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CAPOTAMENTO 
Uma Hilux com placas de Maringá capotou várias 

vezes após bater na traseira de uma Amarok preta, de 
Arapongas. A colisão aconteceu na tarde de ontem, 
na PR-323, em Cruzeiro do Oeste, perto do posto de 

fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual. Os condutores 
sofreram ferimentos leves e foram atendidos por 

socorristas do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Oeste. 

CPI aponta ineficácia na
fiscalização sobre Viação 
Após ouvirem o secretário de Administração, os integrantes da CPI do Transporte Público con-
firmaram algumas das irregularidades encontradas em análises anteriores. Entre os fatos que 
mais chamaram a atenção está a falha na fiscalização feita pela secretaria sobre a prestação 
de serviços da empresa Viação Umuarama Ltda, além de uma incompatibilidade do serviço 

apresentado com as verificações feitas dentro do Plano de Mobilidade do Município.  

Após troca de tiros, 
polícia captura 
autor de latrocínio 
em Alto Piquiri

Representantes 
da Plusval visitam 
abatedouro e 
projetam atividades

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO
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Direito do trabalhador
A Comissão de Direito do Trabalho da OAB Paraná e a 
Escola Superior da Advocacia (ESA) da seccional promovem 
o Congresso da Reforma Trabalhista nos dias 28 e 29 de 
novembro. O evento tem como principal temática os 2 anos 
da reforma, buscando apresentar seus avanços e retrocessos. 
A palestra de abertura do evento ficará por conta do ministro 
Breno Medeiros, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que 
tratará de transcendência no recurso de revista. O evento é 
apoiado pelo IAP e pela Associação de Advogados Trabalhistas 
do Paraná (AATPR) e tem o patrocínio da empresa ferroviária 
Rumo Logística.

Medicina preventiva
O deputado Dr. Batista (PMN), assinou projeto que obriga 
hospitais e postos de saúde de todo o Paraná a expor em 
suas dependências, peças das campanhas publicitárias 
de saúde preventiva dos governos municipais, estadual e 
federal. A proposta foi discutida em plenário e aprovada 
em segunda votação. Os estabelecimentos deverão 
divulgar os conteúdos em seus televisores e monitores, 
além de deixar à disposição de seus usuários panfletos 
sobre medicina preventiva.

TJ-PR
Assinado pelo TJ-PR, uma proposição que altera Lei que regula 
o estabelecimento de critérios para a cobrança de custas dos 
serviços judiciais nos juizados especiais do PR. Para criar novas 
hipóteses de recolhimento de custas processuais, recebeu 
emenda em plenário e retorna à CCJ. Outro projeto, também 
do TJ-PR, que dispõe sobre as gratificações dos servidores do 
judiciário, avançou em segundo turno. O texto segue agora para 
sanção, ou veto, do Executivo.

Medicina preventiva
O deputado Dr. Batista (PMN), 
assinou projeto que obriga 
hospitais e postos de saúde 
de todo o Paraná a expor em 
suas dependências, peças das 
campanhas publicitárias de 
saúde preventiva dos governos 
municipais, estadual e federal. 
A proposta foi discutida 
em plenário e aprovada 
em segunda votação. Os 
estabelecimentos deverão 
divulgar os conteúdos em 
seus televisores e monitores, 
além de deixar à disposição 
de seus usuários panfletos 
sobre medicina preventiva. 
“O trabalho realizado pelo 
profissional de saúde preventiva 
se reflete nas condições do 
paciente, diminuindo gastos 
com medicamentos e aumento 
produtividade”, afirma o autor.

TJ-PR
Assinado pelo Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná 
(TJ-PR), uma proposição 
que altera Lei estadual que 
regula o estabelecimento de 
critérios para a cobrança de 
custas dos serviços judiciais 
no âmbito dos juizados 
especiais do Estado do Paraná. 
Para criar novas hipóteses 
de recolhimento de custas 
processuais, recebeu emenda 
em plenário e retorna à 
Comissão de Constituição e 
Justiça. Outro projeto, também 
do TJ-PR, que dispõe sobre as 
gratificações dos servidores 
do poder judiciário, avançou 
em segundo turno. Com 
a dispensa de votação da 
redação final aprovadas, o 
texto segue agora para sanção, 
ou veto, do Poder Executivo. 
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Educação vai ampliar vagas
para o Ensino Médio diurno

A Secretaria de Estado da Edu-
cação e do Esporte vai ampliar em 
mais de 20 mil o número de vagas 
para o Ensino Médio no período 
diurno para o ano letivo de 2020. 
A maior oferta vai possibilitar que 
mais estudantes tenham opção 
entre um dos dois turnos, o que 
hoje não é possível devido à fila 
de espera por vagas no diurno. A 
medida será possível graças ao 
remanejamento de vagas ociosas 
no período noturno, que registra 
redução de matrículas e índice de 
abandono elevado.

Um amplo estudo realizado 
pela secretaria estadual sobre o 
aproveitamento do Ensino Médio 
diurno e noturno a partir do Censo 
Escolar mostrou que os índices de 
abandono são muito superiores 
no período da noite. Em 2018, 
por exemplo, enquanto no período 
diurno 3,6% dos estudantes aban-
donaram os estudos, no noturno 
esse índice chegou a 17,7%.

Em consequência, o número 
de matrículas para o período tam-
bém tem caído – em 2015 foram 
129 mil matrículas e o ano pas-
sado 102 mil. “Observamos que 
a procura pelo ensino noturno tem 
caído e, além disso, o índice de 
abandono é alto. A média dos últi-
mos anos foi de 18%. Diante disso 
e considerando que temos fila de 
espera por vagas no diurno, fize-
mos o remanejamento das vagas. 
A medida atende uma demanda da 
comunidade e, ainda, tem efeito 
direto sobre o abandono escolar”, 
explica o diretor de Planejamento e 
Gestão Escolar, Renan Compagnoli.

QUALIDADE
Além do potencial para a 

Futuro Melhor
O combate ao abandono escolar e às consequências futuras decorrentes motivou 

a medida, uma vez que a baixa escolaridade está diretamente ligada à empregabili-
dade e remuneração. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Con-
tínua (PNAD 2018), do IBGE, mostram que a remuneração média de quem possuí o 

Ensino Médio completo é 34,5% maior do que aquela de quem não concluiu.
A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS 2018), do Ministério da Economia, 

aponta que a remuneração de uma pessoa que concluiu o Ensino Superior é 253% 
superior ao salário recebido por alguém que não completou o Ensino Médio

redução do abandono e de ampliar 
o atendimento nas escolas durante 
o dia, turno para o qual há fila de 
espera, o remanejamento de vagas 
do noturno para o diurno traz tam-
bém benefícios pedagógicos para 
o estudante que muda de horário. 
Os índices de aprovação também 
indicam o melhor aproveitamento 
do Ensino Médio diurno: 85% de 
aprovação contra 65% no noturno.

De acordo com a secretaria, 
em termos de desenvolvimento 
pedagógico e grade curricular, 
o estudante do período diurno 

dispõe de mais tempo de aula e 
de maior diversidade de atividades 
extraclasse, como aulas e projetos 
desenvolvidos no contraturno.

“O simples fato de o aluno ter 
mais tempo de convívio com os 
professores já é um fator positivo. 
Significa mais tempo de aula, mais 
aprendizagem. O ensino noturno, 
idealmente, é uma exceção. Deve 
ser garantido para aqueles que não 
têm outra opção, que necessitam 
trabalhar durante o dia”, avalia o 
diretor de Educação da secretaria, 
Raph Gomes Alves.

O simples fato de o aluno ter mais tempo de convívio com os professores já é um fator positivo. Significa mais 
tempo de aula, mais aprendizagem

GERALDO BUBNIAK/AEN
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Identificação
das chamadas

Operadoras de telefonia 
fixa e móvel serão obrigadas 
a garantir a seus assinan-
tes o serviço de identifica-
ção das chamadas telefô-
nicas. Este é o objetivo de 
um projeto de lei assinado 
pelo deputado Subtenente 
Everton (PSL), que foi apro-
vado em primeiro turno de 
votação na sessão plenária 
na última quarta-feira (20), 
na Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep).

De acordo com a pro-
posta, as empresas que 
atuam em todo território 
paranaense terão que ofere-
cer o serviço, sem qualquer 
custo adicional, em todas 
as ligações telefônicas rea-
lizadas entre os consumido-
res, bem como nas ligações 
de empresas destinadas ao 
público em geral.

O objeto é fazer com que 
seja informado o número 
de telefone que permita 
que o assinante faça o 
retorno da chamada ime-
diatamente. “Este projeto 
de lei visa estabelecer um 

importantíssimo direito aos 
consumidores paranaenses 
que possuem contrato com 
operadoras de telefonia, fixa 
ou móvel, de não receber 
chamadas não identifica-
das, que vêm se tornando 
cada vez mais rotineiras 
nas telecomunicações”, 
afirma o parlamentar.

CONTRAS ATRASADAS
Ainda segundo o texto, 

as operadoras de telefo-
nia poderão não oferecer 
o serviço de identificação 
das chamadas telefônicas 
quando os clientes estive-
ram em atraso no cumpri-
mento de suas obrigações 
contratuais. O texto também 
determina que as empre-
sas que não cumprirem o 
que determina a legislação 
terão que pagar uma multa 
no valor de até 1.150 Uni-
dades Fiscais Padrão do 
Estado do Paraná (UFP/
PR). Cada UPF/PR, em valo-
res de novembro de 2019, 
segundo a Secretaria de 
Estado da Fazenda, corres-
ponde a R$ 104,27.

De autoria do deputado 
Michele Caputo (PSDB), o 
projeto de lei 19/2019, 
que dispõe sobre a ins-
tituição dos preceitos e 
fundamentos dos cuida-
dos paliativos no Paraná, 
foi aprovado em primeira 
votação. O texto trata de 
uma série de medidas na 
área de Cuidados Paliati-
vos, melhorando a quali-
dade de vida de pessoas 
com doenças crônicas em 
estágio terminal e tem 

como objetivo prevenir e 
aliviar sofrimentos físicos, 
psíquicos, sociais e espi-
rituais por meio da identi-
ficação precoce, avaliação 
e tratamentos corretos, 
em consonância com os 
preceitos da Organiza-
ção Mundial da Saúde. No 
caso de doenças extensas 
e potencialmente fatais, os 
cuidados paliativos devem 
in ic iar  precocemente, 
associados ao tratamento 
modificador da doença.

Cuidados paliativos

Bolsonaro no Paraná
O deputado Filipe Barros e o 
advogado Ogier Buchi serão 
os dois nomes mais fortes 
representantes do presidente 
Jair Bolsonaro no Paraná pelo 
recém-criado Aliança pelo 
Brasil. Filipe Barros, que ficará 
na presidência estadual do 
partido, é pré-candidato a 
prefeito em Londrina e Ogier 
Buchi vai disputar a Prefeitura de 
Curitiba. A deputada Aline Sleutjes 
também vai participar da direção 
estadual do partido no Estado. 

Regra de transição
O Senado aprovou emenda 
de Flavio Arns (Rede) que 
cria regra de transição para 
cálculo de aposentadoria 
na nova previdência. A 
proposta estabeleceu que, 
para o cálculo do benefício, 
serão consideradas 100% das 
contribuições do trabalhador. 
Na regra anterior à reforma, 
consideravam-se as 80% 
maiores contribuições e as 20% 
menores eram descartadas, 
o que resultava em um valor 
maior do benefício.

Sensível
A reforma da Previdência 
instituiu como obrigatoriedade 
a cobrança de contribuições 
de servidores que recebem 
acima de um salário mínimo - 
inclusive inativos - para reduzir 
o déficit. Por aqui, no Paraná, 
o desconto será feito a partir 
de dois salários. Sensível com a 
situação, o governador Ratinho 
Junior decidiu subir a linha 
de corte, uma tese também 
defendida pelo deputado 
Hussein Bakri (PSD), líder do 
Governo no Legislativo.

Segunda instância
O secretário Sandro Alex 
(Infraestrutura e Logística), 
deputado pelo PSD, é favorável 
à prisão em segunda instância 
e trabalha para que seja 
aprovada a proposta dos 
deputados paranaenses para 
reverter o resultado do STF. 

“Votar a favor da prisão em 
segunda instância é obrigação 
de qualquer legislador sério. 
Isto não é bandeira política 
ou partidária: é bom senso ou 
falta de vergonha”.

Execução direta
O deputado Rubens Bueno 
(Cidadania) avaliou como um 
avanço a aprovação da PEC 
que prevê nova regra para 
repasse de recursos federais 
por meio de execução direta de 
emendas, sem a necessidade 
de convênio ou instrumento 
similar com um órgão público 
intermediário. A matéria foi 
votada em dois turnos e segue 
agora para o Senado.

Revitalização
O deputado Paulo Litro (PSDB) 
viabilizou recursos no Estado 
a pedido do prefeito Hilário 
Czechowski (PSDB) e do vice-
prefeito Vanderlei Rohden (PL), 
de Espigão Alto do Iguaçu, 
para reforçar o transporte de 
materiais para revitalização de 
estradas rurais da cidade. Foi 
autorizada a licitação no valor 
de R$ 390 mil para aquisição de 
caminhão caçamba. “A melhoria 
das estradas rurais vai facilitar 
o escoamento da produção 
agrícola e oferecer mais 
segurança para a população que 
precisar utilizá-las”.

Maternidade
A nova ala da Maternidade 
do Hospital Universitário da 
UEPG recebeu aporte de R$ 
2,9 milhões para a conclusão 
das obras. Os recursos do 
Ministério da Saúde foram 
garantidos através de emenda 
do deputado Aliel Machado 
(PSB) de um total de R$ 4 
milhões. “A maternidade 
vai atender a mães e bebês 
de todo os Campos Gerais. 
Trata-se da maior emenda 
individual já indicada por um 
deputado à cidade, o que 
demonstra a nossa prioridade 
em atender aos que mais 
precisam”, aponta.



05GERALUMUARAMA, 22 DE NOVEMBRO DE 2019

Comissão pela duplicação
da PR-323 traça estratégias

A notícia de que não há pre-
visão para iniciar licitação para 
duplicar 21 quilômetros de pista 
não foi bem recebida pelos inte-
grantes da comissão pela duplica-
ção da Rodovia PR-323.

O Governo do Estado não lan-
çará em novembro a licitação para 
duplicar novos trechos da PR-323, 
per fazendo mais de 21 quilôme-
tros. O ‘furo’ no cronograma foi o 
tema de uma reunião no auditório 
da Associação Comercial, Industrial 
e Agrícola de Umuarama (Aciu), na 
noite da quarta-feira (20).

“Nossa reunião foi muito boa. 
Só não foi boa a notícia repassada 
pelo deputado Delegado Fernando 
Martins. Ele nos repor tou que foi 
cobrar uma posição do diretor geral 
do DER (Departamento de Estradas 
de Rodagem), sobre a promessa 
de iniciar a licitação dos 21kms 
de duplicação da PR -323 ainda 
em novembro, e a resposta foi 
negativa”, explica o presidente da 
comissão, Sérgio Frederico.

“Pior. Que o processo ainda 
não tem uma data prevista, por-
que a empresa que está fazendo a 
revisão do projeto ainda não con-
cluiu o trabalho. Assim debatemos 

Assembleia sediará evento nacional sobre Água e Defesa

COMISSÃO não recebeu bem a notícia de um ‘furo’ no cronograma da duplicação da rodovia e marcou 
novas reuniões para tratar do assunto

“Água – Defesa do Brasil e do 
Paraná” esse é o tema de seminário 
que será realizado na Assembleia 
Legislativa do Paraná, no próximo 
dia 27, reunindo especialistas, inte-
ressados e militares – entre eles, 
o Comandante da 5ª Divisão do 
Exército, Gen. Carlos José Russo 
Assumpção Penteado e o do ex-mi-
nistro da Defesa e atual diretor-ge-
ral brasileiro da Itaipu Binacional, 
Gen. Joaquim Silva e Luna. 

“Precisamos debater à exaustão 
esse assunto. A água como recurso 
estratégico para a defesa nacional e o 

desenvolvimento”, declara o Subtenente 
Everton (PSL), proponente do evento.

O Brasil (entendem os especialis-
tas) possui o maior potencial hídrico 
do mundo, suas reservas abrangendo 
um quinto das reservas mundiais. No 
entanto, o Nordeste e áreas sensí-
veis da Amazônia merecem atenção 
e oferecem grandes oportunidades 
para atividade econômica – na agri-
cultura e no agronegócio.

No que tange aspectos de 
mudança climática e aquecimento 
global, o aumento de temperatura 
poderá implicar maior produtividade 

agrícola imediata, porém potencia-
lizará a falta de água. Bem como, 
somente com o desenvolvimento eco-
nômico imediato e intenso será asse-
gurada a soberania sobre a Amazônia 
Brasileira, por exemplo. Uma solução 
seria aplicar técnicas de macroge-
renciamento hídrico para viabilizar a 
agricultura no interior da Amazônia e 
outras regiões. Os impactos positivos 
do macrogerenciamento se apresen-
tarão através do aumento do PIB, da 
ocupação da região, da multiplicação 
do Agronegócio e do abastecimento 
da água nas cidades.

sobre ações capazes de externar 
a indignação da sociedade orga-
nizada, concluindo que o melhor 
caminho é uma manifestação na 
rodovia”, complementa.

Na próxima quar ta-feira (27) o 

grupo de trabalho fará uma nova 
reunião, em local a ser definido, 
para melhor formatar a estraté-
gia, que inclui a mobilização de 
grupos no maior número possível 
de cidades.

PORTAL CIDADE UMUARAMA
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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

Neste ano, o curso de Psicologia 
da Unipar trabalhou com uma 
novidade: elaborou e executou 
um projeto para atender mulheres 
no pós-operatório bariátrico, com 
práticas psicoeducativas focadas na 
promoção de saúde e qualidade de 
vida. 

O projeto da estagiária do 5º ano, 
Andjilla Hara, foi desenvolvido em 
parceria com o Instituto Nossa 
Senhora Aparecida (INSA). Por 
meio de orientação acadêmica e 
de levantamento de demanda do 
local de estágio, ela foi responsável 
pela construção de um projeto 
de intervenção que obteve bons 
resultados. 

Em encontros frequentes com o 
grupo de mulheres, Andjilla atuou 
como mediadora das discussões 
sobre questões emocionais 
recorrentes no pós-operatório, 
que podem gerar insegurança 
e ansiedade. Ela afirma que o 
acompanhamento psicoterapêutico 
é indispensável nessa fase de 
recuperação.

“Muitas transformações corporais 
ocorrem nesse período e por isso o 
paciente requer atenção e cuidados 
integrais; diante disso, o grupo 
colabora para a conscientização 
dessas mudanças, não apenas físicas, 
no emagrecimento, mas também as 
emoções e percepções que surgem 
durante este período, como as 
restrições e outras dificuldades”, 
explica.

Os trabalhos de elaboração 
e desenvolvimento do projeto 

Curso de Psicologia da Unipar criou e executou 
projeto de apoio a mulheres no pós-operatório 

CIRURGIA BARIÁTRICA

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

contaram com a orientação da 
professora Daiany Sgrinholi e 
supervisão das psicólogas Camila 
Caiado e Ana Paula Novak, do 
Serviço de Psicologia do INSA. Daiany 
ressalta que o objetivo foi “ampliar 
a consciência das participantes, num 
espaço psicoterapêutico próprio para 
compartilhar as experiências de cada 
uma das operadas”.

Para Andjilla, o conhecimento que 
obteve foi enriquecedor: “Todos 
os encontros do grupo foram 
muito produtivos. O projeto bem 
fundamentado e o empenho de 
todos os envolvidos – equipe do 
Instituto e de supervisão – foram 

essenciais para a concretização 
desse trabalho de cunho social 
importante”. Em especial, ela 
agradece a atenção das psicólogas, 
pelo suporte técnico que recebeu.

O curso de Psicologia realiza outros 
projetos de acompanhamento 
psicológico em parceria com outras 
entidades, como UOPECCAN, Centro 
Mãe Paranaense e UBSs (Unidades 
Básicas de Saúde) de Umuarama e 
região, além de parcerias internas 
com outras áreas de formação, 
como o Centro de Estética e 
Cosmética, a Clínica de Nutrição 
e a UBS situada dentro da própria 
Unipar. 

Acadêmica Andijlla Hara, 
autora do projeto: entre 

outros objetivos, trabalho 
em grupo ajudou as 

mulheres na recuperação 
da autoestima

Acadêmica Andijlla Hara 
orienta participantes: apoio 
psicoeducativo é essencial para 
conscientizar as pacientes em 
relação às mudanças sofridas
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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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Sucesso antecipado

Contagem regressiva para a 
programação mais aguardada do 
cronograma da Aciu: a Semana 
de Gestão Atender Melhor – 
Vender Mais, de 25 a 29. Sucesso 
assegurado graças ao grande 
interesse despertado, o que fez 
com que as inscrições fossem 
encerradas já na quinta-feira (21). A 
participação gratuita para associados 
e colaboradores é um estímulo para 
que a temporada natalina seja um 
marco de sucesso e inovação.

Vitrines caprichadas

Começou a movimentação para o 
Concurso de Decoração Natalina de 
Vitrines. É o momento de aguçar a 
criatividade, arregaçar as mangas e 
fazer bonito na competição, que é das 
mais saudáveis e terá como novidade 
o julgamento interativo. Isso mesmo. 
Os consumidores poderão ajudar 
a escolher as melhores fachadas e 
assim concorrer a vales-compra de R$ 
200. Tudo de bom!

Xô mosquito

O Comitê de Assessoramento e 
Acompanhamento das Ações de 
Controle da Dengue, a Secretaria 
Municipal de Saúde e parceiros 
realizaram um trabalho intenso 
e digno de elogios ao longo da 
Semana de Combate ao Mosquito da 
Dengue. A programação teve como 
ponto alto o “Dia D”, terça (19), com 
atividades integradas na praça Arthur 
Thomas. Destaques também para as 
‘paradinhas’ no trânsito, palestras e 

apresentações teatrais.

Natal Encantado

Será na próxima segunda-feira (25), às 
20h, no teatro Vera Schubert (Centro 
Cultural), o anúncio da aguardada 
programação da campanha Natal 
Encantado. Não é permitido dar spoiler, 
mas asseguramos que muita novidade 
está a caminho. Atrativos ecléticos 
e para toda a família. Vale a pena 
aguardar..

Tradicional Feirão

Nesta sexta (22) sábado (23) e 
domingo (24) acontece o 5º Feirão de 
Veículos Sicredi, evento realizado em 
parceria com a Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de Umuarama 
(Aciu). O evento será realizado pela 
primeira vez no estádio Lucio Pipino e 
projeta superar o sucesso das edições 
anteriores. O Feirão representa a 
oportunidade para adquirir produtos e 
serviços com condições exclusivas.

Censo imobiliário

O Sebrae, em parceria com a Aciu, 
Aenopar e Secretaria de Indústria e 
Comércio, realiza no dia 27 o meetup 
Censo Imobiliário da Cidade de 
Umuarama. O estudo é abrangente, 
contemplando projeção demográfica, 
demanda habitacional, oportunidades de 
investimento e outros temas relevantes. 
Estudos do gênero também foram 
realizados em Maringá, Paranavaí, 
Cianorte, Campo Mourão e outras 
quinze cidades referenciais do estado. 
As inscrições são limitadas e podem ser 
efetivadas pelo telefone (44) 99973-2367.

Decepção

A notícia de que o governo do Estado 
não lançará em novembro a licitação 
para duplicar novos trechos da 
PR-323, perfazendo mais de 21 km, 
não foi digerida pela comissão em 
prol da duplicação total da rodovia. 
O ‘furo’ no cronograma foi o tema 
de uma reunião no auditório da 
Aciu, na noite desta quarta (20). 
Manifestações na rodovia estão entre 
as estratégias a serem adotadas como 
forma de demonstrar a indignação 
da sociedade organizada com o que 
já é tratado como descaso. Sequer 
previsão para a aguardada licitação 
existe até o momento.

Confraternização

Como ninguém é de ferro, é 
chegado o momento de relaxar e 
confraternizar em grande estilo. A 
família Aciu tem encontro na chácara 
Celeiro neste sábado (23). Recarregar 
as baterias para o que vem por aí: a 
Semana de Gestão e a temporada do 
Natal Encantado. Foco e fé, pessoal.

Não se trata de vender geladeira 
para esquimó, apelar para vender 
carregando o cliente no colo, 
empurrando até o que ele não quer. 
Leve em conta o foco do cliente e 
esqueça um pouco o foco no cliente. 
A respeito, ser aguçado pode ser 
compreendido assim:

1º) saiba qual a necessidade do 
cliente e relegue a sua própria ao 
plano secundário

2º) estude o cliente, pesquise sobre 
ele

3º) analise o mercado em que 
seu cliente atua, quais são os 
concorrentes

4º) monte para ele uma consultoria 
gratuita

Entrando no clima da 3ª Semana de 
Gestão Aciu. Boa semana.

A Aciu é a casa do empresário!
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Lançamento
do Pró-Leite

O diretor de Agricultura 
e Pecuária do município, 
Vinícius Chimenez, e o 
prefeito Celso Pozzobom 
lançaram, na manhã de 
ontem (21), o Programa 
de Desenvo lv imento 
da Pecuária Leiteira de 
Umuarama – o Pro Leite 
–, que objetiva for tale-
cer o pequeno produtor e 
incrementar a produção 
leiteira com a ofer ta de 
assistência técnica, insu-
mos, reforma de pasta-
gens e novilhas de alta 
linhagem para e melhoria 
genética do rebanho.

Manter-se em atividade 
é um desafio e o programa 
vem para apoiar os pro-
dutores a superar as difi-
culdades de produção e 
comercialização do leite.

Chimenez lembrou que 
o programa teve um início 
embrionário, com poucos 
produtores, mas que já 
atendeu dezenas coma 
reforma de pastagens e a 
doação de novilhas. “Os 
animais já estão produ-
zindo 15, 20, até 30 litros 

de leite por dia, o que 
faz grande diferença nas 
pequenas propriedades. A 
meta é beneficiar até 150 
produtores no ano que vem 
com orientação, reforma 
de pastagens e outros 
benefícios”, emendou.

Umuarama conta com 
um rebanho de mais 
de 120 mil cabeças de 
gado, a maioria desti-
nada ao cor te (carne), 
mas a pecuária leiteira 
também está se desen-
volvendo. “Este encontro 
é uma oportunidade para 
os pecuaristas adquirirem 
novos conhecimentos, 
através de palestras e 
experiências bem-sucedi-
das, e também para dis-
cutirem as dificuldades e 
os avanços do setor. Hoje 
a Prefeitura tem condições 
de apoiar bons projetos e 
oferecer incentivos para 
quem quer desenvolver a 
sua produção, dispondo 
inclusive de plantadeira de 
grama e máquina para feno 
e silagem”, completou o dire-
tor de Agricultura e Pecuária.

O encontro durou o dia todo, no Anfiteatro Haruyo Setogutte, na Prefeitura 
Municipal

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Pacote Guedes
Após o envio do pacote de 
medidas para destravar a 
economia, o ministro Paulo 
Guedes assumiu a frente das 
articulações políticas com o 
Congresso para tentar acelerar 
a tramitação das propostas. 
Depois da aprovação da 
Reforma da Previdência, 
o chefe da economia e 
outros ministros criticaram 
a desidratação do texto 
inicial, provocada pela falta 
de articulação na Câmara 
e no Senado. Guedes tem 
priorizado encontros com 
frentes suprapartidárias e 
acalmado setores que veem 
com desconfiança a abertura 
comercial brasileira. 

Tem mais
Apesar do corpo a corpo, o 
pacote permanece ofuscado 
por outros temas nas duas 
Casas, como o debate da 
prisão em 2ª instância e a PEC 
paralela da Previdência.

Pro além!
O médium João de Deus teria 
perdido uns R$ 50 milhões 
em malas retiradas de suas 
fazendas na véspera de sua 
prisão. A Polícia de Goiás está 
na pista do sumiço.

Mistério
Há algo misterioso ocorrendo 
na Casa. Um sanitário feminino 
da Câmara dos Deputados 
amanheceu ontem com placa 
na porta: “Uso exclusivo para 
mulheres”. 

Chorão na pista
Fiscais da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
apreenderam há dias dois 
ônibus da Catedral Turismo 
com placas clonadas na 
rodovia Goiânia-Brasília. Com 
apelido de Chorão, o dono 
da empresa é conhecido das 
mesas e corredores da ANTT. 
A agência soltou nota curiosa: 
que a viação tem registros ok 
com a autarquia e não é de 
sua competência as possíveis 
ilegalidades. Com a palavra, 
então, a Polícia Rodoviária!

Ormetà
Tem porteiro mudando versão, 
tem especulações sobre 

possíveis mandantes, mas o 
que não muda é o silêncio do 
acusado de assassinar Marielle 
Franco, o PM reformado 
Ronnie Lessa. Há quase dez 
meses preso, não abriu a boca 
para delação sobre mandante. 

Oi, presidente!
Uma turma marcou para 
hoje manifestação em frente 
à casa do presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre, para 
pressão de incluir na pauta 
o impeachment do Gilmar 
Mendes.

Tempo ruim
O PT consultou a meteorologia 
ao decidir abortar o “grande 
ato político em local 
público” com a presença do 
ex-presidente Lula na abertura 
do 7º Congresso Nacional 
do PT em São Paulo. Em 
comunicado, o partido diz que 
“as condições previstas para a 
noite do dia 22 de novembro 
não permitirão uma atividade 
a céu aberto”. 

Sem festa
Para tristeza da militância 
que sonha rever Lula da 
Silva de perto, a direção do 
PT informou que o evento 
será fechado a delegados 
e observadores na Casa de 
Portugal.

MERCADO
$hoppings
Os shoppings estão migrando 
para cidades polo do interior 
do País e cada vez mais com 
foco na interatividade de 
consumidores e atividades 
extras. O comércio virou 
um detalhe. É o que 
revela Edmar Barros, 
superintendente da 
rede de shoppings do 
Grupo Paulo Octavio, ao 
programa Ponto e Vírgula, 
da rádio JK FM de Brasília, 
que vai ao ar domingo às 
8h < www.jkfm.com.br>. 
O editor é comentarista 
político do programa. 
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CPI aponta ineficácia na 
fiscalização sobre Viação
Depois que ouviram na manhã 

de quinta-feira (21), o secretário 
de Administração Vicente Gaspa-
rini, os vereadores integrantes 
da Comissão Parlamentar de 
Investigação (CPI) do Transporte 
Público, confirmaram algumas 
das irregularidades encontradas 
nas análises anteriores.

Entre os fatos que mais cha-
maram a atenção, está a falha na 
fiscalização que é realizada pela 
prefeitura – através da Secretaria 
de Administração –, sobre a pres-
tação de ser viços da empresa 
Viação Umuarama Ltda, além de 
uma incompatibilidade do serviço 
apresentado com as verificações 
feitas dentro do Plano de Mobili-
dade do Município.

“Parece que a empresa faz o 
que quer e a administração pública 
apenas assina embaixo”, disse o 
presidente da CPI, vereador Deyb-
son Bitencourt (PDT).

A fala foi referente à elaboração 
do Plano de Mobilidade, gerido por 
uma empresa contratada pela pre-
feitura, que verificou a utilização de 
apenas 17 das 26 linhas ônibus, 
apresentadas pela Viação Umua-
rama, através de ofício e crono-
grama, ao Poder Executivo.

Outra irregularidade encon-
trada no decorrer das investiga-
ções da CPI, foi encontrada no 
valor cobrado pelas passadas 
na catraca. “Não localizamos 
nenhuma Lei, Decreto, Por taria 
ou qualquer outra determinação 
oficial que libere a cobrança do 
valor de R$ 4,50 de cada passada 
pela catraca no ônibus, diferente 
do valor cobrado pela passagem 

Esquiva
Durante a oitiva, os vereadores que integram a CPI do Transporte Público, 

Deybson Bitencourt (PDT), presidente; Ana Novais (PPL), relatora e Jones Vivi 
(PTC), membro e suplente Mateus Barreto (PPS), notaram que o secretário de 

Administração se esquivava. “Apesar das esquivas nas respostas – e foram muitos 
questionamentos –, sentimos que em alguns momentos, o secretário não queria, 

ou não sabia se expressar sobre as atribuições da secretaria quanto à fiscaliza-
ção, mas mesmo assim, confirmamos o que já havíamos verificado”, completou 

Deybson, ressaltando que foram questionamentos técnicos, principalmente 
referentes às linhas operadas, sobre o itinerário e a qualidade do serviço pres-

tado pela empresa. “O secretário deixou claro que a fiscalização é feita por meio 
de observação e não há equipe responsável pelos levantamentos dos custos e da 

qualidade do serviço oferecido no município. Não há uma atuação ostensiva. É 
muito passivo por parte da prefeitura”, conclui o presidente da CPI

através do sistema Transcard, que 
é de R$ 4,30”, explica o vereador.

INTEGRAÇÃO
O sistema de Integração, onde 

o passageiro paga apenas uma 
passagem para utilizar duas ou 
mais linhas, aponta que o período 
máximo em que o cidadão pode 
aguardar a chegada do ônibus 
no ponto, é de 59 minutos e 59 
segundos, desde que ele utilize o 
cartão Transcard. Segundo o presi-
dente da CPI, neste caso também 
não foi encontrado Decreto, Lei ou 
portaria, que determine tal período 
de espera. “Por isso é que vemos 

uma ineficácia na fiscalização que 
a prefeitura deveria estar fazendo 
na verificação da prestação de ser-
viços feita pela empresa em Umua-
rama”, comenta Bitencourt, res-
saltando que além destes, vários 
outros itens investigados também 
apontaram irregularidades.

NOVAS OITIVAS
Na próximas quintas-feiras (28 

e 5/12) respectivamente foram 
intimados para oitivas o ex procu-
rador jurídico da gestão adminis-
trativa de Celso Pozzobom, Heber 
Lepre e Wandeley Mitsuo, diretor 
da Viação Umuarama.

ATUAL secretário de Administração foi ouvido pela CPI do Transporte Público 

CMU/DIVULGAÇÃO
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Após troca de tiros, polícia 
captura autor de latrocínio

A Polícia Civil de Alto Piquiri 
prendeu em flagrante dois suspei-
tos de terem participado do crime 
de latrocínio contra o senhor 
José Venancio em Alto Piquiri. A 
princípio, cinco pessoas foram 
detidas, mas somente dois fica-
ram recolhidos, já que, segundo 
o delegado Adaílton Junior, não 
há provas suficientes de que os 
outros tivessem envolvimento 
com o assalto à propriedade rural 
que terminou com a morte de um 
idoso. Um dos presos negou o 
envolvimento, mas passava pis-
tas sobre rotas de fuga ao exe-
cutor, além de ser o motorista.

O outro detido é conhecido 
como ‘Colombiano’ e foi capturado 
após ter trocado tiros com PMs 
ontem (21) pela manhã. Ele foi 

Corrupção nas rodovias
A corregedoria da Polícia 
Militar cumpriu ontem (21) 32 
mandados judiciais contra policiais 
rodoviários do Estado do Paraná. 
Os mandados foram cumpridos 
em Maringá e outras seis cidades 
da região noroeste. Foram 11 
mandados de prisão preventiva 
e 21 de busca e apreensão. As 
buscas foram realizadas em 
Sarandi, Paranavaí, Engenheiro 
Beltrão, Peabiru, Maringá, Campo 
Mourão e Iretama.
A investigação começou em 
outubro do ano passado e apura 
atos de corrupção durante 
fiscalização de policiais 
rodoviários estaduais a usuários 
da PR-317, uma das principais 
rodovias do Paraná. Os presos 
foram levados para Curitiba. A 
investigação corre sob segredo 
da Justiça e a Corregedoria.

encaminhado ao Hospital Norospar 
de Umuarama. Ele é foragido da 
Penitenciária Estadual de Cruzeiro 
do Oeste (Peco) e possui quatro 
mandados de prisão em aberto. 
“Trabalho intenso, cansativo, horas 
e horas tentando localizar o autor. 
Mas conseguimos. Sabíamos que 
ele era um indivíduo perigoso”, res-
salta o delegado Adaílton.

Com Colombiano estava um 
revólver Taurus de calibre 38 
com uma munição intacta. A arma 
seria a mesma que foi tomada da 
vítima durante o roubo à proprie-
dade rural. Além disso, uma pis-
tola Taurus de calibre 380 com 
dez munições também estava de 
posse do suspeito.

O CRIME
Colombiano e o comparsa forma 

até o sítio de José Venancio, em 
de Brasilândia do Sul onde, se 
passando por policiais, mandaram 
que a vítima entregasse uma arma 

registrada na manhã de quarta-feira 
(20). O filho de Venâncio desconfiou 
da situação e uma luta corporal foi 
iniciada, até que houve um disparo 
e Venâncio foi atingido na cabeça. 
Os bandidos fugiram e a vítima foi 
socorrida, mas não resistiu.

Placas falsas 
Um homem de 23 anos foi preso 
na madrugada de ontem (quinta-
feira, 21) após ser abordado por 
policiais rodoviários estaduais no 
quilômetro 278 da rodovia PR-323, 
em Cruzeiro do Oeste. Ele não 
possuía CNH e dirigia um Renault 
Logan, de cor prata, com placas 
falsas. A PRE apurou que o veículo 
foi roubado no estacionamento 
de uma loja em Pinhais, região 
metropolitana de Curitiba, em 
agosto. Encaminhado à delegacia 
de Cruzeiro do Oeste, o jovem 
disse que levaria o automóvel até 
Dourados (MS).

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
22/10 a 22/11 0,5000 0,3153 0,0000
23/10 a 23/11 0,5000 0,3153 0,0000
24/10 a 24/11 0,5000 0,3153 0,0000
25/10 a 25/11 0,5000 0,3153 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +3,72% 29,85 
Vale ON +0,52% 48,42 
ItauUnibanco PN +1,02% 35,49 
Gerdau PN +7,52% 16,45 
Usiminas PNA +6,68% 8,15 
Ultrapar ON +6,20% 21,94

IBOVESPA: +1,54% 107.496 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 108,52
Libra est. 0,7735
Euro 0,9027
Peso arg. 59,75

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,3% 4,1920 4,1930 +4,6%
PTAX  (BC) -0,1% 4,2006 4,2012 +4,9%
PARALELO -0,2% 4,1400 4,4300 +4,7%
TURISMO -0,2% 4,1400 4,4100 +4,8%
EURO 0,0% 4,6517 4,6541 +4,2%

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

DÓLAR 21/11

Iene R$ 0,0387
Libra est. R$ 5,43
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1539,65 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 21/11

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 21/11 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 84,50 -1,2% -1,2%
SOJA Paranaguá 90,00 -1,1% -1,6%
MILHO Cascavel 38,00 -1,3% 5,6%

SOJA 901,75 -3,25 -4,8%
FARELO 301,00 1,20 -2,2%
MILHO 368,50 1,75 -4,8%
TRIGO 509,00 -6,50 -2,8%

SOJA 78,59 0,1% 0,9%
MILHO 33,98 0,0% 4,6%
TRIGO 46,50 0,1% 2,3%
BOI GORDO 193,24 2,0% 24,5%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 21/11 PR DIA 30d.

Em 21/11 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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Representantes da Plusval visitam abatedouro e projetam atividades
Representantes das empresas C.

Vale e Pluma Agroavícola estiveram 
em Umuarama na manhã da quinta-fei-
ra (21) para visitar o complexo do aba-
tedouro da antiga Averama. O grupo 
de empreendedores também se reu-
niu com o prefeito Celso Pozzobom, 
vereadores, assessores e secretários, 
além do ex-deputado estadual Fernan-
do Scanavaca, no Paço Municipal.

C.Vale e Pluma formalizaram uma 
parceria que resultou na Plusval, em-
presa que arrendou o abatedouro que 
era da Averama, em Umuarama, e re-
tomará as atividades da unidade. A 
planta industrial está em fase de re-
estruturação. A expectativa é de que 
o abate de frangos seja iniciado em 
março de 2020, com 60 mil aves/dia. 
Gradativamente o número aumenta-
rá, até chegar aos 200 mil frangos/
dia (capacidade máxima da unidade), 
garantindo uma geração de aproxima-
damente 2.000 empregos.

O presidente da C.Vale, Alfre-
do Lang, destaca que além disso, 
a estimativa é de ter 350 integra-
dos, ou seja, avicultores que irão 
produzir a matéria-prima para o 
abatedouro. “Nosso objetivo é que 
este frango seja produzido aqui na 

região. A área de abrangência da 
C.Vale vem até mais ou menos em 
Iporã. Então de Iporã para cá será a 
área de responsabilidade da Plusval. 
Sabemos que há muitos avicultores 
que pararam as atividades após o 
fechamento da Averama, outros que 

estão entregando frangos para cida-
des mais distantes. Acreditamos que 
esta nova unidade será muito positi-
va para eles, além de gerar emprego 
para Umuarama e cidades próximas, 
renda e arrecadação de ICMS para o 
município”, disse Lang.

Alfredo Lang destacou que um 
dos principais motivos do encontro 
em Umuarama foi pela busca ao 
apoio da administração municipal 
no sentido de melhorar o acesso 
ao abatedouro, sendo que a unida-
de fica situada às margens da rodo-
via PR-323, saída para Guaíra, área 
de tráfego intenso. “Não podemos 
expor os funcionários e parceiros a 
qualquer risco de acidente. Por isso 
pedimos o apoio do prefeito para in-
terceder junto ao Governo do Esta-
do a fim de viabilizar obras de aces-
so”, disse o presidente da C.Vale. 
Pozzobom, por sua vez, afirmou que 
nas últimas vezes em que esteve 
em Curitiba já tratou deste assunto 

A expectativa é de que o abate inicial seja de 60 mil aves/dia com aumento gradativo até chegar aos 200 mil

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO

Apoio da Prefeitura
junto ao Governo. “Nossa expec-
tativa é de que na próxima vinda 
do governador Ratinho Junior a 
Umuarama aconteça o lança-
mento do edital de licitação da 
duplicação da PR-323, no trecho 
entre o posto Gauchão e o trevo 
de acesso a Mariluz. O projeto 
está em fase final. Além disso, 
a Prefeitura vai entrar com ser-
viços para assessorar esta nova 
empresa. Teremos que desen-
volver algumas ações e investir 
recursos, mas é uma causa nobre: a 
geração de empregos e renda”, des-
tacou o gestor municipal. O prefeito 
acrescentou que convidou vereadores 
para participarem da reunião justamen-

te para que eles se aproximassem do 
assunto e sensibilizassem no momen-
to em que for necessário votar projetos 
de lei para promover estas medidas 
de acessibilidade.

LADEADO pelos empresários Celio Batista e Fernando Sca-
navaca, o presidente da C.Vale, Alfredo Lang, analisa a planta

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO

Estruturação
O abatedouro em Umuarama está 

em fase de estruturação. Além da re-
forma da planta industrial, a Plusval 
está buscando as licenças necessá-
rias e organizando a ocupação dos 
primeiros cargos. A contratação de 
mão de obra local para o abatedouro 
ainda não teve início. A Pluma Agro-
avícola, de propriedade dos irmãos 
Lauri, Adriano e Adroaldo Paludo, 
tem sede em Cascavel. A empresa 
possui atualmente quatro abatedou-
ros, sendo dois no Mato Grosso do 
Sul, um em São Paulo e um no Rio 
Grande do Sul. Além disso, é a maior 
produtora de ovos fér teis e de pintai-
nhos do Brasil. Lauri explica que a 
Pluma já estava inserida no mercado 
em Umuarama, através da entrega 
de ração para produtores integrados, 
entrega de pintainhos e aquisição 
de aves para seus abatedouros. “Já 
temos uma parceria de muitos anos 
com a C.Vale desde que a empresa 

iniciou as atividades do abate de 
frangos em Palotina”. O empresário 
lembra que a parceria surgiu após 
algumas conversas. “Como as duas 
empresas já estavam atuando na re-
gião, surgiu esta oportunidade. As 
conversas foram evoluindo e a parce-
ria acabou formalizada. Trata-se da 

realização de um sonho e estamos 
buscando colocar em funcionamento 
o mais breve possível. A expectati-
va inicial é de que o abatedouro es-
teja funcionando no final de março 
de 2020, mas a reforma é grande, a 
mudança de planta é bastante com-
plexa”, afirmou Lauri.

O
B

E
M

D
IT

O

PREVISÃO é de que cerca de 2 mil empregos venham a ser gerados inicialmente

“A expectativa no município é gran-
de com o início das atividades da 
Plusval, principalmente na geração de 
empregos e renda. As autoridades se 
mostraram otimistas, pois serão ao 
menos 2 mil empregos diretos gera-
dos a partir de março do ano que vem.

Ainda há o emprego indireto, e o 
fomento ao pequeno produtor, que es-
tava com seu aviário parados e poderá 
colocá-lo em funcionamento”, lembrou 
o prefeito Celso Pozzobom. “Estamos 
apostando nossas fichas nesse proje-
to. Aqui existe mão de obra e maté-
ria-prima. Acreditamos que vamos con-
seguir enfrentar todos os fatores que 
existem para abrir a unidade e que vai 
acabar ficando pequena com o passar 
dos anos”, conta Lang.

O arrendamento inclui toda a plan-
ta da Averama em Umuarama. O prazo 
é de 10 anos, prorrogáveis por igual 
período. Ainda não foi marcado o iní-

cio das entrevistas e contra-
tações dos funcionários que 
irão atuar no abatedouro. (co-
laboração OBemdito)

Expectativa

REUNIÃO na prefeitura entre representan-
tes da Plusval e autoridades políticas locais

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO
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Interbairros inicia 
segunda fase

Neste f inal de 
semana o Campeo-
nato Interbairros e 
distritos de Futebol 
Masculino sub-17 ini-
cia a segunda fase 
de jogos, serão duas 
partidas em cada um 
dos dois dias de com-
petição. A primeira 
rodada acontecerá 
no sábado (23) ás 
15h45, na arena 
Lovat ,  quando o 
Serra dos Dourados 
encara o Jardim São Cristóvão. 
Em seguida, ás 17h o Colégio 
Bento Jardim União pega a Zona III.

Já no domingo (24), o primeiro 
jogo acontecerá ás 09h. O Jardim 
São Cristóvão enfrenta o A.C.E.R.U. 
Depois, ás 10h15 o A.C.E.R.U. 
joga contra o Serra dos Dourados.

A terceira rodada do campeonato 

Futsal Feminino Outubro Rosa segue durante o final de semana
A 2ª Copa de Futsal Feminino 

Outubro Rosa, continua a ser dis-
putada neste final de semana, 
quando entra em sua 2ª fase. A 
rodada de jogos acontecerá no 
Ginásio de Esportes Amário Vieira 
da Costa, o ‘Vieirão’.

No domingo (24) ás 10h o 
Palotina Futsal pega a Juventude 
Sportland Futsal e logo depois, ás 
11h a P.M de Nova Olímpia encara 
o Clube Olímpico Umuarama.

Já no sábado (30), ás 18h, o 
Master Futsal duela com o Palotina 
Futsal. A terceira fase da competi-
ção está agendada para o dia 1º 
de dezembro (domingo), quando 
ás 9h a Tornearia Prisma Umua-
rama joga contra o Clube Olímpico 

River já tem 
festa marcada 
após a final da 
Libertadores

O clube argentino já tem 
dia e local para comemorar. O 
jogo decisivo ainda não acon-
teceu, e a torcida ‘hermana’ já 
se prepara para comemorar a 
vitória sobre o Flamengo. Será 
no sábado (23) a partida e, se 
ganhar ou perder (de acordo 
com o jornal argentino Olé), o 
time terá uma comemoração no 
dia 8 de dezembro. Neste dia, 
será a data da próxima partida 
do clube, em Buenos Aires, e 
será um dia antes do aniversá-
rio de um ano da Libertadores 
de 2018, a que o River ganhou 
sobre o Boca Juniors, em Madri.

Caso vença o clube carioca, 
neste sábado, a festa será 
ainda maior. Há a possibilidade 
de que a data marque a inaugu-
ração de uma estátua de Gal-
lardo e o lançamento da nova 
camisa 2 do clube.

já tem data marcada, será o dia 1º 
de dezembro (domingo), quando os 
jogos acontecerão no Estádio Muni-
cipal Lucio Pepino. Serão apenas 
duas partidas. A primeiras delas 
acontecerá as 09, quando o Lovat 
vai duelar contra a Zona III;. Em 
seguida, ás 10h15 o A.C.E.R.U. 
encara o Serra dos Dourados.

Umuarama e o segundo jogo será 
entre a Juventude Sportland Futsal 
e o Master Futsal Umuarama ás 

SERÃO duas partidas em cada um dos dois dias de competição

DIVULGAÇÃO

10h. para finalizar a rodada, ás 
11h a P.M. de Nova Olímpia pega 
a Tornearia Prisma de Umuarama.

A competição entra nesse final de semana em sua segunda fase

DIVULGAÇÃO
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Afsu pega o Foz hoje no 
jogo de volta da semifinal

Após vencer o Foz do Iguaçu em 
casa pelo placar de 4 a 3, e garan-
tir um ponto de vantagem sobre o 
adversário, Afsu encara nesta sexta-
-feira (22) ás 20h novamente o time 
da região Oeste do Paraná.

O jogo anterior (de ida no dia 11 de 
novembro), foi considerado pela equipe 
do Afsu um difícil desafio, pois a equipe 
do Foz é uma equipe muito forte e teve 
uma excelente atuação, principalmente 
por ser o atual campeão estadual e um 
dos finalistas da Liga Nacional.

“Foi uma semana intensa de trei-
namento e preparação para esse jogo, 
que é de extrema importância. Vamos 
tentar corrigir algumas falhas e manter 
o time firme, pois esta é considerada 
por nós, a mais importante de todo o 
campeonato. É muita pressão, já que 
vai ser na casa do adversário. Mas 
vamos usar de sabedoria e boas 
estratégias. Temos um ponto de 
vantagem, mas não podemos contar 
apenas com isso para garantir a vaga 
na final do Paranaense” ressaltou o 
técnico do Afsu Nei Victor.

Pedrinho continua no Corinthians
Na última quarta-feira (20), os 

torcedores do Corinthians receberam 
uma notícia um tanto quanto especial. 
Durante entrevista coletiva, Pedrinho 
falou um pouco sobre sua permanên-
cia no Parque São Jorge e avaliou a 
chegada do novo comandante Tiago 
Nunes ao Parque São Jorge.

Mesmo com muita especulação 
sobre uma possível ida para a Europa, 
o atacante, que vive um dos momen-
tos mais expressivos de sua carreira 
profissional, deixou os torcedores do 
Timão bem aliviados ao revelar que já 
tem conversas avançadas para reno-
var seu contrato com o Alvinegro.

“Como vocês sabem, a gente 
estava conversando para poder, no 

início de janeiro, haver essa renova-
ção”, afirmou o meia, que também 
garantiu que o encaminhamento do 
novo vínculo aconteceu antes mesmo 
da saída de Fábio Carille. Pedrinho 
comentou também a respeito no 
novo técnico. “Ele (Tiago Nunes) 
veio ontem, a gente só acabou cum-
primentando. No Corinthians, todo 
jogo é importante, principalmente 
agora que vem um novo treinador. 
Isso serve para todos os jogadores 
mostrarem os grandes atletas que 
são para poderem estar presentes 
na temporada do ano que vem”.

Tabela
Vencendo, o Umuarama poderá ter como adversário a equipe do Cresol Dois 

Vizinhos, que no primeiro jogo (de ida da disputa da semifinal) venceu o Marreco 
Futsal pelo placar de 2 a 0. O jogo de volta entre estas duas equipes acontece no 
sábado (23) em Francisco Beltrão. A 4ª e última fase do campeonato ainda não 

tem data nem local marcado.

PEDRINHO em campo pela equipe 
do Corinthians

DIVULGAÇÃO

AFSU saiu na vantagem, com um gol de diferença no primeiro jogo contra o Foz

DIEGO LANESKO
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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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Em “Éramos seis”, Lola e Júlio disfarçam sua situação 
perante Emília. Julinho repreende o comportamento 
de Soraia, que é elogiada por Karine. Lola tem uma 
conversa franca com Emília. Julinho pede a mão de 
Lili em namoro para Virgulino. Júlio se empolga com o 
chamado de Emília para uma visita e Lola se preocupa 
com o excesso de confiança do marido. Zeca explica 
a Olga que foi Emília quem o obrigou a levar Justina 
para casa. Isabel e Lúcio decidem se reaproximar. 
Júlio pede desculpas a Alfredo e reconhece o valor 
do filho. Carlos fica confuso com seus sentimentos 
por Inês e Mabel. Genu vê Júlio na rua e alerta Lola. 
Soraia descobre que Julinho está namorando Lili. Júlio 
questiona Assad sobre uma possível sociedade. Lola 
implora que Emília ajude Júlio. Inês sente saudade de 
Carlos. Mabel e Carlos se beijam.

Júlio questiona Assad sobre uma possível sociedade

Malhação 
Filipe diz a Rita que Rui está 

usando Nina para se aproximar dela. 
Cléber diz que não confia mais em 
Anjinha. Raíssa não consegue se 
decidir sobre sua viagem. Camelo 
aconselha Tatoo a se desculpar com 
Anjinha e Cléber. Carla comenta com 
Raíssa que acredita que Camelo se 
afastou para não influenciar em sua 
decisão. César estuda com Jaqueline, 
que se irrita com o pai. Marco procura 
Carla, que afirma mais uma vez que 
o relacionamento dos dois acabou. 
Marco faz uma surpresa para Carla, e 
os dois se beijam. Marco revela que 
se afastará do trabalho de policial nas 
ruas. Raíssa confronta Camelo. Filipe 
se revolta quando Rita o convida para 
ir à inauguração do bar de Rui.

Bom Sucesso
Paloma sente ciúmes da relação 

de Alber to com Vera. Alice conta 
a Paloma que se inscreveu no con-
curso de novos autores da Prado 
Monteiro. Nana sugere a Diogo que 
ambos façam terapia de casal. Fran-
cisca avisa a Alice e Waguinho que 
eles foram selecionados para a pró-
xima fase do concurso. Vicente elogia 
Gabriela e Patrick no treino. Gabriela 
festeja ao saber que haverá um time 

feminino no campeonato de basquete. 
Yuri pede Gisele em namoro. Nana 
chega à falsa sessão de terapia.

A dona do pedaço
*Resumo do último capítulo não 

divulgado pela emissora. 

As aventuras de Poliana 
Após descobrir que Luisa está na 

casa de Pendleton, Marcelo tem uma 
séria conversa com a namorada. Para 
se vingar de Filipa, Guilherme conta a 
João que a irmã está interessada nele. 
Yasmin, Gael e Benicio bagunçam toda 
a casa antes da chegada dos interes-
sados em aluga-la. Glória descobre 
que OTTO foi retirado da presidência da 
O11O e questiona Roger. Roger diz que 
Glória passou suas ações da O11O para 
o filho, mas não consegue se lembrar 
devido ao seu problema de memória.

Cúmplices de um resgate 
Os italianos falam sobre o que acon-

tecerá com a sapataria e a sorveteria 
quando morrerem, pois Pedro optou pela 
veterinária e Téo não teria condições. 
Bira e Letícia finalmente saem juntos 
para ir ao cinema. Bira diz para a secre-
taria que lhe ama, mas a mulher não 
gosta e diz que isso não se diz no pri-
meiro encontro. Téo conta para Manuela 
(Isabela) o que escutou da conversa 

dos pais e é consolado e motivado pela 
menina. Joel procura Omar no vilarejo. 
Téo tenta preparar sorvete sozinho, mas 
enfrenta dificuldade e corta o dedo sem 
querer. Joel vai na casa de Mateus e 
pergunta para o garoto onde está Omar.

Topíssima 
Pedro estranha o comportamento de 

Edevaldo. Canarinho é perseguido por 
Airton. Yasmim procura Beatriz e avisa 
que Lara deixou um apartamento para 
Rafael. Ela avisa que Lara gostaria que 
o rapaz não estivesse no Brasil quando 
descobrisse que o pai é um bandido. 
Canarinho chega no local marcado e 
deixa o dossiê por ali. Ele retorna para 
o táxi. Airton aproveita e pega o dos-
siê. André chega no mesmo momento e 
quase é atropelado. O delegado aponta 
a arma para o impostor.

O rico e Lázaro 
Evil procura o rei e chama Daniel para 

falar sobre o roubo nas contas do palácio. 
Zac chega em casa e se recusa a jantar 
na presença de Fassur. Dana incentiva o 
noivado de Joana e Zac. Sadraque chega 
para observar Dalila durante a noite. 
Ebede chama Gadise para uma conversa. 
Sammu-Ramat inala o incenso e tem alu-
cinações. Sadraque percebe que Dalila é 
sonâmbula. No alojamento, uma escrava 
ameaça Lia com uma faca.
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Você sente a necessidade de se concentrar no 
que é essencial você está mais sério que o habi-
tual, e com razão. Você terá que mostrar que pode 
improvisar não se detenha.

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

Você vai se desculpar com alguém e não vai se arre-
pender. Se quiser levar as coisas muito rapidamente, 
você pode causar problemas a si mesmo. O resultado 
não será grave, mas será que vai ter alguma utilidade? 
Vá com calma e tenha cuidado com o que come.

Você está no centro do palco e não terá problemas 
para persuadir os outros a trabalharem com você. 
Evite discussões tempestuosas, que sugam sua 
energia. Você vai ganhar, não duvide.

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.

Você vai receber uma boa notícia. Seu humor será uma 
das determinações para alcançar seus objetivos, então 
preste atenção nele. Correr riscos vai aumentar a sua 
moral. Na frente física, você se beneficiaria de beber 
mais líquidos a fim de purgar os seus rins.

Suas ideias estão mais claras e chegou a hora de tomar 
uma decisão que envolve compromisso em longo prazo. 
Você tem as ferramentas necessárias para enfrentar e 
resolver problemas que o estão incomodando profunda-
mente e bloqueando seus níveis de energia

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

Tenha cuidado para não ser impulsivo, você fala rápido 
demais. Os prazeres materiais vêm na hora certa. Você 
precisa recarregar suas baterias para manter o ritmo em 
torno de você. Passe algum tempo sozinho também. 
Você vai se sentir melhor com isso.

Hoje o dia será muito animado. Os encontros 
serão agradáveis e reforçarão sua confiança. Você 
precisa encontrar um equilíbrio entre a reflexão e 
a ação, entre a atividade física e o relaxamento. 
Ouça o seu corpo.

Não tente ser algo que você não é. Seja ver-
dadeiro, sem falsos pretextos. Você será capaz 
de acompanhar o ritmo imposto indiretamente 
a você pelas pessoas ao seu redor. Ser útil lhe 
dará energia.

É hora de pensar em fazer uma grande mudança. 
Suas ambições são saudáveis, então lute por elas. 
A sensação de que algo está faltando levará a um 
momento de cansaço passageiro. Cure-o com uma 
dose de vitaminas e mantenha seu corpo ativo.
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Amazonas
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Ser
estudado

pela
Ufologia

Demons- 
tração de 
desagrado 
da plateia
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Negrini,

atriz
brasileira

Antônio
Vieira,
padre

português

Lasar
Segall,
pintor

brasileiro

Tipo de
flauta (pl.)

Ilha grega

(?) Seda-
ka, cantor

Base do
caviar

Flores da
Provença

Terreno, em inglês
Lago de (?): é o

maior da América 
do Sul (Venezuela)
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pé (fig.)

Cena do 
matadouro

Após

Agir, 
em inglês
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em RG
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"varal"
Rádio

(símbolo)
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De + ela
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ça você
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mendação
do médico

Sua (?): 
o Papa
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Ano, em
francês

2/an. 3/act — lot. 4/neil. 5/vaias. 7/lavanda. 8/lan house. 11/transversas.
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O truque da filoso-
fia é começar por 
algo tão simples 

que ninguém ache 
digno de nota e 

terminar por algo 
tão complexo que 
ninguém entenda.
(Bertrand Russell)

 Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário. 
Nesta sexta (22) os parabéns vão para 

Marlo Aparecido De Souza. No sábado (23) 
vivas para Nilson Dalessi, Silvana R. dos 
Santos Cossi, Sidnei Abou Rahal, Ricardo 
Pohlot Perfeito e Valdecir Lunelli Bonfin 
Sutil.  No domingo (24) cumprimentos 
para Heverton Garcia de Oliveira e Ceci 

Messias Engel. Na segunda (25) parabéns 
para Adailton Rosa de Oliveira, Carlos 

Miguel De Oliveira ,Carlos Emilio Weingart-
ner  e Thiago Marcolino Lima El Kadri. Da 

coluna: felicidades!

PORTRAIT
SOLANGE E SAUL VICTORINO, na nova loja Retook e em clima de Natal, comemo-

ram o novo espaço mais amplo e bem localizado, na Avenida Paraná. 

NATAL 
O  prefeito Celso Pozzobom, convida a comunidade para o lançamento do Natal 
Encantado 2019,  onde será  apresentada a programação festiva que vai alegrar 
o fim de ano na cidade, levando o espírito natalino a todos os cantos. Será dia 
25 de novembro, às 20h, no Teatro Vera Schubert. 

Tropicalíssimo
Clima Tropical e dançante no finalzinho de Novembro com a 30ª Noite 
Tropical que assinala a agenda deste sábado (23) no  Harmonia Clube 
de Campo. A festa marca um dos maiores eventos da cidade e rende 
muita roupa florida, bons shows e muita alegria com a Banda Santa 
Mônica e a galera do Ostenta Samba. Convites na secretaria do HCC. 

THIAGO CASONI

 NOVO ONIX HATCH 2020
DIVULGAÇÃO GM

Faça um test drive . . e apaixone-se!
A Concessionária Uvel já está com o novo Onix Hatch 2020 -,  modelo recém chegado  em versões de motor 

sempre 1.0, com e sem turbo. O Onix Hatch cresceu substancialmente, e a nova geração está maior no compri-
mento, que cresceu 23 centímetros e agora tem 4,16 metros. Ele ficou ainda 3 cm mais largo (com 1,73 m) e 

teve um crescimento de 3 cm no entre-eixos (2,56 m). O porta-malas comporta 275 litros - crescimento margi-
nal. A altura permanece com 1,48 m. Os dados do motor aspirado também são revelados.

O 1.0 tricilindrico oferta 78 cavalos de potência com gasolina e 82 cavalos com etanol, ambos a 6.400 rpm. O 
torque é de 9,7 kgfm com gasolina e 10,6 kgfm com etanol, em qualquer caso a 4.100 rpm. O câmbio é manual 
de 6 marchas.O consumo desse modelo, com gasolina, é de 13,5 km/l em cidade, e 16 km/l em estrada. Com 

etanol fica com 9,4 km/l e 11,2 km/l, respectivamente.O modelo 1.0 Turbo adota o mesmo propulsor do sedã, de 
modo que há tem 116 cavalos e 16,8 kgfm, tanto com etanol quando com gasolina.

O Onix Turbo automático tem consumo de gasolina de 11,9 km/l em cidade, e 15,1 km/l em estrada. Com etanol 
fica em  8,3 km/l, e 10,7 km/l, respectivamente.

 UVEL: o melhor lugar para comprar o seu carro!
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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 

FATOS SOBRE O LIONS CLUBES INTERNATIONAL 
O Nome da Associação                                                                                                                 

A denominação oficial do "Lions" é "Associação Internacional de Lions 
Clubes" ou simplesmente "Lions Clubs International". O nome Lions foi 

escolhido devido ao que o leão simboliza, isto é, coragem, força, 
atividade e confiança.                                                                                                       
Declaração de Missão                                                                                                               

Criar e fomentar  um  espírito   de  compreensão  entre todos os povos 
para atender às necessidades humanitárias oferecendo serviço 

voluntário através do envolvimento na comunidade e da cooperação 
internacional.                                                                                                               

Lema                                                                                                                             
O lema da associação é "Nós Servimos". Ele foi adotado na Convenção 

Internacional de 1954, tendo sido escolhido entre mais de 6.000 
sugestões apresentadas por sócios de todas as partes do mundo.                                                      

Slogan                                                                                                             
Liberdade, Igualdade, Ordem, Nacionalismo, Serviço. Ele foi adotado 

na Convenção Internacional de 1919.                                                                
As Cores do Leonismo                                                                                                                             

O roxo e o amarelo-ouro foram  escolhidos  quando a  associação  foi 
fundada em 1917. O roxo representa lealdade ao país natal, aos 

amigos, a si mesmo e à integridade da mente e da alma. É a cor da 
coragem, energia e dedicação a uma causa. O amarelo-ouro simboliza 
sinceridade de propósito, imparcialidade de julgamento, simplicidade 

de vida e generosidade espiritual e compromisso para com a 
humanidade. Muitas vezes o azul escuro é usado em lugar do roxo.                                                             

Emblema Oficial                                                                                                              
O atual emblema do Lions foi adotado na 

convenção de 1919.                                                                       
Hoje, Leões de todas as partes do mundo são 

facilmente reconhecidos ao usarem este emblema. 
O emblema consiste de um "L" dourado num 

círculo roxo ou azul. Em torno deste círculo roxo 
há uma área circular dourada com o perfil de dois leões, um de costas 
para o centro. A palavra "Lions" e "International" aparecem no topo e 
na parte inferior. Os leões estão olhando para um passado glorioso e 

com confiança para o futuro. 

O Paraná confirmou a 
onda de crescimento e pelo 
sétimo mês consecutivo apre-
sentou saldo positivo na gera-
ção de empregos. De acordo 
com levantamento divulgado 
na quinta-feira (21) pelo 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(Caged), vinculado ao Minis-
tério da Economia, o Estado 
abriu 7.406 postos de traba-
lho no mês passado. Foi o 
melhor outubro desde 2013, 
marcando uma evolução de 
7% em relação ao mesmo 
período de 2018 (6.937).

No acumulado do ano são 
66.901 novas vagas. O Estado 
está entre os que mais gera-
ram oportunidades de trabalho 
no País neste ano, junto com 
São Paulo, Minas Gerais e 
Santa Catarina.

O governador Ratinho Jr. 
destacou o bom momento 
econômico do Paraná, 
aliando investimento em 
desenvolvimento regional 
à atração de novos investi-
mentos. “São quase R$ 20 
bilhões em investimentos 
privados apenas neste ano. 
Organizamos o Estado para 
facilitar a vida de quem quer 
gerar emprego e renda”, 
afirmou o governador.

Ratinho Jr. lembrou 
que o Paraná atua para 

PR amplia criação de empregos
pelo sétimo mês consecutivo

corrigir carências no setor 
de infraestrutura com foco 
no desenvolvimento regio-
nal. O governador citou o 
investimento em reforma 
e duplicação de rodovias, 
ampliação de aeroportos e 
da capacidade do Porto de 
Paranaguá. “Criamos um 
ambiente favorável para 
investimentos”, disse.

Para o secretário da Jus-
tiça, Família e Trabalho, Ney 
Leprevost, esse índice é 
motivo para se comemorar, 
já que reflete, também, os 
esforços do Departamento 
do Trabalho. “Todas as ações 
da Secretaria são voltadas 
para acelerar a colocação dos 
trabalhadores no mercado e 
diminuir o desemprego”, afir-
mou Leprevost.

Ele lembrou que foi 
lançado recentemente o 
Emprega Mais Litoral, com 
foco nas contratações tem-
porárias para a temporada 
de verão nas praias para-
naenses. “Ainda em outubro 
o Paraná liderou o ranking 
nacional de quantidade de 
vagas ofertadas nas Agên-
cias do Trabalhador. Somos 
hoje o único estado do país 
com mais vagas disponíveis 
nas agências do que trabalha-
dores inscritos para se colo-
car no mercado”, enfatizou.

Setores
Os setores de comércio (3.199) e serviços (2.488) foram os que 
mais empregaram em outubro, puxados pelo aquecimento da 
economia com a aproximação do fim do ano. “O comércio está 
sentindo o impacto das festas de fim de ano, vendendo mais e 

contratando mais”, explicou Suelen Glinski, economista do Depar-
tamento do Trabalho da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho.

No acumulado do ano, destaque para a retomada da cons-
trução civil. De janeiro a outubro o setor criou 10.656 pon-
tos, crescimento de 8,8% em relação ao mesmo período do 
ano passado. “Essa retomada é importante porque mostra 

a confiança dos empresários do ramo, criando um ambiente 
favorável e expectativa futura”, disse a economista.
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Experiência   Os alunos 
do 3º ano do ensino 
médio do Colégio 
Estadual Padre Anchieta, 
de Assis Chateaubriand, 
assistiram a uma aula 
de Física diferente, 
participando da oficina 
do projeto de extensão 
‘Engenharia na Escola 
com o KIT Mola’, do 
curso de Engenharia 
Civil da Unipar. O 
coordenador, professor 
Cristiano Goulart, 
explica que por meio 
de material didático 
específico os alunos 
executaram protótipos 
de edificações. Segundo 
ele, desta forma, eles 
puderam analisar o 
comportamento das 
estruturas quantos 
aos fenômenos físicos 
envolvidos. Além de 
prática aos futuros 
universitários, a atividade 
promove integração e 
a proximidade com os 
conteúdos e modelos de 
aprendizagem do curso 
de Engenharia Civil. 

Enfermagem   O curso 
de Enfermagem da 
Unidade de Francisco 
Beltrão promoveu sua 
19ª Semana Acadêmica. 
Evento reuniu mais 
de duzentos inscritos 
e palestrantes que 
abordaram temas 
voltados ao contexto 
da arte do cuidar. Na 
primeira noite, os 
palestrantes foram os 
advogados Antônio 
Carlos Castilho e Tany 

Rocha Castilho, membros 
da Comissão de Ligação 
com Hospitais (COLIH). 
No dia seguinte, as 
atividades foram 
diversificadas, sendo 
uma delas a simulação 
do atendimento inicial 
à vítima de acidente 
automobilístico. Já o 
professor Leonardo 
Velasquez ministrou 
o tema ‘A Revolta 
da Vacina do século 
21’, discutindo as 
epidemias atuais e 
a volta de doenças 
antes erradicadas. 
Outra atividade foi 
um minicurso teórico-
prático sobre Exames 
Laboratoriais Aplicados à 
Enfermagem.

Hematologia   O 
professor Romir 
Rodrigues, do curso de 
Farmácia da Unidade 
de Paranavaí, foi ao Rio 
de Janeiro participar 
do Congresso Brasileiro 
de Hematologia, 
Hemoterapia e Terapia 
Celular – HEMO 2019. 
Na ocasião, o professor 
expôs trabalho científico 
com o tema ‘Perfil das 
doações de sangue dos 
acadêmicos do curso de 
Farmácia e Arquitetura 
e de uma universidade 
privada de Paranavaí’. 
Segundo ele, os assuntos 
abordados no evento 
têm correlação com os 
conteúdos ministrados 
em sala de aula, com 
inovações em pesquisa e 
tecnologia.

NOTÍCIAS DA

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

A Cáritas Diocesana de Umua-
rama realiza campanha de 
Natal para arrecadar 100 ces-
tas natalinas que serão com-
postas por alimentos da cesta 
básica, produtos de higiene 
pessoal e produtos natalinos. 
As cestas natalinas serão doa-
das para imigrantes e refugia-
dos que residem na Capital da 
Amizade. O orçamento feito 
pelos organizadores aponta 
que aproximadamente R$ 170 
será o custo de cada cesta 
natalina. A conta para doa-
ção em dinheiro é a do Banco 
Sicoob – 4379, número 2024 
– 9, em nome de Cáritas Dio-
cesana de Umuarama. CNPJ 
06.977.063/0001-89.

Cinema
O Exterminador do Futuro: Des-
tino Sombrio, sexto filme da 
franquia, que promete reestru-
turar a história da saga, estreou 
ontem (quinta-feira, 22) no Cine 
Vip em Umuarama. O filme deve 
mostrar a ausência da Skynet e 
o surgimento de um novo vilão. 
Esse grupo seria chamado de 
Legião, substituindo o antigo sis-
tema, que é citado na sinopse 
oficial do filme.
 
Gastronomia 
de Natal
Como parte das ações especiais 
que fazem parte da programação 
do Natal Encantado, promovido 
pela Prefeitura de Umuarama, 
estão abertas as inscrições para 
o 2º Concurso Gastronômico de 
Natal. A data para inscrição segue 
até o dia 26 de novembro. Os 
interessados deverão solicitar a 
ficha de inscrição junto à Secre-
taria Municipal de Indústria, 
Comércio e Turismo pelo e-mail: 
turismo@umuarama.pr.gov.br.
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E 
FARMACÊUTICAS DE MARINGÁ E REGIÃO/PR. 

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 28/11/2019 ás 17:00 Hs em 
primeira convocação, tendo como local a  sede do Sindicato  situada à Rua Marçal Cândido Siqueira 
Nº398  nesta  cidade  de Maringá  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.    
 

 Maringá, 22 de Novembro de 2019. 
                     

____________________________________ 
MITCHEL DE OLIVEIRA CAMPOS 

Presidente 
 
 

Curitiba, 1 de Agosto de 2019 - Edição nº 2550
Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná

Interior
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PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA
SECRETARIA DA PRIMEIRA VARA CÍVEL
E DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Desembargador Antônio Franco Ferreira da Costa, 3693, Centro Cívico, CEP:
87.501-200, Umuarama/PR
Fone: (44) 3621-8401, e-mail: umu-1vj-s@tjpr.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(art. 513, § 2º, IV, do CPC)
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Dr. PEDRO SERGIO MARTINS JUNIOR, MM. Juiz de Direito, no uso e
suas atribuições legais, FAZ SABER que por esta PRIMEIRA VARA CÍVEL E
DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO DA COMARCA DE UMUARAMA, ESTADO
DO PARANÁ, tramita a AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
registrada sob nº 0009545-59.2011.8.16.0173, que a ASSOCIAÇÃO PARANAENSE
DE ENSINO E CULTURA move em face de ALEX FRANCISCO SANTANA, tendo
por objeto o presente edital a INTIMAÇÃO da executada ALEX FRANCISCO
SANTANA do REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA feito na ação
acima detalhada, buscando a satisfação do crédito no valor de R$ 32.493,12 (trinta e
dois mil quatrocentos e noventa e três reais e doze centavos) (para 03/2019), o qual
deverá ser pago no prazo de 15 (quinze) dias, contado do primeiro dia útil após o
prazo deste edital (art. 523, caput, do CPC). Não ocorrendo pagamento voluntário, o
débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários
de advogado de 10% (dez por cento) (art. 523, § 1º, do CPC). Não efetuado
tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado
de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, § 3º, do
CPC). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentar,
nos próprios autos, impugnação (art. 525 do CPC).
OBSERVAÇÃO: O processo acima detalhado tramita através do sistema
computacional Projudi, cujo endereço na web é https://projudi2.tjpr.jus.br/projudi/. O
acesso ao sistema pelos advogados depende de prévio cadastramento, o qual é
obrigatório, devendo comparecer à Sede da Unidade Jurisdicional que já utilize o
sistema eletrônico ou à OAB.
DADO E PASSADO nesta cidade de Umuarama, Estado do Paraná, em 30 de julho
de 2019.
JÚLIO UBIRAÍ GERALDO GOMES
TÉCNICO JUDICIÁRIO
Por ordem do MM. Juiz de Direito - Portaria nº 002/2018
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PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA
SECRETARIA DA PRIMEIRA VARA CÍVEL
E DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Desembargador Antônio Franco Ferreira da Costa, 3693, Centro Cívico, CEP:
87.501-200, Umuarama/PR
Fone: (44) 3621-8401, e-mail: umu-1vj-s@tjpr.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(art. 513, § 2º, IV, do CPC)
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Dr. PEDRO SERGIO MARTINS JUNIOR, MM. Juiz de Direito, no uso e
suas atribuições legais, FAZ SABER que por esta PRIMEIRA VARA CÍVEL E
DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO DA COMARCA DE UMUARAMA, ESTADO
DO PARANÁ, tramita a AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
registrada sob nº 0009559-43.2011.8.16.0173, que a ASSOCIAÇÃO PARANAENSE
DE ENSINO E CULTURA move em face de WANDERLEIA DE FATIMA TREVISAN,
tendo por objeto o presente edital a INTIMAÇÃO da executada WANDERLEIA DE
FATIMA TREVISAN do REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
feito na ação acima detalhada, buscando a satisfação do crédito no valor de R$
53.866,04 (cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quatro centavos)
(para 03/2019), o qual deverá ser pago no prazo de 15 (quinze) dias, contado do
primeiro dia útil após o prazo deste edital (art. 523, caput, do CPC). Não ocorrendo
pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e,
também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento) (art. 523, § 1º, do
CPC). Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde
logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art.
523, § 3º, do CPC). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias para, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresentar, nos próprios autos, impugnação (art. 525 do CPC).
OBSERVAÇÃO: O processo acima detalhado tramita através do sistema
computacional Projudi, cujo endereço na web é https://projudi2.tjpr.jus.br/projudi/. O
acesso ao sistema pelos advogados depende de prévio cadastramento, o qual é
obrigatório, devendo comparecer à Sede da Unidade Jurisdicional que já utilize o
sistema eletrônico ou à OAB.
DADO E PASSADO nesta cidade de Umuarama, Estado do Paraná, em 30 de julho
de 2019.
JÚLIO UBIRAÍ GERALDO GOMES
TÉCNICO JUDICIÁRIO
Por ordem do MM. Juiz de Direito - Portaria nº 002/2018
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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

23CLASSIFICADOSUMUARAMA, 10 DE MAIO DE 2019

COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00

@tribunahojenewsumuarama
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Preso ao entrar na cadeia
com celulares no ânus

Um homem foi flagrado ontem 
(quinta-feira, 21) tentando entrar na 
cadeia de Goioerê (67 quilômetros 
de Umuarama) com dois celulares 
escondidos no ânus. De acordo 
com a Polícia Civil, responsável 
pela divulgação das informações, 
o acusado foi descoberto depois 
que os agentes penitenciários des-
confiaram de seu comportamento.

“Os integrantes do Depen des-
confiaram da forma como o cida-
dão estava andando e, durante 
a revista, notaram par te de um 
invólucro plástico preto entre as 

suas nádegas”, revelou o dele-
gado chefe da 7ª Subdivisão 
Policial de Umuarama, Osnildo 
Lemes, a par tir de comunicado 
repassado pela Polícia Civil.

Os agentes penitenciários, 
então, descobriram os celula-
res na parte íntima do visitante 

e solicitaram a ele que retirasse 
os aparelhos de comunicação. “O 
homem foi preso e conduzido, com 
os aparelhos à presença da auto-
ridade policial, tendo em vista que 
a introdução de celular em unida-
des prisionais é tida como crime”, 
conclui comunicado da Polícia Civil.

Três feridos
Uma colisão entre duas motos deixou 
três pessoas feridas na manhã de ontem 
(21) no cruzamento da rua Santa Helena 
com a avenida Olinda, em Umuarama. 
O choque envolveu a Honda Titan 150, 
de cor vermelha, e a Honda Titan KS 
verde, esta última era ocupada por 
duas mulheres que seguiam pela rua 
Santa Helena. Quando cruzavam a 
avenida ocorreu a colisão com a Titan 
vermelha, que era conduzida por um 
jovem de 18 anos, que sofreu algumas 
escoriações. Bombeiros atenderam uma 
das mulheres que foi levada à Uopeccan 
(plantão). Ela sofreu ferimentos leves. 
A condutora da moto também teve 
escoriações, no joelho, e foi até o 
hospital por conta própria.

APARELHOS estavam escondidos no ânus do 
homem que foi preso

DIVULGAÇÃO

Investigadores do Grupo 
de Diligências Especiais 
(GDE) da 7ª SDP 
apreenderam na tarde da 
quinta-feira (21), no 
conjunto São Cristóvão, 
uma caminhonete GM 
S-10 de cor branca, com 
placas do Rio de Janeiro, 
preparada para o trans-
porte de contrabando.
Os policiais realizam 
diligências com a finalidade 
de identificar quem deixou 

o veículo no local, mas não identificaram o proprietário. As investigações não foram 
encerradas e o veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Umuarama.

DIVULGAÇÃO
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