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Acusado de matar namorada
é preso com veículo roubado

Renato da Silva Souza, 34, foi preso em Cruzeiro do Oeste. Ele é acusado da morte da 
namorada, Tais Puquer Miranda, 20 anos, ocorrida no dia 13 de setembro no Bairro Jardim 
Colibri, em Umuarama. Ela foi morta com um tiro na boca de uma arma calibre 9mm. Con-

tra ele havia um mandado de prisão por feminicídio. l Pág. 9

Vereadores começam 
a se movimentar 
em busca de novos 
partidos para 2020 

Projeto Nadando 
na Frente é voltado 
a crianças com 
vulnerabilidade social 

Estacionamento 
Rotativo

 Vereadores receberam de representantes da Procu-
radora Jurídica do Município detalhes do projeto que 

implanta em Umuarama o Estacionamento Rotativo. Hoje 
haverá outra reunião, desta vez com empresários instala-

dos na área de abrangência do sistema. l Pág. 8
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Umuarama sem Delegacia Cidadã
Umuarama perdeu a oportunidade de ter uma Delegacia Cidadã, 
pela falta da disponibilização de um terreno, onde o prédio seria 
construído. A afirmação foi feita pelo deputado estadual Delegado 
Fernando Martins (PSL), que acompanhou toda a tramitação do 
processo de liberação dos recursos para a construção do prédio.
O parlamentar também disse ter visitado pessoalmente a 
Secretaria de Segurança Pública (Sesp) para saber se as partes 
(município e Estado) haviam entrado em um consenso. A 
resposta foi não, segundo ele.

Prazo final
O prazo para que uma área 
de 1,2 mil m² fosse viabilizada 
foi encerrado no dia 20 de 
novembro. A prefeitura já 
havia alegado anteriormente 
que o município não possui 
nenhum terreno que pudesse 
ser repassado para receber 
uma sede administrativa 
para a Polícia Civil, que 
essa responsabilidade (de 
disponibilizar um terreno) 
seria do Estado. O prefeito 
Celso Pozzobom (PSC) inclusive 
teria ido à capital para tratar 
do assunto, porém disse que 
representantes do governo 
afirmaram que também não 
havia terrenos a serem doados.

Só em 2021
O investimento que 
inicialmente seria de R$ 4 
milhões, foi adquirido através 
das emendas parlamentares e 
ficou perdido em 2029, apesar 
de poder ser utilizado, talvez 
em 2020, para aplicação no 
orçamento do ano seguinte. O 
deputado lembra que desde 
o início do mandato, tentava 
obter informações sobre um 
terreno disponível, mas não 
tinha resposta do prefeito e 
explicou que o governador 
Ratinho Jr havia apontado 
Umuarama como prioridade 
para receber o projeto, mas 
para tanto, seria necessária a 
contrapartida da prefeitura.

Sem terrenos
Há algumas semanas o prefeito Celso Pozzobom (PSC) disse ter 
sido comunicado a respeito da Delegacia Cidadã pelo secretário de 
Desenvolvimento João Carlos Ortega e, na ocasião revelou que o 
município não possuía terrenos disponíveis no centro, mas procuraria 
disponibilizar terrenos ociosos ocupados por antigas secretarias da 
Regional de Saúde e localizados no Centro Cívico. A reportagem entrou 
em contato com a assessoria da prefeitura, mas não obteve respostas 
sobre o assunto até o fechamento desta edição.

Fora da seleção
“Infelizmente Umuarama deixa de fazer parte do seleto grupo 
de municípios que possuem uma Delegacia Cidadã, unidade 
que oferece atendimento humanizado à população”, relata 
o parlamentar que cita ter notado falta de interesse. “As 
prioridades de alguns não são as mesmas da comunidade”.

Modelo
Dividida em dois pisos, a Delegacia Cidadã teria salas de atendimento 
ao público, plantão, investigação, cartório e Defensoria Pública. A 
estrutura também abrigaria salas de delegados, de reuniões, chefia e 
demais departamentos administrativos.
No Paraná há Delegacias Cidadãs em Paranaguá, Guaratuba 
e Pinhais. Já em Almirante Tamandaré, Araucária e Colombo 
elas estão em obras. Além disso o Estado elabora projetos nos 
municípios de São José dos Pinhais, Londrina e Cascavel.

Megasena

Dupla sena
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Barreto migra para o Podemos e
pleiteia pré candidatura à prefeito

Ainda não é oficial, mas o anún-
cio já foi feito, o vereador Mateus 
Barreto está deixando o Cidadania 
(PPL) e vai para o Podemos. Segundo 
ele, foi uma conversa mantida com 
o presidente do diretório estadual 
Cezar Silvestre, prefeito de Guara-
puava, que o fez mudar de sigla.

“Depois de um encontro que 
tive com o presidente do Podemos 
é que resolvi tomar a decisão”, 
conta o vereador.

Ele disse ainda que está acom-
panhando o trabalho realizado pelo 
partido. “Vi um exemplo de gestão 
naquele município (Guarapuava) e, 
como já tenho uma parceria com o 
presidente, além de uma boa rela-
ção, resolvi aceitar o desafio”, conta.

Apesar da mudança acontecer 
somente em abril do ano que vem, o 
vereador resolveu anunciar a migração.

Ele lembra da força que o partido 
possui também no senado federal, 
com três senadores: Álvaro Dias, 
que é líder do Podemos no senado; 
Flavio Arns e futuramente a vinda 
de Oriovisto Guimarães. “Estes três 
senadores estão ligados às causas 
que compactuo. Entre elas, a pri-
são em segunda instancia, o com-
bate à corrupção, fim dos privilé-
gios, além de outros instrumentos 
que façam o Brasil desenvolver e 
fazer com que os cidadãos tenham 
melhor qualidade de vida”.

Barreto não anunciou oficial-
mente uma pré candidatura a pre-
feito, mas deixou claro que o cenário 
político atual leva ao lançamento de 
uma cabeça de chapa pelo partido.

“Vemos que a cidade precisa de 
algo novo. Estamos conversando 
com as lideranças. Com as que 
estão filiadas e também com as que 
estão para se filiar e vamos montar 
um grupo, com a pretensão de lançar 
um candidato. O compromisso com o 
Podemos é de que tenhamos cabeça 
de chapa”, confidencia o vereador.

VEREADOR deixa o Cidadania, migra para o Podemos e pode ser um dos pré candidatos a prefeito de Umuarama

Feitos políticos
Mateus Barreto lembrou do período em que atua com parlamentar em Umuarama e 

relata sobre os feitos desde que foi eleito pela primeira vez vereador no município.
“Desde que ingressei na política, passei a acompanhar o tramite no legislativo e 

me adaptar cada vez mais ao trabalho parlamentar. A experiência levou à aprova-
ção de algumas proposições importantes. Entre elas, a divulgação da fila de espera 

para consultas e cirurgias na saúde do município e a Reforma no Regimento 
Interno, que acaba com as votações secretas e melhora o processo legislativo 

como um todo. Outros projetos que estão para ser aprovados, como a proposta 
da política municipal da agricultura urbana e o futuro do estacionamento rotativo. 
Mateus lembra que ainda há um ano de legislativa pela frente, dentro de um ano 
de eleição (2020). “Temos que construir uma agenda positiva para o município, 

principalmente porque as demandas não param de chegar e não podemos priori-
zar a eleição em detrimento do mandato”, encerra.

Melhor momento
A vereadora Maria Ornelas, que também está no 

Podemos, afirma que aguarda o melhor momento 
para tomar suas decisões a respeito de uma provável 
mudança de sigla. Ela já havia confidenciado anterior-
mente à reportagem do Jornal Tribuna Hoje News que 
pretendia deixar o partido, que na ocasião, estaria nas 
mãos de Palozi e poderia passar para o ex deputado 
Fernando Scanavaca. “De qualquer forma, indepen-
dente de quem esteja no comando, terei que aguar-
dar até a abertura da janela, que é em abril de 2020, 
para que possa mudar de partido. Mas até lá muita 
coisa pode acontecer. Não sei se realmente Barreto 
sairá como pré candidato. Dependendo do andar da 
carruagem, ele pode até deixar de ser oposição, não 
sabemos se Celso Pozzobom busca pela reeleição, há 
muita coisa que pode acontecer até lá, por isso pretendo aguardar o melhor 

momento para tomar a decisão que achar mais coerente”, revela a vereadora.

ALEX MIRANDA

VEREADORA Maria Ornelas espera pela hora 
certa para anunciar se sai ou fica no Podemos

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Ana Novais
sem partido

Na intenção de deixar o 
PPL (Partido Pátria Livre), 
a vereadora Ana Novais 
revelou que teve que ape-
lar ao Tribunal Superior 
E le i tora l  (TSE) ,  po is 
ainda está em período 
de mandato político pelo 
par tido, como parlamen-
tar em Umuarama.

Apesar de ainda estar 
no PPL, já se anuncia 
como uma vereadora sem 
par tido e ainda assim 
pretende se lançar como 
pré candidata a prefeita. 
Segundo a parlamentar, 
o que a fez tomar a deci-
são, foi a fusão do PPL 
com o PCdoB (Par tido 
Comunista do Brasil).

“Em maio desde ano 
tive a notícia desta fusão 
do partido com o PCdoB e 
foi então que resolvi deixar 
a sigla. Fui presidente do 
PPL e me elegi como verea-
dora pelo partido, com o 
apoio do deputado Marcio 
Pacheco, acompanhada de 
um grupo que me ajudou a 
organizar o PPL à época em 
Umuarama. Mas esta fusão 
com o PCdoB é que me fez 
tomar tal decisão”, lembra.

Ana Novaes diz ainda 
que tem outros intuitos e 
outras ideologias. “Sair do 
partido é um direito meu 
e não me vejo trabalhando 
com as ideologias que o 
partido tem a partir desta 
fusão com o PCdoB. Estou 
lutando para deixar o par-
tido. Estou aguardando a 
decisão judicial e até março 
de 2020 estarei decidindo 
em qual par tido estarei 
ingressando”, conta.

A vereadora disse que, 
apesar de ainda estar 
aguardando o tramite da 
Justiça Eleitoral, vem rece-
bendo várias propostas de 
alguns partidos. “Fui pro-
curada por alguns partidos 
e até tentamos o PSL (Par-
tido Social Liberal), mas 
não deu cer to, além de 
acreditarmos que o partido 
venha a se coligar com o 
grupo que estaremos mon-
tando no futuro”.

Ana explica ainda que 
a decisão de se lançar em 
uma pre candidatura à pre-
feitura de Umuarama não 
foi uma decisão só dela. 
“Fui procurada por repre-
sentantes de associações 
de bairros e outras pes-
soas que me pediram para 
me lançar. Sou consultora 
política, estou analisando 
o melhor momento e como 
ficarão as coligações para 
que possa tomar alguma 
decisão, mas a princípio 
tenho interesse”, comenta 
a vereadora, ressaltando 
que nenhuma ação polí-
tica deverá ser tomada por 
ela enquanto não desem-
baraçar o imbróglio que a 
envolve na Justiça Eleitoral.

VEREADORA tenta, através de mano-
bra na Justiça eleitoral, deixar o PPL

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

“Melhor momento”
O prefeito Chico Brasileiro 
(PSD) considera que 2019 
é o ano que marcará 
o início de uma fase 
sem precedentes para 
Foz do Iguaçu. Com a 
participação de Itaipu, a 
cidade vive seu melhor 
momento com inúmeras 
obras. Um exemplo de 
investimento é transformar 
o Gramadão da Vila A em 
um parque municipal. Cita 
a conclusão do viaduto da 
Avenida Costa e Silva, na 
BR-277, antes do prazo 
inicial previsto, abril de 
2020, e outras grandes 
obras estruturantes para 
o Município, as quais 
contam com o apoio dos 
governos estadual e federal 
e recursos disponíveis para 
convênios e patrocínios 
feitos pela Itaipu 
Binacional.

Paraná na Bovespa
O governador Ratinho 
Junior participa nesta 
quarta-feira (27), em 
São Paulo, do Café com 
o Mercado. O evento da 
B3 (Bovespa) é destinado 
a investidores e abre 
espaço para que estados 
apresentem projetos de 
infraestrutura que podem 
interessar à iniciativa 
privada.

Centrais hidrelétricas
Com parceria entre a Aneel 
e o IAP vai mapear áreas 
de rios que ainda podem 
gerar energia elétrica. Essa 
parceria deve resultar em 
um mapeamento inédito, 
capaz de apontar as áreas 
mais indicadas para a 
instalação de pequenas 
centrais hidrelétricas 
e centrais geradoras 
hidrelétricas. É o inventário 
participativo, um estudo 

técnico que considera 
os aspectos sociais e 
ambientais na hora de 
decidir se é interessante a 
instalação de um ou mais 
empreendimento em um 
determinado rio.

Fim do Dpvat
O deputado Michele 
Caputo (PSDB) fez o 
alerta sobre o fim do 
seguro Dpvat proposto 
pelo governo federal. 
Segundo ele, a medida terá 
impacto direto na saúde 
dos brasileiros, sobretudo 
aqueles que dependem do 
SUS em casos de urgência 
e emergência. “O fim do 
Dpvat deve retirar cerca 
de R$ 3 bilhões por ano do 
SUS. O recurso é repassado 
pelas seguradoras ao 
governo a fim de ressarcir 
despesas com vítimas de 
acidentes de trânsito. Sem 
esse dinheiro, a crise de 
financiamento da rede 
pública de saúde deve se 
agravar ainda mais”.

Crescimento
Segundo o Ipea, o PIB 
do setor agropecuário 
brasileiro deve crescer 
1,4% em 2019. Para 2020, 
prevê-se avanço de 3,2% 
a 3,7%, com recordes de 
produção e exportação na 
lavoura e na pecuária. 

Contra extinção
O deputado Romanelli 
(PSB) reiterou o apoio 
aos prefeitos do Norte 
Pioneiro que lutam contra 
a extinção das cidades 
com menos de 5 mil 
habitantes, conforme prevê 
a proposta apresentada 
pelo governo federal no 
Congresso. Na região, são 
14 os municípios a serem 
extintos caso a proposta 
seja aprovada.
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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$ 95.000

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!

OURO VERDE I

ED. SERRANO EDIFÍCIO BELA VIDA
TERRENOS

R$ 950.000
PREÇO ESPECIAL!

R$ 265.000
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$ 285.000

Rua Antônio Zanolo Fernandes, 1175. 
Residência com 63m², com 01 suíte 
e 01 quarto, e demais dependências. 
Terreno com 175,00m². Novíssima, 
sem uso, em ótima localização.

Residência localizada na Av. Rotary 
- Com 364,47m² de área total, con-
tendo uma residência em alvenaria 
com 185,96m², sendo 01 suíte, 02 
quartos amplos, sala de estar/jantar 
e cozinha integrados, BWC social, 
garagem para 02 carros, edícula com 
churrasqueira, pia e lavandeira. Em 
fase de reforma total.

JD. IRANI
(PRÓXIMO SORVETES GURI)

RES. AV. ROTARY

R$ 125.000 - À VISTA

R$ 650.000

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$ 105.000

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!

R$ 95.000

TOTALMENTE

MODERNIZADA

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

Interior
IDMATERIA1552405IDMATERIA

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

Interior
IDMATERIA1552425IDMATERIA

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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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
26/10 a 26/11 0,5000 0,3153 0,0000
27/10 a 27/11 0,5000 0,3153 0,0000
28/10 a 28/11 0,5000 0,3153 0,0000
1/11 a 1/12 0,5000 0,2871 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -0,83% 29,73 
Vale ON +1,66% 50,86 
ItauUnibanco PN -1,43% 35,22 
Gerdau PN +0,66% 16,80 
JBS ON +9,61% 27,84 
BRF ON +5,93% 36,11

IBOVESPA: -0,25% 108.423 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 108,95
Libra est. 0,7747
Euro 0,9080
Peso arg. 59,73

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,5% 4,2140 4,2150 +5,1%
PTAX  (BC) +0,6% 4,2083 4,2089 +5,1%
PARALELO +0,5% 4,1500 4,4400 +5,0%
TURISMO +0,5% 4,1500 4,4200 +5,0%
EURO +0,4% 4,6329 4,6353 +3,8%

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 25/11

Iene R$ 0,0386
Libra est. R$ 5,43
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1531,39 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 25/11

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 25/11 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 84,50 -1,2% 1,8%
SOJA Paranaguá 90,00 -1,1% 2,3%
MILHO Cascavel 38,00 -1,3% 0,0%

SOJA 892,50 -4,50 -4,5%
FARELO 298,30 -0,70 -1,6%
MILHO 370,50 1,75 -4,2%
TRIGO 531,00 15,75 2,6%

SOJA 78,15 0,0% 1,9%
MILHO 34,13 0,4% 2,0%
TRIGO 46,49 0,0% 2,2%
BOI GORDO 195,18 0,3% 23,6%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 25/11 PR DIA 30d.

Em 25/11 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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Nadando 
na Frente

Foi lançado em Umua-
rama na manhã deste 
sábado (23), no campus 
III da Unipar (Universidade 
Paranaense), através do 
Instituto de Espor te no 
Paraná, o Projeto Nadando 
na Frente. De acordo com 
Thiago Torres do Nasci-
mento, representante do 
Instituto, os professores 
do projeto, com apoio de 
estagiários, acompanham 
o rendimento escolar e 
comportamental dos alunos 
e também nas aulas de nata-
ção realizando chamada para 
um forte e rigoroso controle.

As crianças só poderão 
frequentar as aulas usando 
os uniformes que levam as 
logomarcas dos apoiadores, 
além de terem desempenho 
‘muito bom’ na escola. “Por 
meio da prática da natação 
as crianças têm crescimento 
e desenvolvimento harmô-
nico das potencialidades 
psicomotoras e cognitivas e 
a integração social”, explica.

O “Nadando na Frente” 
está em seu 14° ano de 
atividade, estando pre-
sente em quatro cidades 
do estado de São Paulo 
(Ribeirão Preto, Orlândia, 

Pirassununga e Salesópo-
lis), Fortaleza (CE), São Luis 
(MA) e Duala (na República 
de Camarões, África).

“Por meio deste pro-
jeto estamos levando a 
oportunidade de uma vida 
melhor para crianças e 
adolescentes de diferen-
tes cantos do país. E isso 
é algo muito gratificante”, 
comenta Nascimento.

O deputado estadual 
delegado Fernando Martins 
acompanhou o lançamento 
do programa junto ao reitor 
da Unipar, Carlos Eduardo 
Garcia. O parlamentar lem-
bra que o projeto poderá aju-
dar crianças a buscar uma 
vida saudável, longe das 
drogas e dos ilícitos.

O projeto será colocado 
em prática sob a supervisão 
de professores e acadêmi-
cos do curso de Educação 
Física da Unipar e será diri-
gido às crianças e adoles-
centes de famílias em vulne-
rabilidade social. O projeto 
tem como objetivo principal 
oferecer prática esportiva 
de qualidade, com foco no 
crescimento e na integração 
social, melhorando as pers-
pectivas de vida dos alunos.

PROGRAMA do Governo Estadual foi lançado em Umuarama no Campus III da Unipar

ASSESSORIA

Corporativo$
O ministro da Defesa, Fernando 
Azevedo e Silva, garante que 
não há irregularidades no uso 
de cartões corporativos por 
oficiais da pasta diante do 
notório aumento dos gastos 
secretos protegidos por lei. Em 
documento encaminhado à 
Câmara dos Deputados (Ofício 
32500), ao qual a Coluna 
teve acesso, Azevedo justifica 
algumas despesas -compra 
de passagens áreas, entre 
elas - como “imprescindíveis 
às atividades desenvolvidas 
pelo Exército na capacitação e 
aperfeiçoamento de pessoal”. De 
janeiro a setembro, segundo o 
ministro, foram gastos quase R$ 
325 mil em diárias e passagens. 

Fiquei
Azevedo explica ainda que o 
coronel Alessandro Martins, 
“Ordenador de Despesas”, não 
é o “beneficiário das passagens 
aéreas adquiridas pelo cartão 
corporativo”.

Termômetro
A economia dá sinais fortes 
de aquecimento. O Índice 
de Confiança do Empresário 
Industrial, da CNI, aumentou 
3,2 pontos em novembro em 
comparação com outubro.

PF na CPI 
Só agora, depois de mais de dois 
meses de trabalhos, a CPI das Fake 
News recebeu resposta da Polícia 
Federal ao pedido de indicação de 
integrantes da corporação para 
auxiliar nos trabalhos da comissão. 
Foram indicados o delegado 
Carlos Sobral e o perito criminal 
Ivode Peixinho. O requerimento 
com pedido de apoio à PF foi 
assinado pelo presidente da CPI, 
senador Ângelo Coronel (PSD-BA), 
no dia 10 de setembro.

Trunfo técnico
Carlos Sobral, aliás, é um dos 
mais respeitados delegados da 
corporação, indicado pela PF 
a comissões ou investigações 
quando a chapa esquenta, e já 
comandou a Associação Nacional 
dos Delegados de Polícia Federal.  

Cofre cheio
Aí um dos motivos que fazem 
o Governo frear avanços sobre 
legalização dos Jogos. Quer 

o monopólio. As loterias da 
Caixa arrecadaram mais de R$ 
4 bilhões apenas no terceiro 
trimestre. A arrecadação 
cresceu 16% em relação ao 
mesmo período de 2018, 
quando o aumento registrado 
foi de R$ 3,47 bilhões. A Mega-
Sena liderou as vendas. 

Vai dar M
O deputado estadual Frederico 
d’Avila (PSL-SP) convocou 
eleitores para homenagear 
o falecido ditador chileno 
Augusto Pinochet dia 10 de 
dezembro, data de sua morte. 

Gárzon x Pinochet
Essa lembrança do Pinochet 
remete a outra, à do juiz 
espanhol Baltasar Gárzon, que, 
com poderes internacionais 
sobre crimes contra direitos 
humanos, expediu em 1998 
mandado de prisão para o 
general enfermo em Londres. 
Em conversa com este 
colunista em 2003, no Rio de 
Janeiro, Gárzon foi profético 
sobre as dificuldades de 
investigações contra todo tipo 
de crime, em especial o de 
corrupção e o de colarinho 
branco. 

Profético
“Falta vontade política e a 
aproximação econômica. Deve 
haver colaboração do setor 
bancário e a união da polícia e 
do Judiciário, nessa ordem. Em 
alguns países, como no Brasil, 
há a inatividade política, judicial 
e policial. Isso é perigosíssimo 
porque o cidadão continua 
desamparado”, disse Gárzon 
para o colunista. Alguma 
semelhança com a atual 
situação da Operação Lava Jato?

Novos tempos
O presidente Jair Bolsonaro, 
que acusa a grande mídia 
de perseguição - entre eles, 
alguns jornais -, abriu as portas, 
sorridente, para a diretoria do 
Diário de Pernambuco, recém-
comprado por empresário 
recifense, alinhado às suas ideias. 
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Estacionamento Rotativo é 
apresentado ás autoridades

Preocupado com a impor tância 
que é a implantação de um sistema 
de Estacionamento Rotativo em Umua-
rama, o presidente da Câmara, verea-
dor Noel do Pão (PSC) decidiu convocar 
a Procuradora Jurídica do Poder Exe-
cutivo, Carolina Cicote, para que ela 
pudesse apresentar detalhes sobre o 
projeto que será colocado em tramita-
ção e analisado pelos parlamentares 
ainda este ano.

Todos os vereadores participaram 
do encontro que aconteceu na tarde 
de ontem à portas fechadas, na sala 
de reuniões da Câmara Municipal, tam-
bém com representantes do setor de 
trânsito (Umutrans).

De acordo com a assessoria do pre-
sidente do Legislativo, o texto elaborado 
pela Prefeitura Municipal possui todos 
os detalhes a respeito do funcionamento 
do sistema, desde a contratação da 
empresa vencedora da licitação.

Na quinta-feira o texto foi protoco-
lado na Casa de Leis e imediatamente 
repassado aos cada um dos vereado-
res para que pudessem estudar o pro-
jeto durante o final de semana.

Mesmo assim, devido à complexi-
dade da matéria, o presidente optou pela 

reunião para que fossem esclarecidas as 
eventuais dúvidas dos parlamentares.

EMPRESÁRIOS
Uma segunda reunião que irá tratar de 

detalhes sobre o Estacionamento Rotativo 
acontece hoje, às 8h no anfiteatro Haruyo 
Setogutte, na Prefeitura Municipal, junto 
à Aciu, o Poder Executivo irá apresen-
tar o modelo provisório do sistema aos 
empresários instalados nas áreas de 
abrangência do estacionamento.

R$ 15 milhões
A empresa Caiuá Assessoria, Consultoria e Planejamento LTDA, que geria o

sistema de Estacionamento Rotativo em Umuarama  moveu ação de indenização por 
dano material, na 3ª Vara da Fazenda Pública, contra o Município de Umuarama. No pro-

cesso, a empresa pede a indenização de mais de R$ 15 milhões em relação ao rompimento 
de contrato e as perdas e danos. A rescisão do contrato com a Caiuá foi motivada por força 
de ação judicial proposta pelo Ministério Público Estadual, como também, por decisão do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A ação considerou ilegal a emissão de aviso de 
irregularidade no estacionamento por funcionários de empresa privada, no caso de falta 

de uso do cartão. Á época, em nota, o Executivo explica que, sem a emissão dos avisos de 
irregularidade, o contrato perderia o seu equilíbrio financeiro e o serviço se tornaria econo-
micamente inviável, além de gerar ônus para o município por conta das ações propostas à 

Justiça por motoristas que se sentiriam lesados.

PRIMEIRA reunião aconteceu na Câmara, 
onde foram apresentados detalhes do projeto 

aos vereadores

ALEX MIRANDA

Marketing digital na era do Instagram
Com um potencial de engajamento 

bem superior ao Facebook no período 
recente, embora com cerca de metade 
de inscritos ativos, o Instagram é a 
‘menina dos olhos’ dos empreendedo-
res digitais. Na abertura da 3ª Semana 
de Gestão Aciu, na manhã de ontem 
(25), o professor Rodrigo Rezende, da 
Faculdade Alfa, teceu um panorama 
sobre a evolução e múltiplas possibi-
lidades de exploração da rede social 
em prol das vendas, contando com o 
valioso apoio do fotógrafo Caio Peres.

Segundo o Sebrae, mais de 1.400 
marcas consideradas grandes estão 
presentes na plataforma, e que as 
cur tidas referentes às suas pos-
tagens chegam, em média, a 1,5 

bilhão diariamente. Tamanha 
expressividade não pode pas-
sar despercebida, mesmo por 
empresas de pequeno por te. 
Mundialmente, são mais de 2,5 
milhões de anunciantes e os 
aproximadamente 20 milhões de 
per fis comerciais embasam um 
processo em contínua lapidação.

Tal potencial não pode ser 
negligenciado, ressaltaram os 
palestrantes, dando ênfase à 
necessidade de discernir bem 
as estratégias empregadas em 
cada rede social.

A 3ª Semana de Gestão Aciu 
prossegue até sexta (29), no 
auditório da entidade – térreo do 

edifício Centro Comercial - das 7h45 
(café da manhã) às 9h.

PROFESSOR Rodrigo Rezende teceu panorama sobre a 
evolução e possibilidades de exploração da rede social em 
prol das vendas

ASSESSORIA
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Acusado de matar namorada 
é preso com veículo roubado

A Polícia Civil de Umuarama 
informou ontem (25) que Renato 
da Silva Souza, 34, foi detido e, 
Cruzeiro do Oeste. O homem é 
acusado de matar a namorada Tais 
Puquer Miranda, 20 anos, no dia 
13 de setembro, no bairro Jardim 
Colibri, em Umuarama. Renato é 
acusado de atirar com uma arma 
de fogo de calibre 9mm na boca 
da vítima. Conforme o delegado 
Gabriel Menezes, Renato foi preso 
pela PM após uma perseguição na 
rodovia. Ele estava em um com-
boio com três veículos preparados 
para o contrabando de cigarros. Na 
ocasião, Renato foi atuado em fla-
grante pelos crimes de receptação, 
resistência, organização criminosa 
e tentativa de homicídio. Contra 
ele havia um mandado de prisão 
preventiva expedido pela justiça. A 
prisão ocorreu na quinta-feira (21).

Após o crime, o acusado de 
feminicídio compareceu a Delega-
cia em Umuarama e afirmou que o 
disparo foi acidental. Contudo, há 
alguns dias a Polícia Civil informou 
que as investigações revelaram 

Execução
Lucas Matheus de Oliveira Campos, 
20, foi assassinado a tiros em praça 
pública na noite de sábado (23), em 
São Jorge do Patrocínio (78 kms de 
Umuarama). O fato aconteceu na 
avenida Carlos Espanhol, fundos da 
rodoviária, por volta das 22h. O autor 
fugiu numa motocicleta e não foi 
identificado. De acordo com a Polícia 
Civil de Altônia, que investiga o caso, 
a vítima estava com amigos quando o 
autor se aproximou e o executou com 
cinco disparos de arma de fogo calibre 
9 mm. Lucas possuía antecedentes 
criminais e há cerca de 60 dias o 
cunhado foi morto na cidade.

ACUSADO de feminicídio fugia da PM com este veículo roubado

FOTOS: DIVULGAÇÃO

que a vítima estava tentando se 
separar do autor, mas ele não acei-
tava o término do relacionamento. 
“Havia entre o casal violência 
doméstica e Tais estava planejando 
sair de casa e ir morar com amigos”, 
disse o delegado após a realização 
da Operação Halloween – em 31 de 
outubro. “Acredita-se que o suspeito 
descobriu a intenção da vítima em 

fugir e veio a executá-la”, informou.
Durante a operação, Renato 

não foi localizado.
DETENÇÃO

Renato foi preso por PMs 
de Cruzeiro do Oeste na rodo-
via PR-323, per to do trevo de 
Cianor tinho. Ele conduzia uma 
caminhonete roubada em maio, 
na cidade de Londrina.

No fim da noite 
de domingo (24) 
PMs prenderam 
um homem e 
apreenderam uma 
arma em Altônia. 
O fato aconteceu 
na avenida 7 de 
Setembro, centro 
da cidade. Após 
uma denúncia anô-
nima de que havia 
um homem armado 
no endereço, as 
equipes foram até 

o local. Lá um suspeito foi abordado e a arma, um revólver Taurus calibre 38, foi 
apreendido junto com duas munições intactas. O homem foi preso em flagrante.
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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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Alberto nega 
gostar de Paloma 
Em “Bom sucesso”, Mario deixa Nana abalada ao 
afirmar que está com Silvana e não pode magoá-la. 
Alberto nega gostar de Paloma, quando Vera insinua que 
o empresário está apaixonado pela costureira. Isadora/
Marcela ameaça deixar a terapia se Diogo não pagá-la 
por seus serviços. Yuri aluga o quarto na casa de Gisele. 
Alice sugere a Waguinho que volte para a escola. Fábio 
se apresenta a Nana como irmão de Felipe e avisa que 
sabe que o editor foi assassinado.

Malhação 
Regina pede que Meg convença 

Max a aceitar Guga. Rita e Filipe discu-
tem por causa de Leila. Tatoo faz uma 
confusão e acaba interferindo na rela-
ção de Cléber e Anjinha. Rui e Filipe 
se enfrentam. Meg aceita dormir na 
casa de Regina e tentar se aproximar 
de Max. Filipe deixa o bar de Rui, e 
Leila o segue. Max desabafa com Meg. 
Tatoo comenta com Camelo e Raíssa 
que Cléber pode estar agredindo Anji-
nha. Marco e Carla se preocupam com 
o sofrimento de Anjinha e Cléber. Rui 
pede que Rita não desista de ficar com 
a guarda de Nina.

Éramos seis 
Neli garante a Marion que Alfredo 

é apaixonado por ela. Genu pensa em 
falar com Lola sobre o namoro de seus 
filhos. Lola encontra Marion e Júlio 
se desespera ao ver que as duas se 
conhecem. Karine incentiva Soraia a 
mudar o visual para chamar a atenção 
de Julinho. Julinho namora Lili. Alfredo 
conversa com Júlio sobre Marion. Zeca 
se surpreende com o estado da igreja 
que deverá pintar. Carlos pede que Júlio 
respeite seu período de repouso. Júlio 
se assusta com seu estado de saúde.

Amor de mãe 
Lurdes conta como encontrou 

Camila. Magno acompanha Brenda 
durante sua transfusão de sangue, 
ao lado de Leila, que está em coma. 
Betina e Magno disfarçam sua atração 

uma pelo outro. Lídia contrata Érica. 
Vitória lembra de quando perdeu seu 
bebê. Vitória e Paulo não se enten-
dem. Lurdes ajuda Thelma, que des-
cobre que tem um aneurisma cerebral. 
Thelma revela a Lurdes que é viúva e 
se preocupa com seu filho, caso não 
sobreviva à cirurgia. Sinésio ameaça 
Thelma, e Danilo defende a mãe. 
Camila se forma e homenageia Lurdes. 
Para salvar uma mulher, Magno se 
envolve em um acidente com Genilson.

As aventuras de Poliana 
O plano de Mirela funciona e Vini fica 

enciumado com a relação da menina 
com Luca. Ruth e Bento devolvem o 
aparelho para Pendleton fazer alguns 
ajustes. As crianças do Clubinho per-
guntam se Poliana descobriu algo sobre 
Pendleton. Marcelo pede para Débora 
parar com seus planos para tentar sepa-
ra-lo de Luisa. Roger pede para Joana 
criar um avatar para ele. Guilherme e 
Raquel se beijam no colégio.

Cúmplices de um resgate 
Rebeca vai com Otávio até o haras 

do vilarejo. Otávio diz para Ermínio que 
pretende comprar um cavalo. Téo está 
empenhado em aprender como trabalha 
na sapataria e na sorveteria da família. 
Giuseppe vê o pequeno na sapataria 
com Nico e fica orgulhoso. Mais tarde, 
Giuseppe conta para Fiorina que acre-
dita que Téo escutou a conversa deles. 
Os dois decidem conversar com o filho. 
Meire quer conseguir uma prova para 
mostrar para o juizado que os Vaz foram 

abandonados. Na gravadora, é decidido 
que a coreografia para a música Supers-
tar está exagerada. Otávio e Rebeca 
andam a cavalo. O animal que está 
Rebeca sai em disparada.

Topíssima 
Rafael diz que não deixará o pai fugir 

e aponta a arma para Paulo Roberto. 
Rafael não consegue atirar no pai e 
Paulo Roberto foge. Diante do corpo de 
Taylor, o rapaz liga pra Antonio. O taxista 
avisa ao delegado que o reitor está ten-
tando fugir. Rafael impede que Paulo 
Roberto fuja. Sophia fica surpresa ao 
ver Bruno na prisão. Ela fica revoltada. 
Antonio ampara Rafael. Paulo Roberto 
é algemado e preso. Antonio leva Rafael 
para a casa de Madalena. Paulo Roberto 
chega na delegacia. Bruno pede descul-
pas à Sophia e diz que realmente se 
enganou. André avisa a Paulo Roberto 
que Pedro estará com ele na prisão.

O rico e Lázaro
Sammu envenena a roupa de Daniel. 

Shag-Shag se surpreende ao receber a 
visita da rainha. Nebuzaradã avisa que a 
adivinha será condenada em breve. Em 
conversa com Amitis, Shag-Shag diz que 
o verdadeiro pai de Hurzabum está vivo e 
é poderoso. Daniel segue para o quarto. 
Mesaque observa Zac saindo da cidade 
com uma carroça cheia de mercadorias 
e o questiona. Enquanto coloca a roupa 
envenenada de volta nos pertences de 
Daniel, Sammu-Ramat se surpreende com 
a chegada do governador e se esconde 
em baixo da cama.
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O céu está abrindo e você vai ser capaz de embar-
car em novos projetos. Cuidado com o vento, o 
ar-condicionado, correntes de ar, etc. Proteja-se 
do frio em geral, pois você está suscetível a ele.

As pessoas que o rodeiam estão perplexas pela 
sua postura objetiva, mas cuidado para não se 
isolar. Cuidado com o sistema digestivo. Como 
você tem exagerado nas refeições, seria correto 
fazer uma dieta para restabelecer o seu equilíbrio.

O céu está abrindo e você vai ser capaz de embar-
car em novos projetos. Cuidado com o vento, o 
ar-condicionado, correntes de ar, etc. Proteja-se 
do frio em geral, pois você está suscetível a ele.

Seu bom senso o está guiando na direção certa. 
Alguns chamam isso de sorte, seja racional. 
Descarte certos hábitos que não estão ajudando 
você. Seria uma boa ideia rever seus hábitos 
alimentares.

Seus pensamentos estão um pouco confusos e isso o 
está desacelerando. Você precisa de uma atmosfera 
calma mais do que nunca. Você também precisa de 
movimento e seria uma boa ideia praticar um esporte 
de resistência para estabilizar seus níveis de energia.

O clima poderia ser tenso no aspecto emocional. 
Você vai encontrar um equilíbrio, então começar 
a pensar. As circunstâncias são uma razão para 
manter sua vida privada separada. Não há nuvens 
à vista.

Com um pouco mais de paciência e cabeça fria, 
você poderá superar um obstáculo. As coisas 
estão começando a se mover novamente. Você 
tem menos resistência do que o normal por causa 
da fadiga mental. Você precisa recarregar suas 
baterias em uma atmosfera de calma absoluta.

Hoje é um dia para aproveitar. Você tem um talento para 
se insinuar e seu charme vai abrir todas as portas! Se 
você fizer um esforço consistente para moderar sua 
impaciência, você será um vencedor. O seu otimismo 
crescente está lhe dando mais energia.

Sua necessidade de liberdade torna você atraente aos olhos 
de outras pessoas. Você está realmente saindo de sua 
concha! Você está mais consciente de suas necessidades 
práticas e será capaz de transformá-las em um ativo. Você 
vai conseguir um melhor equilíbrio entre repouso e ação.

Você vai se mostrar mais sociável e aberto a ideias 
de fora e verá a vida com mais otimismo. Não se 
meta nos negócios de outras pessoas. Pare e ouça 
música ou faça algo que você gosta, vai ser bom 
tanto para o corpo como para a mente.

Não faça tempestade em copo d’água. Se você acha que 
não há nada que possa fazer para encontrar uma solução, 
está enganado. Você precisa fugir do cotidiano e se con-
centrar em uma atividade artística ou algo que lhe interesse. 
Esta seria a melhor maneira de recarregar suas energias.

Algumas discussões intensas irão abrir algumas portas 
interessantes para você. As ligações que fizer hoje serão 
benéficas. Você está em boa forma, mas está fazendo 
muito para as outras pessoas e não o suficiente para 
você mesmo. Tenha cuidado com excesso de trabalho!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
Happy Day

A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna Hoje News que co-
memoram aniversário hoje -, Jansen Rodrigues Ferreira , Claudio 
Favaro, Érika Silvana Saquetti Martins, Stephanie Gueber Barbo, 

Adailton Rosa de Oliveira, Carlos Miguel de Oliveira, Daniela Fran-
çozo e Rodrigo Marques Gutierrez.  Da coluna: felicidades!

“Homem e mulher chegam juntos na 
construção da família, têm funções 
diferentes, mas não há diferença de 

hierarquia. Dentro do casamento ambos 
devem respeitar-se mutuamente, porque 
chegaram ao sistema juntos. Relaciona-

mentos anteriores (ex-maridos, ex-esposas 
ou ex-relacionamentos significativos), 
possuem precedência, enquanto que os 

novos sistemas formados (novos casamen-
tos) possuem prioridade. O relacionamento 

anterior precisa ser respeitado para que 
o atual dê certo. Ninguém pode ser feliz 
à custa da infelicidade ou desgraça de 

outro. (Mario Koziner)

Ótica Pupila

Mariah Acessórios

FOTOS: THIAGO CASONI

Ser Mulher!
Um projeto com fotos  

para  empresárias 
foi lançado na III 

Rodada de Negócios. 
Studio Luci Lemes 
vem com mais esta 

novidade. Mais deta-
lhes, a coluna conta. 
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MOSTRAMOS A CARA!

Encontro de empresárias, bate-papo, ne-
gócios e muito brinde (tintim) ao ano que 
já está indo embora. Assim foi a tônica da 
III Rodada de Negócios, no Studio Brum 
Arquitetura, promovido pela Câmara da 
Mulher Empreendedora e com apoio de 

parceiros da Fecomercio, Sebrae, Sindilo-
jista, Aciu e Conselho da Mulher.  Muita 

gente mostrando a cara (objetivo do 
evento) e um vaivém intenso de mulheres 
DE BEM COM A VIDA. Os cliques mostram 

alguns momentos da noite quente de 
verão que foi EXCELENTE.Diretoria Câmara da Mulher Umuarama

Adriana Delmonico / InspireDeusi Costa Fitness e Gisela Trovo

Dirce Ruiz / Terapia Holística Lili Giovanini, consultora Imagem & Estilo
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ASTRA HATCH  2.0 ADVANTAGE ...................................10/11 .........................PRETO .................................... COMPLETO ......... R$ 29.900,00 ........................................................
CLASSIC LS ............................................................................16/16 .........................BRANCO................................ COMPLETO ...................................................................R$ 29.900,00
COBALT 1.4 LT .......................................................................12/12 .........................BRANCO................................ COMPLETO ...................................................................R$ 31.900,00
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 1.4 LTZ AT. ...................................................................17/18 .........................BRANCO................................ COMPLETO, AUT .........................................................R$ 54.900,00
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
SPIN LT 1.8 AT .......................................................................13/13 .........................PRATA .................................... COMPLETO, AUT .........................................................R$ 34.900,00
SPIN LT 1.8 .............................................................................14/14 .........................PRATA .................................... COMPLETO ...................................................................R$ 37.900,00
TRACKER 1.8 LT AT ..............................................................15/16 .........................PRATA .................................... COMPLETO, AUT .........................................................R$ 63.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT ...........................................................15/15 .........................PRATA .................................... COMPLETO, AUT, TS ..................................................R$ 64.900.00
TRACKER PREMIER TURBO ..............................................17/18 .........................PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO, TS .................................R$ 86.900,00
TRACKER PREMIER TURBO ..............................................18/18 .........................PRETA .................................... COMPLETO, AUT, COURO, TS .................................R$ 86.900,00
TRAILBLAZER V6 LTZ  ........................................................16/17 .........................CINZA .................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L ..............................R$ 124.900,00
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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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Inovação   A Unipar está 
sempre em busca de mais 
conhecimento. Exemplo 
disso foi a viagem 
técnica ao Ecossistema 
de Inovação de Londrina 
da qual o coordenador 
do curso de Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas da Unidade 
de Toledo, professor 
Fernando Botelho, 
participou. O grupo 
conheceu diversas 
experiências na área. 
Passou pelo Sebrae/PR, 
Irmandade Santa Casa 
de Londrina, Instituto 
Senai de Tecnologia 
– Especializado em 
Tecnologia de Inovação e 
Comunicação e HUB de 
Inteligência Artificial – 
CNI/SENAI. Os visitantes 
também conheceram a 
Agência de Inovação e 
Tecnologia, Incubadora 
Tecnológica da 
Universidade Estadual de 
Londrina e a aceleradora 
da Sociedade Rural do 
Paraná – GO AGRITECH.

Diabetes   Em Toledo, 
a Unipar também 
realiza diversas ações 
de prevenção em 
saúde. Em alusão ao Dia 
Nacional de Combate ao 
Diabetes, a ação social 
que envolveu o curso 
de Farmácia e o Lions 
Clube levou serviços 
e orientações sobre 
diabetes à população. 
Supervisionados pela 
farmacêutica Patrícia 
Filipin, estudantes 
do curso atenderam 

funcionários e clientes 
que passaram pelo 
Supermercado Allmayer, 
no Jardim Industrial. 
Foram ofertados 
aferição de pressão 
arterial, teste de glicemia 
capilar e orientação 
quanto aos diagnósticos 
e tratamentos do 
diabetes. Por ter 
projetos que beneficiam 
a comunidade, 
recentemente a 
Unipar ganhou 
novamente o selo de 
‘Instituição Socialmente 
Responsável’.

Música   Por considerar 
a arte como potência 
no campo da criação, 
da expressão e 
ressignificação do 
mundo, o curso de 
Psicologia da Unidade 
de Cascavel promoveu 
um minicurso sobre 
música popular brasileira: 
história, poética e ritmo. 
Para compartilhar sua 
experiência de vida e de 
trabalho foi convidado 
o cascavelense, músico 
e professor Marcos 
Otávio Damasceno. 
Ao relatar sua história, 
Damasceno lembrou que 
a região ficou conhecida 
pelo famoso bailão, 
considerado, por ele, 
uma escola, e falou sobre 
seu trabalho, voltado 
para a literatura e para 
a música, precisamente 
para a área do jazz. O 
evento também contou 
com o artista Ulisses 
Pessoa. 

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

EXTRAVIO DE ALVARÁ
DILSON FIDELIS, inscrita sob nº 
CNPJ 01.667.502/0001-33 
estabelecida na Rua Projetada A, 
2944, Jardim San Mar tim, CEP 
87.509-450, na cidade de Umua-
rama Estado do Paraná, comunica 
para os devidos fins o extra-
vio de seu Alvará de Licença 
Municipal nº 20.413. Com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.      

EXTRAVIO DE ALVARÁ
E J EDIÇÕES LTDA - ME, inscrita 
sob nº CNPJ 10.777.496/0002-
49, estabelecida na Rua Minis-
tro Oliveira Salazar, 40610 Zona 
II, CEP 87.501-225, na cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins 
o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº 31.851. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.      

EXTRAVIO DE ALVARÁ
IMOBILIÁRIA E CORRETORA PAN-
TANAL LTDA, inscrita sob nº CNPJ 
13.440,976/0001-27, estabele-
cida na Avenida Presidente Castelo 
Branco, 4709, Zona I, CEP 87.501-
170, na cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os devi-
dos fins o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº 29.693. Com 
esta publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.      
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Derrota em Foz leva Afsu 
a se focar na Taça Paraná

O Umuarama Futsal duelará 
hoje (terça-feira, 26) ás 20h15 
no Ginásio de Espor tes Ney 
Braga, contra a equipe do São 
José dos Pinhais. Esta será a 
par tida de ida, das semifinais da 
Taça da Federação Paranaense 
de Futebol de Salão (FPFS). O 
jogo da volta está agendado 
para o domingo (1º) ás 20h30, 
em Umuarama, no ‘Vierão’.

No último jogo pela Taça Paraná, 
o Afsu venceu o Iate Clube Lon-
drina Futsal pelo placar de 4 a 1, 
somando assim, em quatro roda-
das, 3 vitórias e 1 empate.

As expectativas são grandes 
para o jogo de hoje, pois o time 
de São José dos Pinhais é consi-
derado uma equipe for te. “Para 
esta partida esperamos um grau 

Rodadas
As duas outras equipes que irão 
disputar vaga para a grande final 
da Taça Paranaense de Futsal são o 
Ampere Futsal e o Maringá Seleto. 
O jogo de ida entre os times acon-
tece amanhã, quarta-feira (27) em 
Ampere. Se o Umuarama Futsal se 
classificar, enfrentará uma dessas 
equipes na final, que ainda não 
possui data definida.

Fora do Paranaense
O Umuarama Futsal quase chegou á final do campeonato Paranaense de Futsal 

Série Ouro. Os dois jogos ficaram no empate de gols. 4 a 3 para cada lado. No 
primeiro o Umuarama chegou a vencer com um gol de pênalti, mas deixou a 
vitória escapar no final do jogo de volta na casa do adversário, que com ape-

nas um gol, levou a partida para a disputa de pênaltis. Nei Victor fez um exce-
lente trabalho com a equipe que mostrou garra e determinação desde o início 

do campeonato, sempre se mantendo no alto da tabela. O time está enca-
rando dois campeonatos de uma só vez. A Taça Paraná, onde ainda continua e 
se prepara para encarar o São José dos Pinhais hoje (26) na partida de ida da 
semifinal, tenta ser um dos representantes do Paraná na Liga Sul (torneio de 

uma semana onde o campeão vai para a Super Liga).

AFSU em fase de treinos para a primeira rodada da semifinal

de dificuldade mais alto, principal-
mente por ser na casa de nosso 
adversário. Treinamos muito para 
conseguir um bom resultado 

e garantir uma vantagem para 
o próximo jogo, que será em 
Umuarama”, disse Nei Victor, 
técnico do Umuarama Futsal.

DIVULGAÇÃO
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