor do orça-
mento da obra, e proporcionalmente 
à metragem da testada do respectivo 
imóvel, quando se tratar de proprietá-
rio ou possuidor.

É imposta na Lei a condição para a 
execução da obra através do Plano de 
Asfaltamento Comunitário, que o Muni-
cípio de Umuarama conte com adesão 
que alcance o correspondente a 70% 
do valor do orçamento do projeto.

O projeto retorna para a Câmara 
Municipal para nova análise em segundo 
turno e possível aprovação definitiva, na 
próxima segunda-feira (25).

A proposta institui a execução da pavimentação, guias, sarjetas, galerias e outras 
obras complementares, custeadas pelo município e pelos beneficiários

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Produtores perto dos benefícios do projeto de Conservação de Solo
Também em primeira discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade, 
o projeto de Lei que cria o Programa 
de Conservação do Solo e Proteção 
de Águas em Umuarama. Produtores 
rurais que atuam dentro dos limites 
do município serão os beneficiados.

O programa tem o objetivo de esta-
belecer ações voltadas à conservação 
do solo agrícola e preservação do Meio 
Ambiente, além de recuperar áreas 
degradadas e proteger nascentes e rios.

Uma das intenções do Poder Exe-
cutivo (autor do projeto), é de impedir 
o escorrimento superficial das águas 
pluviais visando melhorar condições de 
tráfego nas estradas rurais.

As ações inseridas no programa 
incluem a sensibilização, conscienti-
zação e mobilização de proprietários 

de terras e produtores rurais, visando 
um comprometimento com a recupe-
ração de matas ciliares.

Promover o desenvolvimento, a dis-
seminação e a aplicação de estratégias 
para a recuperação de áreas degrada-
das e estabelecer espaços de educa-
ção ambiental e consequente melhoria à 
qualidade ambiental, por meio de parce-
rias com outras secretarias do município 
e demais setores da sociedade, fazem 
parte das definições da proposta.

PRIORIDADES
Os maiores beneficiados serão os 

produtores rurais. Serão serão atendi-
das com preferência, as propriedades 
com até 4 módulos fiscais (80ha). A 
prioridade cai sobre as áreas de até 
20ha, que possuírem nascentes e cur-
sos d’água e que tenham influência 

sobre a malha viária rural.
ATRIBUIÇÕES

A proposta prevê que na execução 
do Programa de Conservação do Solo 
e Proteção das Águas, a Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente terá 
a atribuição de analisar as demandas 
recebidas e definir a programação dos 
trabalhos a serem realizados e ainda 
definir critérios de enquadramento 
dos beneficiários. As equipes também 
farão as análises das áreas a serem 
atendidas e verificarão também a 
necessidade de proteção ambiental 
em cada uma delas.

Depois de aprovado em primeira 
discussão e votação, o texto volta a 
ser analisado no segundo e último 
turno que acontecerá na próxima 
segunda-feira (25).
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Passe livre
engavetado

Uma proposição elabo-
rada e apresentada em ple-
nário na Câmara Municipal 
de Umuarama pelos verea-
dores Deybson Bitencourt 
(PDT) e Mateus Barreto 
(PPS), sofreu pedido de vis-
tas por um período de 60 
dias e foi retirado de pauta 
temporariamente.

A proposta prevê alte-
rações à Lei Municipal nº 
4.011/2013, que trata 
sobre o Passe Livre no 
transpor te público, aos 
estudantes. A intenção dos 
vereadores é estender o 
benefício à estudantes de 
ensino médio, técnico e 
profissionalizante.

Segundo o artigo 2º pro-
posto, “São considerados 
estudantes e beneficiários 
todos aqueles que estiverem 
matriculados no ensino médio, 
técnico, profissionalizante 
ou superior do Município de 
Umuarama” e no artigo 3º, 
“Compreende-se por passe 
livre estudantil a gratuidade 
tarifária nos veículos do sis-
tema de transporte abrangido 
por esta Lei, para os alunos 
do ensino médio, técnico, pro-
fissionalizante ou superior do 
município que, comprovada-
mente, residam nesta cidade”.

Para receber o benefício, 
o estudante deverá apresen-
tar o passe livre, na forma 
impressa ou cartão eletrônico, 

PROJETO de gratuidade do transporte público aos estudantes de Umuarama 
ficará na gaveta por 60 dias

no momento do embarque no 
ônibus, apenas em dias úteis, 
sem restrição de horário, no 
período compreendido entre 
o início e final do ano letivo, 
conforme calendário escolar, 
ficando limitada a quantidade 
de passes por aluno em 50 
unidades mensais.

CPI ATRAPALHA 
O TRÂMITE

Durante a discussão, o 
autor do projeto, vereador 
Mateus Barreto é que fez o 
pedido de vistas. Segundo o 
parlamentar, como está em 
andamento uma CPI (Comis-
são Parlamentar de Inquérito) 
que investiga contratos e o 
andamento dos trabalhos da 
empresa responsável pelo 
transporte público no muni-
cípio, não seria o momento 
certo de fazer alterações. 
“Com o andamento da CPI 
do Transporte Público, não é 
o momento certo para alte-
rarmos a legislação referente 
ao transporte, mas esta-
mos aguardando o termino 
dos trabalhos da comissão 
para revermos todos estes 
detalhes”, conta Barreto, 
lembrando que a pretensão 
dos autores do projeto, é de 
que ele retorne à votação em 
tempo para que não prejudi-
que os estudantes que even-
tualmente venham a reque-
rer o benefício no início do 
ano letivo de 2020.

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Portal da Alep
A Assembleia Legislativa estreou 
um portal que “ficou muito 
mais fácil para acompanhar, 
até pelo celular, o trabalho dos 
deputados e fiscalizar onde é 
aplicado o dinheiro público”, disse 
o presidente e deputado Ademar 
Traiano (PSDB). As mudanças 
são para atender às plataformas 
digitais (notebooks, celulares e 
tabletes). A barra de rolagem 
ficou mais curta e o acesso 
a matérias, fotos e pesquisa 
legislativa de projetos e leis 
estaduais é feito na primeira tela, 
com apenas um clique.

Protagonismo
“A Assembleia assume 
o protagonismo no 
aprimoramento da 
administração pública ao 
implantar total transparência, 
uma comunicação inovadora e 
um rigoroso controle de gastos. 
O novo Portal chega para 
complementar esse trabalho”, 
disse o primeiro-secretário 
e deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB).

Como funciona
Já ao abrir 
o site, as 
transmissões 
ao vivo das 
sessões 
plenárias 
aparecem. 
As principais notícias do 
dia estão listadas com as 
imagens. A busca pelos perfis 
dos deputados tem nomes e 
fotos. Nesse espaço pode-se 
acompanhar, em vídeo, 
os pronunciamentos dos 
deputados durante as sessões 
plenárias, bem como ter acesso 
às fotos, às leis criadas por eles 
e também às notícias relativas 
ao parlamentar produzidas 
diariamente.

Equipamentos
A bancada paranaense, 
coordenada pelo deputado 
Toninho Wandscheer (Pros), 
entregou os primeiros 

58 equipamentos - 42 
retroescavadeiras e 16 
escavadeiras pequenas - para 
melhorias de infraestrutura de 
53 cidades.  Os recursos de R$ 
15 milhões são do Ministério da 
Integração Nacional.

Combate à corrupção
O deputado Filipe Barros (PSL) 
acompanhou a apresentação 
do ministro Sergio Moro da 
reestruturação da Divisão 
de Combate à Corrupção do 
Ministério da Justiça e Segurança. 
No Paraná serão cinco núcleos - 
Curitiba, Foz do Iguaçu, Cascavel, 
Maringá e Londrina que terão o 
efetivo de 50 policiais cada um. 
Felipe Barros confirmou uma 
emenda de R$ 1,5 milhão para a 
instalação da divisão.

Candidato
O presidente do MDB do 
Paraná, João Arruda, adianta 
que o ex-vereador Julio Kúller 
será o candidato do partido a 
prefeito de Ponta Grossa.

Refis
A Prefeitura de Maringá 
arrecadou R$ 34,7 milhões 
referentes à negociação de 
débitos tributários pelo Refis. 
Iniciado em junho, foram 3.308 
contratos assinados e os valores 
ultrapassam os R$ 21 milhões 
da última edição em 2005. 
Quem ainda não negociou suas 
dívidas com o Município tem 
até o dia 2 de dezembro para 
aderir ao Refis.

Hospital da Criança
O Estado liberou R$ 25 milhões 
para a continuidade das obras 
do Hospital da Criança de 
Maringá. Serão 160 leitos - além 
de um Centro de Pesquisa 
de Doenças Raras - com 
cobertura de 21 especialidades 
como oncologia, ortopedia, 
cardiologia, gastroenterologia, 
endocrinologia. O hospital 
vai ofertar serviços na região 
noroeste para 115 cidades 
num espaço de 23 mil metros 
quadrados.
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Mais de 391 mil indenizados por 
morte em 10 anos pelo DPVAT

As ocorrências no trânsito cau-
sam, todos os anos, cerca de 
1,3 milhão de mor tes no mundo, 
segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS). No Brasil, os dados 
do Seguro DPVAT mostram que mais 
de 391 mil acidentes fatais ocorre-
ram no país e foram indenizados pelo 
seguro obrigatório na última década. 
Os números ainda podem aumentar, 
uma vez que vítimas e beneficiários 
têm até três anos para dar entrada 
no seguro obrigatório. Após o fim do 
prazo, estima-se que mais de 398 
mil indenizações terão sido pagas 
por morte no trânsito em todo o país.

VENCEDORES
De acordo com o levantamento da 

Seguradora Líder, São Paulo (61.322) 
e Minas Gerais (42.778) registram os 
maiores quantitativos de acidentes 
fatais ocorridos e indenizados pelo 
seguro obrigatório. Após o prazo de 
três anos para solicitar o benefício, 
a projeção é que tenham sido pagos 
mais de 62.387 e 43.546 seguros por 

Campanhas educativas
O superintendente de Operações da Seguradora Líder, Arthur Froes, chama 

atenção para a distância do Brasil em relação ao cumprimento da Década de Ação 
pela Segurança no Trânsito, lançada pela ONU em 2011, e para a importância de 

instrumentos de proteção como o Seguro DPVAT em um cenário em que milhares 
perdem a vida todos os anos.

“Medidas que intensificam a fiscalização, como a Lei Seca, e campanhas de cons-
cientização da população, como o Maio Amarelo e a Semana Nacional de Trânsito, 
são grandes avanços na busca pela diminuição dos acidentes fatais, mas o cenário 

continua mostrando a importância de investir em educação para a prevenção de aci-
dentes; na formação de condutores; e reforço da fiscalização em todos os estados do 
Brasil. Também é fundamental que haja mecanismos de proteção para as vítimas de 
acidentes, como o Seguro DPVAT, que tem caráter social e dá apoio às vítimas e seus 

familiares em um momento tão difícil”, explica o especialista.

SOMENTE no Paraná, durante uma década, o seguro pagou 
indenização em 27.544 casos de acidentes com vítimas mortas

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

morte, respectivamente. Na sequên-
cia estão Paraná (27.544), Bahia 
(27.494) e Rio de Janeiro (26.254). 
Depois do período prescricional, esti-
ma-se que terão sido mais de 28 mil 
pagamentos no Paraná e na Bahia, e 
mais de 26 mil no Rio de Janeiro em 
função de acidentes de trânsito fatais.

RANKING
Quando são analisadas as capi-

tais, São Paulo lidera o ranking, 

com 12.112 acidentes fatais e 
indenizados pelo Seguro DPVAT na 
última década. O Rio de Janeiro 
vem em segundo lugar, com mais 
de 8 mil ocorrências indenizadas 
por mor te. Na sequência, estão 
For taleza (3.339), Goiânia (3.125) 
e Belo Horizonte (3.004). Já Flo-
rianópolis (666), Rio Branco (635) 
e Vitória (428) aparecem nas últi-
mas posições.
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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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Certifica a primeira propriedade
de produção orgânica de Xambrê

O Instituto de Tecnologia do 
Paraná (Tecpar) em parceria com 
a Incubadora de Empreendimentos 
Econômicos Solidários da Universi-
dade Estadual de Maringá (UEM), 
campus Umuarama, por meio do 
“Programa Paraná mais Orgânico” 
da Secretaria de Ciência e Tecnolo-
gia do Estado do Paraná, certificou 
a primeira propriedade de produção 
orgânica do município de Xambrê.

A propriedade do casal de agri-
cultores Devanir e Elza Favoreto já 
está há mais de quatro anos em 
sistema orgânico de produção, 
processo que vem sendo acom-
panhado por agrônomos e zootec-
nistas da UEM e que levou, pela 
qualidade do manejo adotado e 
pela consciência agroecológica 
dos agricultores, ao caminho 
natural da certificação.

As hor taliças e verduras pro-
duzidas na propriedade são 
comercializadas ali mesmo, no 
local, e na Feira Agroecológica de 
Inclusão Social, Cultura e Ar tes 
(Faísca), aos sábados, a par tir 
das 16h, em Umuarama.

Mas quem quiser conhecer 
de per to a produção da família 
e ainda comprar verduras e legu-
mes frescos e orgânicos, pode 
ligar no (44) 9 9713 8880.

Casos de sífilis atingem maior número da década em 2019

A Emater de Xambrê, UEM e 
Tecpar desenvolveram o plano de 
trabalho integrado passando pelo 
estudo de caso da propriedade, 
pela adequação da documentação, 
auxiliando na pré-auditoria e, final-
mente agendando a auditoria de 
verificação da conformidade orgâ-
nica realizada pelo Tecpar.

O trabalho contou ainda com 
o apoio da Faísca, da Secretaria 

Municipal de Agricultura de Xam-
brê e Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar). Na entrega 
do cer tificado de conformidade 
orgânica estavam presentes pro-
dutores rurais, representantes 
do município de Xambrê, como 
o prefeito Waldemar dos Santos 
Ribeiro Filho, secretários, verea-
dores e técnicos. (colaboração 
Portal da Cidade Umuarama)

O número é exorbitante: 
aumento de 3000% nos casos 
de sífilis em Umuarama na última 
década. Os dados são da secre-
taria de saúde do município e 
acompanham os dados nacio-
nais do ministério da saúde, que 
registrou aumento de 4000% nos 
casos da doença nos últimos oito 

anos. A forma de prevenção é sim-
ples: usar camisinha em todas as 
relações sexuais.

Em Umuarama, de acordo 
com a secretaria, em 2010 foram 
registrados oficialmente 4 casos 
da doença. No ano seguinte, ape-
nas 2. Depois houve um aumento 
gradativo: 14, 42, 55, 68, 73 e o 

ápice de 117 no ano de 2017. 
Em 2018 os registros apresenta-
ram uma leve queda (93 casos), 
mas este ano voltaram a subir 
e já superaram o maior índice 
da década. Há atualmente, em 
Umuarama, 121 pessoas com 
sífilis sendo acompanhadas pela 
Secretaria de Saúde.

A propriedade do casal de agricultores Devanir e Elza Favoreto já está há mais de quatro anos em sistema orgânico de produção

THIAGO CASONI
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Jornada
Odontológica

O curso de Odontolo-
gia da Unipar, Unidade de 
Umuarama, promoveu com 
sucesso mais uma edição 
da sua jornada de estudos. 
A Jornada Odontológica da 
Unipar (JOU) seguiu o obje-
tivo de enriquecer a gama 
de conhecimentos dos aca-
dêmicos, colocando-os em 
contato com temas atuais e 
relevantes da área. Durante 
uma semana, o evento foi 
guiado por palestras, ati-
vidades culturais, Mostra 
Científica, lançamento de 
livro e homenagens.

A aber tura oficial con-
tou com a participação do 
diretor do CRO-PR (Conselho 
Regional de Odontologia do 
Paraná), cirurgião-den-
tista Claudemir Rossato, 
e da presidente da Abeno 
(Associação Brasileira de 
Ensino Odontológico), cirur-
giã-dentista Vânia Regina 
Fontanella. Ele veio de 
Londrina e ela, de Por to 
Alegre, especialmente 
para esse compromisso.

Na ocasião, Fontanella, 
que é professora na Uni-
versidade Federal do Rio 

Grande do Sul, fez o lança-
mento oficial da 55ª Reu-
nião da Abeno, que será 
realizada ano que vem em 
Umuarama. Este é um dos 
eventos mais importantes 
do país, da área odontoló-
gica, normalmente realizado 
em capitais ou grandes cida-
des (o último foi em Recife). 
“Esta é uma conquista que 
nos enche de alegria, afi-
nal, trazer para Umuarama 
esse grande evento não é 
tarefa fácil; acredito que 
a Unipar e seus gesto-
res, professores e alunos 
fizeram por merecer”, diz 
a coordenadora do curso, 
professora Cintia Araújo.

Ela lembra que a JOU 
alcançou todas as metas. 
“Nós nos preocupamos em 
colocar em pauta o que há 
de mais novo na área, tópi-
cos avançados, palestras 
com temas que estão em 
evidência, tudo com intuito 
de atualizar nosso aluno e 
deixá-lo sintonizado com 
as inovações que vêm 
acontecendo na área da 
Odontologia; foi uma fór-
mula que deu certo”.

PRESIDENTE da Abeno, Vânia Fontanella (centro) com Rossato e os professores 
da Unipar Laete Bremm, Fabrício Paganini e Cinta Araújo

ASSESSORIA

EXTRA 
Golpe duplo
O pedido de prisão expedido 
pela Justiça brasileira contra 
o ex-presidente do Paraguai 
Horácio Cartes não tem 
precedentes na História 
do Cone Sul. Mas o golpe 
maior da Polícia Federal no 
ex-todo-poderoso não está 
ligado aos fatos policiais 
envolvendo o doleiro amigo 
Dario Messer. É um tiro 
certeiro na Tabesa, maior 
fabricante de cigarros do 
Paraguai, de propriedade 
de Cartes, e há muitos anos 
na mira da PF por supostos 
crimes de contrabando e 
pirataria no Brasil, além de 
sonegação. O mandado mira 
Cartes, mas a PF e a Receita 
Federal comemoram o golpe 
no cartel da máfia do cigarro.

Fiscalização
Autoridades da PF e da 
Receita na tríplice fronteira, 
passagem obrigatória da 
carga contrabandeada, 
acreditam que, sem o 
comando do capo, o esquema 
vai diminuir bem.

Mediunidade
O advogado de João de 
Deus, Ronivan Junior, alega 
que tem lastro, por atender 
muitos clientes. Conhecidos 
indicam que este ano 
comprou um loteamento 
e dois apartamentos em 
Anápolis (GO) e uma 
fazenda em Iporá (GO).

Cadê
Como a Coluna revelou 
ontem, a Polícia Civil de 
Goiânia investiga o sumiço de 
malas de dinheiro do médium 
que estariam nas fazendas 
quando ele foi preso. 

Mote eleitoral
Lula cravou uma palavra 
na cabeça para repetir até 
a eleição de 2022, seja 
candidato ou não: milicianos. 
É com ela que pretende 
provocar diariamente o 
presidente Jair Bolsonaro. 
Mas não há qualquer relação, 
pelo menos à luz da lei e dos 
olhos do povo, de Bolsonaro 
com a milícia. Que se saiba. 

CPI do óleo
A contragosto do governo, o 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, criou a CPI que vai 
investigar a origem das manchas 
de óleo que se espalharam pelo 
litoral do Nordeste brasileiro. 
A comissão foi arquitetada 
pela oposição com o apoio 
dos partidos do Centrão: 
267 deputados assinaram o 
requerimento do deputado João 
Campos (PSB-PE). 

Cobranças
Além de investigar a 
origem dos vazamentos, os 
oposicionistas preparam 
os pedidos de convocação 
de ministros do Governo 
Bolsonaro para cobrar 
explicações sobre as medidas 
adotadas até o momento para 
diminuir os danos do desastre.

Bandeira
No Dia da Bandeira, a do 
pavilhão nacional em Brasília, 
o ícone do orgulho nacional 
da república, estava rasgada. 
Por causa do vento, claro. 
Mas não cuidaram a tempo.

Que tal?
O ex-presidente boliviano Evo 
Morales, exilado no México, 
ficou furioso com repórter que 
lhe perguntou por que não 
preferiu se refugiar em países 
hermanos como Cuba ou 
Venezuela. É aquela história, 
quem se acostuma a dormir 
em travesseiros com penas de 
ganso não dispensa o circuito 
Elizabeth Arden.

Venda$
As vendas no Natal devem 
movimentar R$ 60 bilhões. 
Conforme a Confederação 
Nacional de Dirigentes 
Lojistas, 77% dos consumidores 
devem presentear alguém no 
Natal deste ano, percentual 
próximo aos 79% que fizeram 
compras na data do ano 
passado. Cerca de 119,8 
milhões de brasileiros devem 
ir às compras este ano. 
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Iniciada construção da ponte
entre Bonfim e Dom Bosco

Com recursos do Programa 
de Financiamento à Infraestru-
tura e ao Saneamento (Finisa), 
da Caixa Econômica Federal, a 
Prefeitura está realizando uma 
série de obras em Umuarama. 
Uma delas é a construção da 
ponte da Avenida Malta, sobre 
o córrego Figueira, que permi-
tirá a ligação entre o Parque 
Dom Bosco e os jardins Firenze, 
Campo Belo e Bonfim.

A ponte será executada pela 
empresa WSL, com um investi-
mento de R$ 1 milhão 710 mil 
460,84. Com a abertura da Ave-
nida Malta, moradores de vários 
bairros que hoje precisam utili-
zar rodovias para se deslocar ao 
centro da cidade poderão fazer 
o caminho por uma via urbana, 
mais rápida e segura. A cons-
trução já foi iniciada. A empresa 
está limpando o terreno e prepa-
rando o solo para as fundações.

Semana de Combate à Dengue teve ações integradas na Arthur Thomas
A Secretaria Municipal de Saúde 

e o Comitê de Assessoramento e 
Acompanhamento das Ações de 
Controle da Dengue, com o apoio 
do Tiro de Guerra 05.012 e outros 
parceiros, realizaram ontem (19), o 
“Dia D” da Semana de Combate 
ao Mosquito da Dengue, que 
envolve a sociedade local em ati-
vidades entre os dias 18 a 22 
deste mês. A programação inclui 
teatro, palestras, ‘paradinhas’ no 
trânsito e as ações do “Dia D” na 
Praça Arthur Thomas.

O objetivo foi chamar a atenção 
da população para a importância 
do combate ao mosquito transmis-
sor da doença. “Só eliminando o 
mosquito conseguimos controlar 

REFORMA NAS ESCOLAS
Parte dos recursos do Finisa 

será utilizada na reforma de esco-
las e centros municipais de edu-
cação infantil (CMEIs), além da 
pavimentação e recapeamento 

asfáltico, aquisição de uma área 
para implantação do novo Parque 
Industrial, criação do espaço da 
juventude, revitalização do bosque 
e a implantação de 8 quilômetros 
de ciclovias, entre outras obras.

o avanço dos casos de dengue e 
para isso precisamos convencer a 
população a cuidar da sua casa, 
manter o quintal limpo e livre de 
criadouros do mosquito, que se 
reproduz em água parada”, refor-
çou a secretária municipal da 
Saúde, Cecília Cividini.

As equipes de voluntários, 
agentes comunitários de saúde e 
de combate a endemias distribuí-
ram farto material de orientação 
e conversaram com a população. 
“Temos 23 casos confirmados de 
dengue em Umuarama, desde o 
início do novo ano epidemiológico, 
dentre 144 notificações registradas 
a partir de agosto, e precisamos 
do envolvimento de todos para que 

este quadro não evolua”, lembrou 
a chefe da Covisa (Coordenadoria 
de Vigilância em Saúde), Maristela 
de Azevedo Ribeiro.

O verão está chegando com o 
clima ideal para a reprodução do 
Aedes aegypti. Com o calor, caso 
o mosquito encontre água parada a 
infestação pode fugir ao controle e 
aumentar sensivelmente os riscos 
de uma epidemia. “O melhor cami-
nho é a prevenção, evitar que haja 
proliferação do mosquito para que 
assim a dengue não se espalhe. 
Quem já teve sabe o sofrimento 
que os sintomas provocam e o 
risco de complicações”, apontou 
o chefe da Vigilância Ambiental, 
Carlos Roberto da Silva.

A ponte será executada pela empresa WSL, com um investimento de quase R$ 2 milhões

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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PM faz maior apreensão de 
crack da história de Douradina

A Polícia Militar apreendeu uma 
grande quantidade de pedras de crack 
em uma operação contra o tráfico de 
drogas em Douradina. Um homem de 
27 anos foi preso e uma adolescente 
de 16 anos foi apreendida.

O comandante da PM de Dou-
radina, sargento Ronaldo Oliveira, 
explicou que a ação faz parte de um 
cumprimento de mandado de busca e 
apreensão em um local identificado 
como ponto de tráfico de drogas.

Segundo o sargento, essa foi a 
maior apreensão de pedras de crack 
da história de Douradina. “Na resi-
dência foi apreendido e localizado 
18 gramas de substância análoga 
à cocaína, 348 pedras de crack, 
pesando 131 gramas, um celular e 
rolos de papel alumínio”.

O comandante destacou o apoio 
da população. “Essa apreensão foi 
realizada graças ao auxílio da comu-
nidade, que por meio das denúncias, 
levou a PM até o local para coletar 

informações e pleitear pelo mandado 
de busca e apreensão”.

A ação desencadeada pela Polícia 
Militar de Douradina contou com apoio 
de policiais de Ivaté.

“Pedimos à comunidade que Bate Grade
Uma operação bate grade foi 
realizada ontem (19), na cadeia de 
Altônia, por volta das 9h. a vistoria 
seguiu até as 12h45. Equipes do 
Depen (Departamento Penitenciário 
do Paraná) contaram com a ajuda 
de policiais militares que integram o 
grupo Rotam da PM de Umuarama, 
além dos agentes de apoio da Região 
Administrativa de Umuarama. O chefe 
regional do Depen, Geraldo Andrade 
afirmou não houve alterações e o 
trabalho resultou na apreensão de 8 
telefones celulares, Ipod, 3 baterias, 
12 carregadores, 4 pedaços de ferro, 
3 eixos de ventiladores, 4 porções 
de maconha e equipamentos 
utilizado para moer maconha. 
Na ala conhecida como ‘seguro’, 
foram apreendidos dois telefones 
celulares e 4 carregadores.

continue colaborando com o nosso tra-
balho, fazendo denúncias, e ajudando 
a Polícia Militar, pois essa participação 
é fundamental para garantir segurança 
das nossas famílias e proteger a nossa 
população”, conclui o sargento.

FORAM apreendidas 18 gramas de cocaína, 348 pedras de crack (131 gramas), um celular e rolos de papel alumínio

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
18/10 a 18/11 0,5000 0,3153 0,0000
19/10 a 19/11 0,5000 0,3153 0,0000
20/10 a 20/11 0,5000 0,3153 0,0000
21/10 a 21/11 0,5000 0,3153 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -1,03% 28,78 
Vale ON +1,18% 48,17 
ItauUnibanco PN -1,10% 35,13 
Viavarejo ON -1,46% 7,45 
Magazine Luiza ON -1,02% 44,52 
MRV ON +3,41% 16,97

IBOVESPA: -0,38% 105.864 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 108,57
Libra est. 0,7712
Euro 0,9023
Peso arg. 59,61

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,2% 4,1980 4,1990 +4,7%
PTAX  (BC) +0,6% 4,2078 4,2084 +5,1%
PARALELO 0,0% 4,1400 4,4300 +4,7%
TURISMO 0,0% 4,1400 4,4100 +4,8%
EURO +0,6% 4,6614 4,6637 +4,4%

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 19/10

Iene R$ 0,0388
Libra est. R$ 5,44
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1535,86 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 19/11

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 19/11 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 85,50 1,2% 0,6%
SOJA Paranaguá 91,00 1,1% 0,0%
MILHO Cascavel 38,50 -2,5% 6,9%

SOJA 911,50 1,25 -3,8%
FARELO 302,00 0,80 -4,2%
MILHO 370,00 2,25 -5,4%
TRIGO 512,00 4,75 -3,8%

SOJA 78,38 0,0% 0,6%
MILHO 33,98 0,0% 6,0%
TRIGO 46,02 0,0% 1,4%
BOI GORDO 185,47 5,0% 19,3%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 19/11 PR DIA 30d.

Em 19/11 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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Mineirinho dropa
na Ponte Estaiada

Sandro Dias andou de skate no 
vão que fica entre os mastros de sus-
tentação da ponte Governador Ores-
tes Quércia, a Estaiadinha, em São 
Paulo, hoje (19). A única proteção 
do skatista foi uma rede colocada 
embaixo da rampa. Em forma de “U”, 
o vão tem cerca de três metros de 
largura, seis metros de altura e fica 
a 30 metros da pista da Marginal 
Tietê. A ação de tirar o fôlego e de 
dar frio na barriga, foi para divulgar 
a Virada Esportiva, evento que acon-
tece na capital paulista entre os dias 
23 e 24 de novembro.

O feito é inédito: depois de ‘dro-
par’, Dias se emocionou e arremes-
sou o skate na rampa. “Foi uma das 
melhores coisas que já senti nos 
últimos anos. Esperava que eu não 
fosse conseguir, mais pelo psicológico 

do que pela técnica. Estava preocu-
pado”, diz. “Estava preocupado com a 
minha família. Minha mulher me ligou 
dizendo que meus filhos acordaram 
durante a noite chamando por mim, 
lá nos Estados Unidos. Meu Deus do 

céu, o que devo fazer?’. Já tinha acei-
tado o desafio, então decidi superar o 
medo. Consegui. Fiz uma coisa mara-
vilhosa que vai entrar para a história 
de São Paulo, para a do skate e para 
a minha”, afirma.Interbairros

 Aconteceu no último final de semana 
mais uma rodada do campeonato 
interbairros sub-17 masculino, na arena 
de Serra dos Dourados, finalizando 
a primeira fase da competição. Na 
primeira rodada o Parque do Bonfim 
enfrentou o Jardim São Cristóvão e 
perdeu por 1 a 0. Já no segundo jogo 
houve empate entra as equipes do 
Serra dos Dourados e Conjunto 1 de 
Maio Jabuticabeira “B” e na última 
rodada o Aceru venceu por 2 a 1 o 
Conjunto 1 de Maio Jabuticabeira “A”.
SEGUNDA FASE
Para a 2ª fase do Inter bairros se 
classificaram seis equipes que foram 
divididas em dois grupos ‘C’ contendo o 
Serra dos Dourados, A.C.E.R.U. e Jardim 
São Cristóvão. No grupo ‘D’ ficaram os 
times do Zona III, Colégio Bento Jardim 
União e Lovat. Os dois grupos iniciaram 
os duelos da segunda fase neste 
próximo final de semana.

Fim da primeira fase do Futsal 
Feminino Outubro Rosa

A Copa Regional de Futsal Femi-
nino outubro Rosa chegou ao final de 
sua primeira fase no fim de semana, 
foram dois jogos na decisão entre 
as equipes para a classificação à 2ª 
etapa. No primeiro jogo o Clube Olím-
pico Umuarama fez 4 a 2 sobre a P.M. 
Nova Olímpia e, na segunda e última 
rodada, o Master Futsal Umuarama 
perdeu por 0 a 4 para a equipe da 
Tornearia Prisma Umuarama.

SEGUNDA RODADA
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DIVULGAÇÃO
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da Secretária Municipal de Esporte e 
Lazer (Smel).

Ross Brawn, disse que o 
valor de entretenimento das 
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Vem aí a Abertura dos Jogos Infantis da Umuarama (JIU’s), e está marcada para o dia 
23 de novembro, ás 14h, no Ginásio de Esportes do Campus III da Unipar (Univer-
sidade Paranaense). Os jogos acontecerão entre 21/11 e 02/12 no Campus III, nos 
períodos da manhã entre as 8h15 e 11h15 e a tarde entre 13h15 e 16h15.

DIVULGAÇÃO

pensa em propor mudanças nas 
regras para recriar o mesmo tipo 
de espetáculo no futuro.

NA relargada após a saída do safety car, os carros só podem ultrapassar uns aos outros depois de cruzarem 
a linha de chegada

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.
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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

Malhação 
Regina desabafa com Lígia sobre 

os preconceitos de Max. Nanda pres-
siona Raíssa sobre sua possível via-
gem internacional. Camelo teme que 
Raíssa deixe o país. Thiago lamenta o 
sofrimento de Carla por Marco. Marco 
aconselha Anjinha a contar para Cléber 
sobre o beijo de Tatoo. Rita e Filipe 
namoram. Regina conversa com Guga. 
Jaqueline e Rita insistem que Anjinha 
conte a verdade para Cléber. Anjinha 
questiona Rita se Filipe sabe o quanto 
ela foi apaixonada por Rui.

Bom Sucesso 
Alberto diz a Nana que foi agradá-

vel sair com Vera. Vera recebe flores 
de Alberto. Gisele deixa claro a Diogo 
que seu interesse por ele é apenas 
financeiro. O concurso proposto por 
Evelyn faz sucesso nas redes sociais. 
Nana avisa a Mário que se separar 
de Diogo não significa ficar com ele. 
Gisele e Diogo planejam o consultório 
da terapeuta falsa. Paloma e Ramon 
vão com seus respectivos namorados 
para o ensaio da escola de samba. 
Alberto vê Paloma e Marcos se bei-
jando no canal de Silvana na internet.

A dona do pedaço
Amadeu consegue a redução de 

pena para Jô. Fabiana garante a Eve-
lina e Antero que se tornará freira. 
Chega o dia do casamento de Evelina 
e Antero. Cornélia presenteia Marlene 
com um vestido branco e Evelina se 

Clotilde confessa a Lola que 
está sofrendo em São Paulo
Em “Éramos seis”, Justina tem uma crise e é con-
tida pelos médicos. Emília se preocupa. Almeida 
beija Clotilde. Lola aceita a ajuda de Afonso, mas se 
culpa por mentir para Júlio. Lili e Soraia se enfren-
tam por causa de Julinho. Assad pede que Karine 
tenha paciência com Soraia. Clotilde confessa a Lola 
que está sofrendo em São Paulo. Padre Venâncio 
ajuda Zeca e Olga a se entenderem. Emília decide 
levar Justina de volta para casa e Higino comemora. 

incomoda. Durante a festa, Antero se 
lembra de Marlene e declara seu amor. 
Antero e Marlene se casam. Yohana 
descobre a corrupção de Camilo, que 
pede exoneração da polícia. Téo se 
despede de Maria da Paz. Cornélia 
pede a Rock para rever Chico. Camilo 
conta seus planos a Vivi. Otávio fla-
gra Sabrina com Sávio. Fabiana impõe 
novas regras ao convento. Camilo des-
confia da conversa entre Beatriz e Vivi.

As aventuras de Poliana 
Roger pede que Filipa impeça que 

a aproximação de Guilherme e Raquel 
em troca de aumentar sua mesada. 
Poliana pede para Pendleton deixar 
Ester frequentar a escola. Fernanda 
sugere que Durval demita alguns fun-
cionários para conter os gastos da 
padaria. Poliana pede para brincar 
no quarto de Ester, mas a menina 
se recusa a leva-la. Vini pede expli-
cações a Mirela sobre a foto que viu 
da menina com Luca. Bento chega na 
escola andando, sem o auxílio de suas 
muletas e deixa todos impressionados. 
Após os devido reparos, Pendleton traz 
Sara de volta para a Ruth Goulart.

Cúmplices de um resgate 
Otávio sugere a Cúmplices de Um 

Resgate, mas Safira diz que não acha 
uma boa ideia. No hospital, o médico 
explica que Fiorina teve um derrame 
hemorrágico. Fiorina fica triste em 
saber que pode demorar para recu-
perar os movimentos de seu braço. 
Regina diz na gravadora que acha que 

falta postura de popstar para ‘Isabela’ 
e sugere que eles contratem um profes-
sor de dança para a menina. Arthur con-
corda, desde que Priscila também parti-
cipe da aula. Os capangas de Regina vão 
até o vilarejo atrás de Isabela.

Topíssima
Canarinho conversa com Clementina. 

Durante a leitura do testamento, Yasmim 
revela a verdade sobre a relação dela 
com Lara. Dagoberto se emociona ao 
rever Minha Flor. Trombada é ajudado 
por um mendigo na rua. Sophia volta 
para a prisão. Madalena chega com 
Fernando na delegacia. Ela se antecipa 
e diz que Pedro é um dos traficantes 
do Veludo Azul. Furioso, Pedro diz que 
Yasmim pagará caro. Fernando diz toda 
a verdade diante de Graça, Edevaldo e 
André. O menino avisa que Bruno tem 
um dossiê com provas contra os trafi-
cantes do Veludo Azul.

O rico e Lázaro 
Raquel visita Dalila na prisão. 

Neusta, Nitócris e Shamiran falam sobre 
o sonambulismo de Dalila. Sammu e 
Beroso temem uma investigação às 
contas do palácio. Ebede diz que Gadise 
ama Matias. Kassaia pede para Nabu-
codonosor aceitar a pretendente de Joa-
quim. Shag-Shag é levada para o cala-
bouço. Hurzabum se desespera ao saber 
que a mãe foi detida. Zelfa caminha com 
Joana próximas ao canteiro de obras dos 
escravos. Asher e Lior se escondem para 
observá-las. Joana escuta um barulho e 
olha na direção deles.
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Um problema será resolvido sem esforço. Essa 
facilidade lhe dará asas. Algumas emoções subi-
rão novamente à superfície e você consequente-
mente terá dificuldade para controlar seus nervos 
quando fala.

Você pode contar com a confiança e o entendi-
mento hoje, consolide as coisas, especialmente 
no plano das amizades. Sua impaciência para sair 
da rotina vai fazer que você seja imprudente. Tome 
cuidado com suas articulações.

Sua sensibilidade óbvia o empurra na direção 
de outras pessoas de disposição similar. Não dê 
ouvidos a todas as opiniões das pessoas que o 
cercam. É melhor ir ao médico e evitar conselhos 
de outras pessoas.

Uma lua cúmplice lhe promete momentos ines-
quecíveis com as pessoas próximas a você. A 
felicidade está ao seu alcance. Você vai se sentir 
assediado no final do dia e seria uma boa ideia 
ter um descanso de verdade e tomar ar fresco.

O seu radar emocional é muito forte, tornando-o 
mais seletivo do que o habitual. Não se afaste. 
Há muita coisa acontecendo ao seu redor e você 
só tem um desejo: ficar sozinho, o que você real-
mente precisa.

Você realmente vai precisar de um pouco de pri-
vacidade e as pessoas vão ser compreensivas 
em relação a isso. Você está em boa forma física, 
mas seu corpo exige um descanso - o que seria 
uma boa ideia.

Você não terá nenhum problema para fazer as pessoas 
verem o seu ponto de vista. Não leve as coisas muito 
longe, seja diplomático. Tenha cuidado com sua pressão 
arterial, você está estressado e nem percebe. Aproveite 
o tempo para sair de qualquer batalha que está tendo.

Muita agitação irá afetar suas reflexões hoje, não 
se deixe distrair e procure algum espaço! Você 
estará em boa forma para dedicar-se a tarefas 
importantes, mas, ainda assim, respeite seus 
limites apesar de seu otimismo.

Você se sente pronto para mudar as coisas, che-
gue às devidas conclusões e comece tudo nova-
mente. Sua saúde será afetada por problemas 
renais, você deve beber mais líquidos. Elimine 
o que não é necessário em todos os aspectos.

Seu otimismo e habilidades sociais vão lhe tra-
zer sorte hoje. Relacionamentos bem sucedidos 
estão à vista. Vai ser difícil decidir entre as suas 
prioridades e futilidades.

Sua casa vai ser o foco central. Agora é a hora de 
fazer os pequenos trabalhos que estão à espera. 
Você precisa ficar longe do barulho e da agitação 
para recuperar seus níveis de energia. Um des-
canso deste tipo seria bem-vindo.

Não hesite em dar a sua opinião. Você vai ser rea-
lista, como sempre. Você está involuntariamente 
pressionando demais. Você precisa de muito exer-
cício e descanso, por isso pratique um esporte.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Bazar
No próximo dia 30 de novembro, acontece o Bazar Solidário do Hospital 
Uopeccan de Umuarama, com  roupas masculina, feminina e infantil e 
calçados com preços a partir de R$3,00. O bazar será na Casa de apoio, 
anexo ao Hospital Uopeccan de Umuarama, das 7h às 14h. O principal 

objetivo é arrecadar recursos financeiros para a manutenção do hospital.

A morte não é 
nada para nós, 
pois, quando 

existimos, não 
existe a morte, 
e quando existe 

a morte, não 
existimos mais.

(Epicuro)

PORTRAIT
LUCI LEMES e JÚNIOR PEREIRA, em recente acontecimento no salão de 

eventos do Harmonia Clube de Campo -, onde a  renomada fotógrafa recebeu  o 
Premio Qualidade Total  2019.

THIAGO LIMA 

Ivanido Coutinho, Guilherme Derenusson e André BacelarMarcos da Mata e Gilberto Valias Pasquinelli

Michaela PasquinelliEguimar Martins

Os  Confrades Jane Bittencourt, Roberto Bittencourt, Carol e Alexandre Queiroz    

Noite de Vinhos Espanhóis!

A última reunião do ano de 2019  da 
Confraria  Parceiros do Vinho teve 
sotaque espanhol -, e com uma se-
leção maravilhosa de vinhos tintos. 
Além do delicioso espumante que 
abriu os brindes da noite, a aula ( 
nota 10) ministrada pela confrade 
Jane, do Empório da Casa, arrancou 
aplausos. Os cliques de Thiago Caso-

ni mostram quem esteve por lá.

FOTOS: THIAGO CASONI

  Que tal  participar?  
As inscrições para o Concurso de Vitrines Nata-
linas promovido pelo Conselho da Mulher Em-
presária e Executiva da Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de Umuarama já estão 

valendo . Os comerciantes de Umuarama têm 
um incentivo a mais para enfeitar suas vitrines 
para o Natal.  As inscrições podem ser feitas di-
retamente na Associação Comercial, Industrial 

e Agrícola de Umuarama e serão  aceitas até 29 
de novembro no site da ACIU.

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna Hoje 
News que comemoram aniversário hoje -, Regina 
Maria de Toledo Barros.  Da coluna: felicidades!
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Inscrições abertas para o 
concurso de Decoração Natalina

O Conselho da Mulher Empresá-
ria e Executiva da Aciu vai premiar 
os empresários de Umuarama e 
seus clientes neste Natal.

Os autores das melhores vitri-
nes (fachadas) serão contemplados 
com prêmios de R$ 3 mil, R$ 2 mil 
e R$ 1,5 mil. As empresas interes-
sadas já podem aderir à Campanha 
de Decoração Natalina 2019, sem 
qualquer taxa, preenchendo a ficha 
de inscrição, acessível clicando no 
banner localizado na parte superior 
do site institucional da Aciu.

Pelo regulamento, as empre-
sas participantes devem concluir 
a decoração até 30 de novembro e 
a mesma deverá permanecer mon-
tada pelo menos até 6 de janeiro.

A comissão julgadora será for-
mada por quatro profissionais de 

áreas distintas, que atribuirão 
notas específicas – variando de 1 a 
10 pontos – para os quesitos cria-
tividade, originalidade, harmonia, 
iluminação e adequação ao tema.

INTERATIVIDADE
Uma novidade é a premiação 

para o ‘quinto jurado’, o consu-
midor. Serão cinco vales-compra 
de R$ 200, sor teados entre os 
clientes que votarem através do 

site da Aciu ou pela página no 
Instagram para eleger as empre-
sas par ticipantes do concurso 
(2 a 13 de dezembro).

Os vales, que poderão ser 
gastos em qualquer empresa 
associada Aciu, serão entre-
gues em evento especial no dia 
20 de dezembro (o horário será 
definido e divulgado em breve), 
no Paço da Amizade.

SERÃO distribuídos R$ 7,5 mil em premiações em dinheiro e vales-compra

ASSESSORIA
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

A Reitoria da Unipar recebeu a visita do presidente 
da Câmara de Vereadores de Umuarama, Noel 
do Pão. Durante o encontro com o Reitor Carlos 
Eduardo Garcia, um dos assuntos discutidos foi o 
fortalecimento da arte e cultura do município.

Na ocasião, o vereador apresentou os projetos 
culturais Orquestra Escola, voltado para crianças e 
adolescentes, e Orquestra Filarmônica do Noroeste 
do Paraná, convidando a Unipar para ser parceira de 
ambos os projetos. Segundo ele, se firmado a parceira, 
o projeto da Orquestra Escola poderia ser batizado de 
projeto sociocultural Orquestra Escola Cândido Garcia, 
em homenagem ao fundador da Unipar. 

Sobre a Orquestra Filarmônica, que tem sede em 
Umuarama, Noel do Pão ressaltou ao Reitor que o 
projeto vem desenvolvendo um grande trabalho em 
prol da música clássica no contexto regional. Garcia 
enalteceu o trabalho desenvolvido pela Associação 
Amunop (Associação de Músicos do Noroeste do 
Paraná) e formalizou o convite para que a Orquestra 
Filarmônica se apresente na reinauguração do Teatro 
Unipar, que está em reforma.

O presidente da Câmara de Vereadores estava 
acompanhado do presidente e vice-presidente da 
Amunop, Marciel Rodrigues e Samuel Siqueira, e do 
tesoureiro da entidade, Temisthoklis Falias.

Noel do Pão apresentou os projetos 
da Orquestra Escola e Orquestra 
Filarmônica do Noroeste do Paraná

Reitor recebe visita do presidente 
da Câmara de Vereadores

Mundo Senai
O Senai vai promover o projeto 
“Mundo Senai” nesta quarta-feira 
(20) com oficinas e palestras em 
Umuarama. A iniciativa tem o 
objetivo de apresentar as pro-
fissões que atuam na indústria 
umuaramense, além de dar capa-
citação gratuita.
O evento vai contar com visitas 
guiadas, palestras, oficinas e 
minicursos gratuitos para toda 
a comunidade. Cada curso vai 
oferecer atividades relaciona-
das com a respectiva vocação 
local. A ação vai até sexta-feira 
(22).

Cultura
Umuarama neste sábado (23) 
receberá o espetáculo de 
dança baseado na obra artís-
tica de Pablo Picasso. O evento 
acontecerá na Praça Santos 
Dumont e a participação será 
gratuita, serão duas apresenta-
ções, a primeira está marcada 
para ás 18h30 e a segunda ás 
20h30. Guernica é apresentado 
pela Duplo Produções Culturais 
de Curitiba, além das apre-
sentações no sábado a equipe 
ministrará uma oficina de 
dança contemporânea também 
no sábado, para mais informações 
entre em contato com a Fundação 
Cultural Vera Schubert.

Workshop
Na próxima quinta-feira (21) 
acontece em Umuarama wor-
kshop ‘Desing Thing- Inovação: 
O que é?’. O objetivo é mostrar 
aos participantes conceitos 
para revolucionar a maneira 
de encontrar soluções criativa 
e disciplinada para atingir os 
objetivos de cada projeto. O 
curso será ministrado pelo con-
sultor André Turetta do Sebrae, 
tendo início ás 14h, seguindo 
até ás 17h, no auditório da 
Aciu. O workshop será gra-
tuito, no entanto é necessário 
fazer a inscrição pela casa do 
empreendedor.
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE FABRICAÇÃO 
DE ÁLCOOL DO ESTADO DO PARANÁ. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL   
ORDINÁRIA 

 
O presidente do Sindicato acima citado no uso das  atribuições que lhe são conferidas, vem através deste 
convocar, nos termos do estatuto e da legislação em vigor os associados para participarem de uma 
assembléia geral ordinária  que se realizará  (se Deus permitir) no Dia 26/11/2019 ás 17:00 Hs em 
primeira convocação, tendo como local a  sede do Sindicato  situada à  Rua Augusto Giacomini nº10 
nesta cidade  de Colorado Estado do  Paraná ,onde serão deliberados a seguinte pauta do dia: 
 -        Leitura e aprovação da ata anterior 
-  Discussão e aprovação  da Previsão Orçamentária para o  exercício  de   2020 .             
-Não tendo número suficiente de associados em primeira Convocação, será feita a segunda convocação 
01 hora após com os presentes, onde serão deliberados os assuntos em pauta com a aprovação da maioria.    
 

 Colorado, 20 de Novembro de 2019. 
                     

____________________________________ 
PAULO VICENTE DA SILVA 

Presidente 
 
 
 
 
 

Vereador é selecionado para
integrar Rede de Ação Política

O vereador umuara-
mense Deybson Biten-
cour t (PDT) foi selecio-
nado para integrar uma 
importante rede de for-
mação política com sede 
em São Paulo (SP). Biten-
court fará parte da Rede 
de Ação Política pela 
Sustentabilidade (Raps), 
que se destaca nacional-
mente por reunir líderes 
que atuam fora das tradi-
cionais oligarquias eleito-
rais brasileiras.

No processo de sele-
ção, foram mais de 7 
mil inscrições de todo 
o Brasil, sendo que do 
total, 99 políticos foram 
selecionados para par-
ticipar do programa de 
formação de líderes da 
organização em 2020.

Nascido em Umua-
rama, Deybson Bitencourt 
Barbosa é advogado, 

graduado em Direito pela 
Unipar e pós-graduado 
em Direito Eleitoral e 
pós-graduando em Direito 
Público com ênfase em 
Gestão Pública pelo Com-
plexo Educacional Damá-
sio de Jesus.

“Sinto-me honrado 
em par ticipar desse 
seleto grupo de líderes. 
É importante dizer que 
aqui no Paraná somente 
três pessoas foram sele-
cionadas e dentre elas, 
eu. Sou o único em 
exercício de mandato no 
Estado, o que aumenta 
minha responsabilidade 
de representar minha 
cidade e poder ir em 
busca de novos conhe-
cimentos, boas práticas 
e o que deu cer to em 
outras cidades através 
desse networking com 
todas essas lideranças 

de muito prestígio e quali-
ficação que compõem os 
quadros da Raps”, desta-
cou o vereador.

Diretora-executiva da 
Raps, a cientista política 
Mônica Sodré explica 
que o programa está 
aberto a gente de todos 
os par tidos, desde que 

se identifiquem com os 
valores da organização 
e obedeçam aos crité-
rios de seleção. São 
requisitos, por exemplo, 
mostrar disposição para 
o diálogo e se propor a 
par ticipar de atividades 
presenciais em São 
Paulo e em Brasília.

PARLAMENTAR integra a Rede pela Sustentabilidade, destaque nacional que 
reúne líderes que atuam fora das tradicionais oligarquias eleitorais brasileiras

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

‘Filosofia do servir’
Na tarde de ontem 

(19) colaboradores do 
hospital Norospar partici-
param de palestra motiva-
cional com Edílson Jesus 
Calegari, que abordou a 
temática ‘filosofia do ser-
vir’. O evento foi voltado 
para o público interno e 
também par ticiparam 
pacientes homens.

Entre outros temas 
o palestrante desta-
cou a impor tância do 
amor à prof issão e 
da doação para outro, 

sobretudo em casos de 
pessoas que trabalham 
na área de saúde.

A ação foi desenvol-
vida dentro da progra-
mação do Novembro 
Azul, que visou além 
da consc ien t i zação 
sobre a prevenção do 
câncer de próstata, 
também cuidar do bem-
-estar e motivação dos 
colaboradores.

Ao fim do evento os 
par ticipantes também 
receberam uma pedra 

ch inesa ,  do  pa les -
trante. “O que vocês 
fazem aqui é um milagre 
todos os dias, então a 

ideia desta palestra é falar 
o quanto é importante o 
trabalho de vocês”, salien-
tou Calegari.
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CLASSIC LS ............................................................................16/16 .........................BRANCO................................ COMPLETO ...................................................................R$ 29.900,00
CRUZE SPORT6 1.8 LT ........................................................13/14 .........................BRANCO................................ COMPLETO, AUT, COURO .......................................R$ 52.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT .........................................................15/16 .........................BRANCO................................ COMPLETO, AUT, COURO .......................................R$ 63.900,00
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
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. .............................................................18/19 .........................BRANCO................................ COMPLETO, AUT, COURO, KM 4.800 ...................R$ 64.900,00
RANGER XLS .........................................................................18/18 .........................PRETO .................................... COMPLETO, AUT ......................................................R$ 111.900,00
S10 LT 4X2 ..............................................................................14/15 .........................PRETA .................................... COMPLETO, AUT, COURO .......................................R$ 89.900.00
S10 LTZ 4X4 AT .....................................................................15/16 .........................PRETA .................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................R$ 115.900,00
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 1.8 LTZ AT ...........................................................15/15 .........................PRATA .................................... COMPLETO, AUT, TS ..................................................R$ 64.900.00
TRACKER PREMIER TURBO ..............................................17/18 .........................PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO, TS .................................R$ 86.900,00
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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