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Pente-fino
Duas cadeias da região 
noroeste foram vistoriadas 
ontem. Nas celas, agentes 
do Depen - apoiados por 
equipes de elite da Polícia 
Militar - apreenderam 
drogas, telefones celulares 
e anotações do tráfico. 
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Vereador diz que Estacionamento
Rotativo é “cheque em branco” 

Em reunião na Câmara Municipal, vereadores analisaram o projeto de lei elaborado pelo Exe-
cutivo que define a instalação do sistema de Estacionamento Rotativo em Umuarama. Alguns 

parlamentares acreditam que, se a proposta não for alterada, será o mesmo que dar um 
“cheque em branco para que o prefeito possa legislar em causa própria”. l Pág. 3

Professores decidem 
hoje se vão aderir 
à greve na região 
noroeste 

Acusada de matar 
companheira em 
Tapira é presa em 
Umuarama 

l Pág. 10
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Portas bem fechadas
As portas das salas de aulas das escolas públicas e privadas 
do Paraná deverão ter fechaduras com travamento 
automático interno e visores. A instalação dos mecanismos 
de segurança está prevista em projeto de lei do deputado 
Coronel Lee (PSL), analisado pela Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ), da Assembleia Legislativa do Paraná, ontem 
(26). O autor da proposta, que preside a Comissão de 
Segurança Pública, explica que a ideia é permitir “que as 
portas das salas de aula sejam abertas normalmente pelo 
lado de dentro sem a necessidade de nenhuma chave. Já a 
abertura pelo lado de fora se dará somente com chave que 
ficará de posse de professores e funcionários da escola”.

Visor de identificação
Também está prevista a 
colocação de um visor 
na porta, facilitando a 
identificação de quem está 
do lado de fora. “Tudo isso 
para garantir às crianças, 
jovens, professores e 
funcionários das escolas do 
nosso estado mais segurança 
e tranquilidade”, assinala o 
parlamentar na justificativa 
do PL, que será relatado na 
Comissão pelo deputado 
Nelson Justus (DEM).

Memória
Também entrou na pauta da 
CCJ um projeto de autoria 
do deputado Luiz Fernando 
Guerra (PSL), instituindo 
o 29 de agosto como 
data magna do Estado. 
O objetivo da proposição 
é resgatar a memória 
histórica da emancipação 
do Estado do Paraná, seu 
significado político e sua 
relevância para consolidar a 
integração sociocultural dos 
paranaenses.

Autores paranaenses
Volta a ser debatido na Alep, um projeto de lei de 
autoria do deputado Cobra Repórter (PSD), que obrigada 
bibliotecas públicas, escolares e livrarias a reservarem 
espaços exclusivos para autores paranaenses. O objetivo é 
valorizar e tornar mais fácil o acesso às obras dos autores 
do nosso Estado. Um pedido de vista do deputado Hussein 
Bakri adiou a decisão sobre a proposição. O relator da 
matéria é o deputado Tadeu Veneri (PT), que opinou 
na última reunião da CCJ pela inconstitucionalidade da 
matéria. Apontou vício de iniciativa.

Depressão
Também em função de pedido de vista apresentado pelo 
deputado Hussein Bakri, foi adiada a votação do parecer 
favorável apresentado pela deputada Cristina Silvestri (PPS) 
ao projeto de lei de autoria do deputado Dr. Batista (PMN) 
que dispõe sobre a política de diagnóstico e tratamento 
da depressão pós-parto nas redes públicas e privadas de 
saúde. “Os índices de depressão entre as mães, logo após 
os nascimentos dos bebês, são elevados. Precisamos dar 
atenção a essas mulheres”, opinou a parlamentar. Ela 
citou dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), que 
apontam que esse problema atinge cerca de 25% das mães.

Megasena
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Lotofácil
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Vereador diz que projeto do Rotativo 
é ‘cheque em branco’ para o prefeito

Na reunião realizada na Câmara 
Municipal de Umuarama, vereado-
res analisaram o projeto de Lei ela-
borado pelo Poder Executivo, que 
define a instalação do sistema de 
Estacionamento Rotativo na cidade.

A procuradora jurídica do muni-
cípio, Carolina Cicote apresentou 
os detalhes aos parlamentares 
durante o encontro, que também 
contou com a presença de repre-
sentantes da Diretoria de Trânsito 
de Umuarama (Umutrans).

O projeto, já protocolado, deverá 
ser colocado em analise o mais 
breve possível, passando pelas 
comissões parlamentares e depois 
deverá ser levado à plenário para dis-
cussão e votação, que geralmente 
acontecer durante dois turnos, em 
caso de anexado na pauta da ordem 
do dia em sessão ordinária.

EXTRAORDINÁRIA
Diferentemente, se for colocado 

em discussão em sessão extraordi-
nária, o texto poderá ser aprovado 
em um só dia, mas passando tam-
bém por duas votações, pois corre 
o risco de sofrer a quebra do inters-
tício regimental.

Enfim, inicialmente, a proposição 
foi recebida pelos vereadores que tira-
ram algumas dúvidas junto à procura-
dora na tarde da segunda-feira (25).

Os vereadores Ana Novais e 
Mateus Barreto encontraram alguns 
pontos discutíveis e acreditam que 
devem sofrer alterações.

“Encontrei várias inconsistências 
no projeto, algo que pode deixar ele 
muito perigoso. Várias situações que 
deveriam passar pela Câmara foram 
alteradas para serem determinadas 
através de decreto do Chefe do Exe-
cutivo”, comenta Barreto.

Segundo o parlamentar, a nova 
lei concederia ao prefeito amplos 
poderes referentes à isenções, 
horário de estacionamento e às 

vias onde o estacionamento rota-
tivo deverá ser implantado. “Num 
passado não muito distante, tenta-
ram ampliar o sistema para várias 
outras vias, indo de encontro com 
o que a população discordava. 
Na ocasião, eu não ainda não era 
vereador, mas lutamos e consegui-
mos impedir com que fosse feita 
tal ampliação”, conta o vereador.

OLHAR PARLAMENTAR
Ana Novais comenta que situa-

ções desta natureza devem ser 

acompanhadas pela Câmara. “O 
crivo dos parlamentares é que ser-
virá como parecer a respeito de um 
eventual pedido de alteração na Lei 
ou do contrato, venha ele do Poder 
Executivo ou da empresa concessio-
nária responsável pelo estaciona-
mento rotativo. Quando o primeiro 
sistema de estacionamento rotativo 
foi implantado, houve um estudo 
para determinar quais seriam os 
locais onde realmente havia a neces-
sidade”, lembra a vereadora.

‘Legislando em causa própria’
Barreto comenta que assinar o projeto, da 
forma que ele foi enviado ao Poder Legis-
lativo, sem que sejam apresentadas altera-
ções, seria como dar insegurança jurídica 
e um tipo de “cheque em branco para que 
o prefeito possa legislar conforme achar 
conveniente. A Câmara Municipal deve ser 
ouvida em várias situações. Eu oficiei o pre-
feito para que pudéssemos conversar antes 
que o projeto fosse elaborado”, lembra.
Durante todo o período em que tramitar 
no Poder Legislativo, a proposta poderá 
sofrer alterações, que deverão ser apre-
sentadas pelos vereadores através de 
emendas parlamentares. “Não podemos, 
depois de tantos erros ocorridos, elaborar 
um sistema de estacionamento rotativo que crie mais transtornos do que benefí-
cios ao comércio e aos cidadãos umuaramenses”, encerra o vereador.

ASSESSORIA

EM reunião na Câmara, vereadores discutiram pela primeira vez projeto do Estacionamento Rotativo

VEREADOR Mateus Barreto afirma que o texto deverá 
ser alterado durante o tramite, pois deixa brechas para 
que prefeito possa legislar em causa própria

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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“Surpresas” 
da Black Friday

Novembro é notoria-
mente conhecido pelo 
aumento da ofer ta de 
produtos e ser viços 
com grandes descon-
tos. Apesar da promoção 
“Black Friday” ter uma 
data específica (29/11), 
empresas aproveitam a 
oportunidade para esten-
der suas promoções e 
alavancar as vendas de 
final de ano. Justamente 
por conta deste aumento 
nas vendas, com descon-
tos atrativos, o consumi-
dor precisa redobrar os 
cuidados na hora de rea-
lizar as compras.

A orientação do Pro-
con Municipal é que, 
antes de ir às compras, 
o consumidor faça uma 
pesquisa sobre o preço 
atual do produto ou 
ser viço que pretende 
adquirir e, assim, iden-
tificar o valor mais atra-
tivo para bolso.

“A prática da ‘metade 
do dobro’ ainda é comum 
neste período do ano e 
uma simples pesquisa de 
preço prévia pode revelar 
se aquele desconto é, de 
fato, real”, recomenda o 
secretário municipal de 
Proteção e Defesa do 
Consumidor, João Paulo 
Souza Oliveira. Segundo 
o coordenador do Pro-
con, sites “buscadores” 
(como Buscapé, Zoom, 
Baixou, entre outros) for-
necem histórico de preço 
dos últimos 6 meses.

Em caso de compras 
pela internet, é preciso 
confirmar se a fonte do 
site é confiável e veri-
ficar a reputação da 
empresa online. “Por ser 
um período onde há uma 
procura maior de produ-
tos na internet, falsários 
aproveitam para aplicar 
golpes”, aler ta. Sites 
desconhecidos precisam 
ser evitados. O consumi-
dor pode buscar informa-
ções sobre os sites no 
reclameaqui.

“Para evitar surpre-
sas desagradáveis, 
recomendamos que os 
consumidores registrem 
toda a operação feita 
pela internet, salvando 
a ofer ta, o pedido e o 
comprovante de paga-
mento em arquivos de 
imagem”, acrescenta 
João Paulo. É importante 
relembrar que para pro-
dutos adquiridos pela 
internet o consumidor 
tem sete dias de prazo 
para desistir da compra 
injustificadamente.

Outra dica é não 
repassar dados pessoais 
e bancários para estra-
nhos e desconfiar das 
ofer tas que fogem do 
senso comum. “Por fim, 
recomenda-se que o con-
sumidor leia atentamente 
as condições de compra, 
as especificações do pro-
duto e regras de devolu-
ção e troca de produtos”, 
completa o coordenador.

Advertido
O Conselho Nacional do 
Ministério Público aplicou 
uma advertência ao 
coordenador da força-tarefa 
da Lava Jato, Deltan Dallagnol. 
O procurador, em entrevista 
à rádio CBN, criticou o STF 
ao dizer que três ministros 
do Supremo formam “uma 
panelinha” e passam para a 
sociedade uma mensagem de 
leniência com a corrupção. 
Essa é a primeira vez que o 
Conselho Nacional do MP 
pune Deltan. Na prática, a 
advertência é uma punição 
branda, que fica registrada na 
ficha funcional do procurador, 
servindo como uma espécie 
de mancha no currículo. 

Escola Segura
O Paraná prevê implantar o 
programa Escola Segura em 
mais 150 escolas em 2020. 
Para a expansão, o governador 
Ratinho Junior sancionou a 
lei que aumenta o número 
de policiais militares inativos 
que poderão participar do 
programa. Hoje, o Escola 
Segura funciona em 77 colégios 
estaduais. No ano que vem 
deverão ser incluídas mais 150.

Negociação
O Banco do Brasil, o 
Santander e a Caixa definiram 
parâmetros para a semana 
de educação financeira e 
renegociação de dívidas em 
atraso. O Santander e a Caixa 
prometem descontos de 90% 
no valor da dívida. O Banco do 
Brasil diz que abaterá até 92%. 
A ação, batizada de Semana 
de Negociação e Orientação 
Financeira, será realizada de 2 
a 6 de dezembro.

Volta da cobrança
O senador Flávio Arns (Rede) 
defende volta da cobrança de 
imposto na distribuição de 
lucros e dividendos de pessoa 
física. Segundo o senador, o 
projeto de lei já está pronto 
para ser votado na Comissão 
de Assuntos Econômicos e, se 
aprovado, a arrecadação para 

2020 subirá R$ 100 bilhões.

Emprego para jovens
A CCJ da Assembleia Legislativa 
aprovou projeto de lei do 
governador Ratinho Junior 
que institui o Programa 
Cartão Futuro, que incentiva a 
abertura de vagas de trabalho 
para jovens de 14 a 18 anos 
em situação de vulnerabilidade 
social. O deputado Hussein 
Bakri (PSD), relator da matéria, 
disse que a finalidade é dar 
a oportunidade do primeiro 
emprego para pessoas que têm 
dificuldades de colocação no 
mercado de trabalho. Um dos 
objetivos é incentivar as micros 
e as pequenas empresas a 
contratar aprendizes.

Silva e Luna
O general Joaquim Silva e 
Luna, presidente da Itaipu 
Binacional, vai expor hoje 
no grande expediente na 
Assembleia Legislativa 
os investimentos que a 
binacional já fez no Paraná. 
Silva e Luna completou nove 
meses à frente da Itaipu.

Sem reajuste
Os deputados Tercílio Turini 
(Cidadania) e Romanelli (PSB) 
vão pedir ao governador 
Ratinho Junior que não 
reajuste as tarifas de pedágio 
nas praças exploradas 
pela Econorte, na BR-369 
e na PR-323. Segundo 
os deputados, os valores 
cobrados pela concessionária 
são os mais caros do Brasil. 

Comércio e serviços
Os setores de comércio (3.199 
novas vagas) e serviços (2.488) 
foram os que mais empregaram 
em outubro no Paraná, 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 Departamento do 
Trabalho da Secretaria de 
Justiça, Família e Trabalho.
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Entre Elas realiza “Movi
Afro” na Miguel Rossafa

O “Entre Elas” é um coletivo de 
mulheres que busca empoderar e 
conectar outras mulheres por meio 
de falas e ações sobre empodera-
mento feminino, sororidade e autoa-
ceitação. O projeto tem como funda-
dora a historiadora Ingrid Lima, que 
sentiu a necessidade do fortaleci-
mento feminino em Umuarama.

O primeiro grupo de conver-
sas “Entre Elas” trouxe assuntos 
importantes para a mulher, que 
precisam ser discutidos e entendi-
dos. “O grupo foi crescendo e sur-
giu a necessidade de realizar even-
tos. Atualmente temos encontros 

em que abordamos temas especí-
ficos voltados às mulheres, um dos 
quais realizado no Conjunto Sonho 
Meu”, informa a fundadora.

O “Movi Afro” será o último 
evento do Coletivo Entre Elas em 
2019, neste mês de novembro, 
com o intuito de abordar o Dia da 
Consciência Negra. O movimento 
tem por objetivo dar visibilidade ao 
trabalho das mulheres negras e ao 
negro de Umuarama.

“Em meio a muitos tabus a 
serem quebrados e vencidos, o 
coletivo desenvolve movimentos 
e ações salientando a valorização 

feminina e mostrando que as 
mulheres negras têm o seu valor, 
bem como com suas artes e traba-
lhos”, complementa Ingrid Lima. De 
tal forma, o “Entre Elas” busca-se 
destruir paradigmas sexualizados e 
impostos pela sociedade e trazer a 
valorização de cada mulher no seu 
cotidiano e luta contra o racismo.

O “Movi Afro” acontece neste 
domingo, 24, das 16h às 19h na 
Praça Miguel Rossafa, e os visi-
tantes terão exposições, oficinas, 
bazar, capoeira, pinturas de rosto 
com motivos africanos e o desfile 
“Visibilidade da mulher negra”.

A presidência da Câmara Muni-
cipal de Umuarama decretou na 
manhã de ontem (terça-feira, 26), 
Luto Oficial por conta do faleci-
mento, também na manhã de 
hoje, do servidor do Poder Legis-
lativo Municipal Paulo Fernandes 
Sequinel Fernandes. Ele ocupava 
o cargo de chefe de gabinete 
parlamentar do vereador Antonio 
Comparsi. Aos 56 anos, nasceu 
em 26 de fevereiro de 1963. 
Deixa esposa e dois filhos.

No  A t o  da  P r es i dênc i a 
07/2019, assinado pelo pre-
sidente Noel do Pão, foi decre-
tado luto oficial de dois dias a 
contar de hoje, suspendendo 
assim o expediente do Legis-
lat ivo,  bem como prazos e 
demais tratativas habituais. 
Bandeiras também estão foram 
posicionadas a meio mastro.

Advogado  de  fo r mação , 

Luto na Câmara
em sua trajetória foi 
Secretário Municipal 
de Administração – 
Chefe de Gabinete 
da Procuradoria Geral 
do Estado – Chefe de 
Setor da Casa Civil do 
Governo do Estado do 
Paraná – Secretário 
Municipal de Defesa 
Social e Assessor Par-
lamentar do Deputado 
Federa l  D r.  Osmar 
Serraglio.

O Corpo de Sequinel 
foi velado na Capela do 
Prever.  

CÂMARA decreta 
Luto Oficial pela morte 

do servidor público 
Fernandes Sequinel 

Fernandes
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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.

QUADRA 3, LOTE 13 - Localizado no 
Condomínio Residencial Paysage Es-
senza, com 251,42m² (12,92x20).  Con-
domínio contendo quadra de tênis e 
poliesportiva, campo de futebol socie-
ty, playground, duas piscinas, acade-
mia com vestiários e segurança 24h. 
Condomínio com completa estrutura, 
pronto para construir. Conheça!

JD. IRANI
(PRÓXIMO SORVETES GURI)

RES. AV. ROTARY

PAYSAGE ESSENZA

R$ 125.000 - À VISTA

R$ 650.000

R$ 140.000

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. 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

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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Professores decidem hoje se 
aderem à greve no noroeste
Os professores da rede 

estadual de ensino do Núcleo 
Regional de Educação (NRE) de 
Umuarama devem se reunir hoje 
(quar ta-feira, 27) para decidir 
sobre a adesão à greve dos ser-
vidores públicos do Paraná, que 
foi anunciada no sábado (23).

A decisão dos professores foi 
tomada em assembleia estadual 
da APP (Associação de Pais e 
Professores) Sindicato e a para-
lisação deve ser iniciada em 2 
de dezembro.

Em Umuarama, a assembleia 
para decidir sobre a adesão à greve 
ocorreria no domingo (24). No 
entanto, o filho de um dos mem-
bros do sindicato morreu e a reu-
nião precisou ser transferida para 
outra data. Hoje, a reunião entre 
os professores deve acontecer em 
três turnos diferentes, na sede da 
APP. Pela manhã, tarde e noite.

Conforme o presidente do sindi-
cato, Claudemir Miller, a intenção é 
possibilitar que a maior parte dos 
professores participe da decisão. 

Segundo Miller, as conversas infor-
mais indicam que os docentes irão 
acompanhar o movimento esta-
dual. Caso seja aprovada, a greve 
ocorrerá por tempo indeterminado.

REIVINDICAÇÕES
A principal reivindicação da cate-

goria é o fato de o governo esta-
dual querer realizar uma reforma 
da previdência que pode acarretar 
em danos para o funcionalismo 
público do Paraná. Além desse 
motivo, os professores também 
pedem que o governo pague os 
17% da data-base que estão acu-
mulados e reveja pontos do ensino 
médio que precisam ser melhores 
debatidos. Na ocasião em que 
ocorreu a assembleia estadual que 

deliberou sobre a greve, o presi-
dente da APP estadual, Hermes 
Leão, disse que a mobilização é 
necessária. “A nossa assembleia 
aprovou a greve, superando as 
dificuldades de calendário. Esta é 
uma resposta para o governo Rati-
nho Júnior, que não dialoga com a 
categoria e ainda encaminha uma 
PEC que acaba com nossas apo-
sentadorias. É uma resposta tam-
bém aos desmandos da Secretaria 
de Estado da Educação (Seed) e 
sua desorganização no processo 
de matrículas do ensino médio 
noturno, às condições de trabalho, 
as ameaças de piorar a distribuição 
de aula e também o ataque aos 
PSSs”, ressaltou.

Indicativo na UEM
Na sexta-feira (22), os servidores da Universidade Estadual de Maringá 

(UEM) aprovaram também em assembleia, um indicativo de greve. Caso a para-
lisação aconteça, deve começar também no dia 2, junto à dos professores da 

rede básica de ensino. Quem deliberou pela greve foi o Sindicato dos Trabalha-
dores em Estabelecimentos de Ensino de Maringá (Sinteemar). A Seção Sindical 
dos Docentes da UEM (Sesduem) também avaliou um indicativo de greve ontem 

(26) durante assembleia.

A aprendizagem para entender a decisão de 
compra dos consumidores é um fascinante estudo, 
capaz de desvendar sentimentos, desejos e melho-
rar os resultados Neurovenda é um conceito que 
evoluiu incrivelmente na última década, sendo foco 
de estudos aprofundados e comprometidos com o 
aprimoramento das habilidades dos vendedores e 
suas técnicas de persuasão.
Leonardo Revesso ministrou, na manhã da terça-
-feira (26), a segunda palestra da 3ª Semana de 
Gestão Aciu, falando sobre a compreensão do 
cérebro, comportamento humano e a infinidade de 
ferramentas a serviço do profissional de vendas, 
que ao aplicar a neurociência ao seu ofício torna-se 
um neurovendedor. Alguém diferenciado e muito 
mais próximo do sucesso.

ASSESSORIA
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Cursos 
consolidados

Há 47 anos atuando 
em sintonia com a dinâ-
mica do setor produtivo 
e as expectativas da 
sociedade, a Universi-
dade Paranaense, ano a 
ano, remodela seu catá-
logo de cursos. Em alta, 
os cursos superiores de 
tecnologia fazem par te; 
todos seguem rigorosa-
mente as diretrizes cur-
riculares nacionais.

Nas modalidades pre-
sencial e a distância, 
são oferecidas quarenta 
opções de cursos, uns já 
consolidados, como o de 
Tecnologia em Estética e 
Cosmética e o de Tecno-
logia em Análise e Desen-
volvimento de Sistemas, 
outros novos, como Tec-
nologia em Jogos Digitais, 
Gastronomia e Tecnologia 
em Segurança Pública.

Todos esses cursos 
são promissores, já que 
o mercado de trabalho, 
acompanhando o ritmo 
acelerado do painel eco-
nômico mundial, está cada 
vez mais carente por bons 
profissionais. E mais: são 
cursos de formação mais 
rápida (com menor carga 

Confira as opções
Cursos superiores de tecnologia oferecidos pela Univer-

sidade Paranaense – modalidades presenciais e à distância: 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Comércio Exterior, 

Cooperativismo, Design de Interiores, Design de Moda, 
Estética e Cosmética, Gastronomia, Gestão Ambiental, Gestão 

Comercial, Gestão da Produção Industrial, Gestão da Quali-
dade, Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão de Recur-

sos Humanos, Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais, Gestão 
do Agronegócio, Gestão Financeira, Gestão Hospitalar, Gestão 

Pública, Gestão Tributária, Investigação e Perícia Judicial, 
Jogos Digitais, Logística, Marketing, Processos Gerenciais, Pro-
dução Audiovisual, Segurança Pública, Sistemas para Internet

horária em relação aos 
de licenciatura e bacha-
relado), mas completa, 
focada em suas respec-
tivas áreas do saber. 
“Observando as tendên-
cias do mercado perce-
be-se que esses cursos 
estão e estarão em alta 
pelos próximos anos, por 
isso a Unipar investe na 
categoria e assim atende, 
com qualidade e afinidade, 
as comunidades de suas 
áreas de influência”, diz 
o Reitor Carlos Eduardo 
Garcia, lembrando que a 
Unipar tem presença notá-
vel nas regiões noroeste, 
extremo noroeste, oeste 
e sudoeste do Paraná. 
“Como digo sempre, 
temos que ampliar o leque 
de opções para atender 
bem os estudantes, ajus-
tando nossos planos de 
trabalho às demandas 
crescentes por novas 
modalidades de cursos 
universitários”, comple-
menta, atentando para o 
fato de a Unipar não deixar 
de empreender também nos 
cursos tradicionais. “Todos 
recebem investimentos con-
tínuos”, garante.

PDT & PSB
Distantes do PT e do 
ex-presidente Lula, o PDT 
e o PSB afinam a aliança 
para as eleições de 2020. Os 
presidentes das duas legendas, 
Carlos Lupi e Carlos Siqueira, 
aparam arestas estaduais para 
alinhar a chamada aliança 
de centro esquerda para 
as disputas municipais. O 
diretório nacional do PDT já 
bateu o martelo e decidiu que 
terá candidatos próprios nas 
principais capitais e cidades 
com mais de 200 mil habitantes 
em 2020. Além do PSB, 
caciques do PDT têm estreitado 
os laços com políticos da Rede 
e do PV de olho nas eleições de 
2022. Ciro Gomes, o candidato 
certo do PDT para a disputa ao 
Planalto, já tem grupo de rede 
social sobre o tema com 24 mil 
apoiadores.

Que base?
Este ano, o Congresso Nacional 
já derrubou nove medidas 
provisórias assinadas pelo 
presidente Jair Bolsonaro. As 
reformas são negociadas, a alto 
custo, no varejo.

Realidade
O senador Jaques Wagner 
(PT-BA) comenta com realismo 
a liberdade do ex-presidente 
Lula: “Está solto, mas sua 
liberdade completa ainda tem 
muito chão para percorrer”.

Parou
Oficialmente lançada pelo 
Ministério da Educação, a 
carteira digital estudantil, 
gratuita, corre o risco de 
ser derrubada. A Medida 
Provisória 895/19, que criou 
o documento, pode perder 
a validade. Foi enviada em 
setembro pelo presidente 
Bolsonaro e até agora aguarda 
a instalação da comissão que 
irá analisá-la e votá-la. 

Trava ciumenta
Para piorar e travar a situação, 
o PCdoB, que controla a 
UNE - e há anos monopoliza 
a emissão da carteirinha, 
cobrando - apresentou 55 
emendas ao texto.

Abrindo portas
O deputado federal Laércio 
Oliveira correu para 
apresentar uma emenda 
à Medida Provisória Verde 
e Amarela, depois que o 
presidente Bolsonaro vetou a 
desoneração da folha para a 
contratação de pessoas com 
mais de 50 anos. 

Abrindo portas 2
“Em 2011, eu havia 
apresentado um projeto 
com essa proposta, mas 
resolvi transformá-lo em 
emenda porque os efeitos são 
imediatos”, diz o parlamentar. 
É fato. Tem muita gente de 50 
na praça, parada, com muita 
disposição e experiência para 
trabalhar ainda. 

Toga Quente
Notícia que circula no mundo 
jurídico de Brasília desde 
a operação Appius é que a 
ministra do STJ Maria Thereza 
Assis Moura, relatora e autora 
do voto que anulou a Operação 
Castelo de Areia, não foi 
incluída na delação de Antonio 
Palocci para evitar que o caso 
fosse remetido para o STF 
investigar o assunto. 

Toga Quente 2
Atual vice-presidente do 
STJ, Maria Thereza chegou 
a ser cogitada para o STF, 
na vaga de Elen Gracie, com 
o apoio de Marcio Thomaz 
Bastos, com quem teve 
laços profissionais ainda 
como advogada, no famoso 
escritório dele.

Toga quente 3
Para deixar mais mistério, o 
advogado que assinou o HC 
da Camargo Corrêa sobre a 
Operação Castelo de Areia 
no STJ, Pierpaolo Bottini, é 
amigo e parceiro de livros e 
aulas da ministra.
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PM e Depen vistoriam
duas cadeias na região
Policiais que integram os grupos 

Rotam (Rondas Ostensivas), Rocam 
(Patrulhamento com Motos) e Canil do 
25°Batalhão da Polícia Militar deram 
apoio aos agentes do Depen em uma 
revista no interior das cadeias públicas 
dos municípios de Iporã e alto Piquiri. 
As ações aconteceram durante todo o 
dia de ontem (26).

Durante a manhã, todos os deten-
tos que estavam na cadeia de Iporã 
foram retirados das celas e coloca-
dos no pátio, onde foram mantidos 
sob forte escolta policial até que os 
agentes realizassem as revistas nos 
interiores das celas.

Da mesma forma foi realizada a 
ação na cadeia do município de Alto 
Piquiri, durante a tarde de ontem.

A missão da Polícia Militar era fazer 
a retirada dos presos das celas e man-
tê-los em segurança enquanto os agen-
tes do Depen realizam as vistorias, 
também chamadas de ‘pente fino’.

Somente na cadeia de Iporã, onde 
ficam abrigados cerca de 50 detentos, 
foram apreendidos 11 telefones celu-
lares; 18 carregadores; duas baterias 
para celulares; um pino de ferro que 

Bandidos destruíram carro furtado durante fuga
O veículo Vectra que havia sido fur-

tado em Douradina na noite da quin-
ta-feira (14), foi encontrado destruído, 
depois que os suspeitos de praticarem 
o furto capotaram o carro no km 506 
da rodovia PR-082, entre Cidade Gaú-
cha e Rondon.

De acordo com a Polícia Rodo-
v iá r ia  de C idade Gaúcha,  no 
momento do acidente não havia 
aler ta de fur to no veículo. E o 
registro aconteceu na quinta-feira 
(14) por volta das 20h40.

O carro só foi localizado depois que 
o proprietário recebeu as multas de 
trânsito, na quinta-feira (21).  

De acordo com a PM de Douradina, 
o suspeito do furto do veículo já foi 
identificado e é morador de Maringá. 

“Ele sofreu feri-
mentos e fo i 
levado ao Pronto 
Atendimento de 
Rondon e depois 
foi liberado, já 
que no momento 
do acidente o veí-
culo ainda não 
tinha o alerta de 
furto”, informou o 
sargento Ronaldo.

O veículo ficou 
bastante danifi-
cado e foi encami-
nhado ao Pátio da 
Polícia Rodoviária 
de Cidade Gaúcha. A Polícia Civil vai 
investigar o caso.

PRODUTOS apreendidos em uma das cadeias vistoriadas

DIVULGAÇÃO

poderia ser utilizado para fazer bura-
cos; diversos cadernos contendo ano-
tações referente a organizações crimi-
nosas; quatro eixos de ventiladores e 
14,7 gramas de maconha.

Já em Alto Piquiri, onde estão abri-
gados cerca de 30 detentos, foram 
apreendidos 8 telefones celulares; 

seis carregadores; dois chips de celu-
lar; um cartão de memória; uma serra 
que poderia ser utilizada para facilitar 
fugas; dois eixos de ventiladores. Além 
de um papel contendo anotações com 
números telefônicos.

Todo material foi entregue à Polí-
cia Civil.
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CARRO furtado é destruído depois 
que bandidos capotaram na rodovia



11LOCALUMUARAMA, 27 DE NOVEMBRO DE 2019

Acusada de matar namorada
é localizada no Jabuticabeiras

A Polícia Civil de Cidade Gaúcha 
prendeu no início da manhã de ontem 
(terça-feira, 26) Daniele Crivelli, de 
21 anos. a mulher é acusada de ter 
assassinado Tauana de Aguiar Vitti, 
em Tapira (município localizado a 67 
quilômetros de Umuarama). A jovem 
estava foragida há dois anos e foi 
encontrada pelos policiais em uma 
residência no Parque das jabutica-
beiras em Umuarama.

De acordo com o delegado Lucas 
Magron, denúncias anônimas leva-
ram os policiais até Daniele, que foi 
encontrada dentro da casa da irmã. 
Lá mesmo ela recebeu voz de prisão. 
Contra ela há um mandado de prisão 
preventiva expedido pela justiça. A 
jovem é acusada de ter assassinado 
a golpes de faca Tauana, que era sua 
companheira, no dia 13 de agosto 
de 2017. O corpo da vítima foi 

abandonado em uma estrada rural.
Conforme o delegado, as investi-

gações apontam que as duas manti-
nham um relacionamento amoroso à 
época e que, por ciúme e desentendi-
mento, Daniele teria matado Tauana. 
Na ocasião do crime, a vítima tinha 
23 anos e, chegou a confessar o 
assassinato, dizendo aos policiais 
que a ex-amásia havia lhe agredido 
primeiro e teria agido em legítima 
defesa. A justiça emitiu um pedido 
de prisão contra Daniele, mas em 
todas as vezes em que os policiais 
foram até a casa da suspeita, ela 
não se encontrava. Na madrugada 
da terça-feira (26) a Polícia Civil de 
Cidade Gaúcha, em parceria com os 
investigadores da 7ª Subdivisão Poli-
cial (SDP) de Umuarama, cercaram a 
casa da irmã de Daniele e a prende-
ram. A mulher foi conduzida à Cadeia 

Pública de Umuarama e colocado à 
disposição da justiça.

Invasão ao sex-shop
Ladrões invadiram uma loja 

situada na avenida Daniel Portela, 
no centro de Goioerê (município 
localizado a 67 quilômetros de 
Umuarama). O crime aconteceu no 
último final de semana e os bandi-
dos fur taram uma grande quanti-
dade de mercadorias.

A porta principal foi arrombada 
com a utilização de uma barra de 
ferro, que foi deixada para trás pelos 
autores do furto.

Após entrarem na loja os bandi-
dos furtaram 7 calças jeans, 7 ber-
mudas jeans, 3 vestidos, 2 jardinei-
ras jeans, 5 conjuntos de lingerie, 
duas bolsas, 7 carteiras e 5 kits com 
produtos de sex-shop.

A Policia Militar foi acionada 
assim que o fur to foi descober to 
na manhã da segunda-feira (25). 
Quando os proprietários chega-
ram ao estabelecimento, veri-
ficaram que a por ta havia sido 
arrombada e fizeram um rápido 

levantamento dos produtos que 
haviam desaparecido.

Apesar das buscas, os autores 

do crime não foram localizados e as 
mercadorias levadas também não 
foram encontradas.

DANIELI Crivelli estava escondida na casa da irmã 
em Umuarama, onde foi capturada

DIVULGAÇÃO

Índice em % SET OUT ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,04 0,10 2,60 2,54
IGP-M (FGV) -0,01 0,68 4,79 3,15
IGP-DI (FGV) 0,50 0,55 4,96 3,29

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
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 -1,82% 29,19 
Vale ON +0,71% 51,22 
ItauUnibanco PN -2,04% 34,50 
Bradesco PN -2,14% 32,92 
Marfrig ON -4,62% 10,74 
Azul PN -4,53% 51,40

IBOVESPA: -1,56% 107.059 pontos

Índice SET OUT NOV
IGP-M (FGV) 1,0495 1,0337 1,0315
IGP-DI (FGV) 1,0432 1,0300 1,0329
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 109,09
Libra est. 0,7788
Euro 0,9079
Peso arg. 59,69

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,6% 4,2390 4,2400 +5,8%
PTAX  (BC) +1,1% 4,2553 4,2559 +6,3%
PARALELO +0,9% 4,1700 4,4800 +5,9%
TURISMO +0,9% 4,1700 4,4600 +5,9%
EURO +1,1% 4,6851 4,6874 +4,9%

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 26/11

Iene R$ 0,03906
Libra est. R$ 5,46
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1518,37 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 26/11

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 26/11 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 85,00 -0,6% 2,4%
SOJA Paranaguá 90,50 -0,5% 2,8%
MILHO Cascavel 38,00 -1,3% 0,0%

SOJA 884,25 -8,25 -5,4%
FARELO 294,70 -3,60 -2,8%
MILHO 367,50 -3,00 -5,0%
TRIGO 530,25 -0,75 2,4%

SOJA 78,06 -0,1% 1,8%
MILHO 34,51 1,1% 3,2%
TRIGO 46,98 1,1% 3,3%
BOI GORDO 205,50 5,3% 30,2%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 26/11 PR DIA 30d.

Em 26/11 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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Rodadas da segunda fase 
do Interbairros sub-17

No último final de semana 
aconteceu a mais uma rodada 
de duelos pela segunda fase do 
Campeonato Interbairros e Distri-
tos de Futebol Masculino sub-17. 
Foram quatro jogos decisivos para 
a classificação às semifinais. Nos 
primeiros jogos de sábado (23) o 
Colégio Bento Jardim União marcou 
3 a 2 em cima do Zona III. Depois 

o Serra dos Dourados empatou em 
0 a 0 com o Jardim São Cristóvão.

GOLEADAS
No domingo (24) o A.C.E.R.U. 

goleou o Jardim União em 5 a 0 
e, finalizando os duelos o Colégio 
Bento Jardim União também goleou 
o Lovat marcando 5 a 0.

Quartas de finais
No grupo ‘C’ as duas equipes classificadas foram a A.C.E.R.U. e Serra dos 

Dourados. Já o time do São Cristóvão deu adeus a competição e, no grupo ‘D’ 
os que ficaram foram Colégio Bento/Jardim União e o Zona III. O Lovat ficou de 

fora. Os jogos das quartas acontecem nesse próximo fim de semana.

Copa Outubro Rosa na reta final

Hoje (27) ás 19h, 
com saída na Praça 
Miguel Rossafa, 
acontece a mais uma 
edição da Pedalada 
Noturna. O projeto 
é uma realização da 
Secretária de Esporte 
e Lazer de Umuarama 
(Smel) e que tem 
como o objetivo, 
incentivar a prática 
de esportes. Para 
quem não possui 
uma Bicicleta, a Smel 
disponibilizará, basta 
entrar em contato no 
telefone 3906-1090 
e agendar a sua bike.

Sábado e domingo (23 e 24) 
a bola rolou em quadra com 
as equipes da Copa Regional 
de Futsal Feminino Outubro 
Rosa (Adulta). Foram dois 
jogos, no primeiro (sábado), 
o Palotina Futsal fez 5 a 1 no 
Juventude Spor tland Futsal. 

No domingo o Clube Olímpico 
Umuarama perdeu para a P.M 
de Nova Olímpia por 2 a 4.

CLASSIFICAÇÕES
No grupo ‘C’ as equipes que 

permanecem são o Palotina Fut-
sal e o Master Futsal Umuarama. 
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Ciclo Sesc Corporativo
acontece no domingo
No domingo (01) ás 8h30 com 
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tivo, organizado pela unidade Sesc de 
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necessário fazer inscrição, apenas 
comparecer no horário e local marca-
dos com sua bicicleta e pedalar.

Serão servidos água e frutas para 
ajudar na hidratação e reposição de 
energias dos participantes, além de 
um veículo de som que vai acompa-
nhar o trajeto de 7 quilômetros, entre 
a avenida Paraná, passando pela 
Catedral, voltando pela avenida Brasil 
e seguindo pela avenida Tiradentes, 
retornando ao ponto de partida.

A estimativa é de que 150 e 200 
pessoas participem do evento.

A equipe do Sesc fará a dis-
tribuição de kits (1 mochila + 1 

3ª Caminhada Internacional na Natureza da 
Comunidade Água Branca do Cascalho

Em Goioerê (município localizado 
a 67 quilômetros de Umuarama) 
acontecerá no próximo domingo 
(1º), mais uma edição da Caminhada 
Internacional na Natureza, com a 
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Capela da Comunidade Água Branca 
do Cascalho e vai até 12h.

Antes da saída será realizado o cre-
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Cascalho, Leoncio Pires de Almeida. 
“Esta é uma oportunidade para que os 

PASSEIO do Sesc acontecerá em Umuarama e terá kits grátis aos participantes

DIVULGAÇÃO

camiseta) gratuitamente, e para 
receber, basta apenas fazer a doa-
ção de um brinquedo usado (em 
bom estado) para a campanha 

de natal que beneficiará crianças 
carentes. O evento é aber to para 
todo o público, a não ser para crian-
ças com menos de 7 anos.

moradores de toda a região 
conheçam a beleza do local. 
O caminhante poderá con-
templar uma beleza única, 
em meio à mata, trilhas, 
cachoeiras, locais que são 
referências turísticas de 
Goioerê”, destaca. O evento 
é uma organização da pre-
feitura de Goioerê por meio 
da Incontur – Secretaria 
de Indústria, Comércio e 
Turismo e a Emater, junta-
mente com as secretarias 
de Educação, Agricultura e 
Meio Ambiente, Saúde, Cul-
tura e Viação e Obras.

PARTICIPANTES podem 
aproveitar e manter um contato 
direto com a natureza durante a 

caminhada
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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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aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD

Éramos seis 
Júlio disfarça seu estado para 

Lola e Carlos. Lola tranquiliza Genu 
quanto aos namoros de seus filhos. 
Emília se anima com a notícia de 
que Adelaide está chegando. Ade-
laide joga cartas com homens no 
navio. Alfredo ganha no jogo. Júlio 
pede que Almeida alerte Marion. Lola 
repreende Almeida ao vê-lo com Clo-
tilde. Marion sofre com o recado de 
Júlio. Carlos e Mabel se beijam. Inês 
flagra Shirley mexendo em seus per-
tences. Marion seduz Alfredo.

Bom sucesso 
Thaíssa demonstra interesse 

em desvendar a morte de Felipe. 
Nana comenta com Alberto sobre 
a suspeita de Fábio. Fábio conta 
a Thaíssa, Jeff e Evelyn que Felipe 
lhe mandava e-mails sobre como 
os amigos da Editora o enganaram. 
Vera sugere que ela e Alberto fiquem 
juntos.

Amor de mãe 
Lurdes contrata Clóvis, e Ryan 

desconfia. Raul e Érica se insinuam 
um para o outro. Magno se sente cul-
pado pelo estado de Nicete. Thelma 
passa mal durante uma briga com 
Sinésio, que não ajuda a irmã. Lur-
des socorre Thelma novamente. Lídia 

Em “Malhação”, Madureira aconselha Rui a esquecer 
Rita. Max afirma a Regina que não aceitará Guga como 
ele é. Guga confronta Meg. Nanda diz a Rui que está 
apaixonada por ele. Rui declara a Nanda seu amor por 
Rita. Tatoo conta para Marco à suposta agressão de Clé-
ber contra Anjinha. Rita e Jaqueline questionam Anjinha 
sobre Cléber. Thiago revela a Cléber que Tatoo espalhou 
a notícia de que ele agrediu Anjinha. Guga sofre com o 
abandono de Max. Filipe e Rita lamentam a discussão 
que tiveram. Lara conta a Lígia e Joaquim sobre o beijo 
de Rui em Rita. Marco pede para conversar com Cléber. 
Rui garante que ele e Rita criarão Nina juntos.

Rui garante que vai 
criar Nina com Rita

volta para o Rio de Janeiro, deixando 
Érica com Raul. Lurdes repreende 
Magno por ter se aproximado de 
Dona Nicete. Vitória conhece Davi. 
Ryan anuncia a Lurdes que Clóvis 
encontrou Kátia.

Cúmplices de um resgate 
Pedro aparece e consegue acal-

mar o cavalo e salvar Rebeca. Joa-
quim entrega para Manuela um 
envelope com uma letra de música, 
dentro dele, uma foto dos dois com 
a mensagem “Joela”. Regina con-
versa com Arthur e diz que queria um 
esboço na gravadora para ampliar o 
trabalho e sucesso da banda Cúm-
plices de Um Resgate. Omar é cas-
tigado por Joel e obrigado a fazer 
todas as tarefas do haras. A banda 
“Manuela e Seus Amigos” ensaia 
no coreto, enquanto Isabela apenas 
observa a parte instrumental.

As aventuras de Poliana 
Com a insistência de Ruth com a 

dança de Eric, Paulo decide transferir 
seu filho do colégio. Nadine volta a traba-
lhar na O11O gerando a indignação dos 
funcionários. Guilherme e Raquel tem 
uma séria conversa sobre sua relação 
e decidem se devem retomar o namoro. 
Luisa dá uma volta com Ester e apro-
veita a oportunidade para fazer algumas 

perguntas para a menina. Raquel faz 
uma HQ inspirada em Gabi e Vini. Luisa 
confronta Débora e a questiona quanto 
à foto que tirou dela e Pendleton.

Topíssima 
André fica satisfeito com o posi-

cionamento do advogado. Andrea 
não perdoa Fernando por tudo que 
ele fez. Sophia chega a sua suíte 
e reencontra Clementina. Ela fica 
triste ao lembrar-se de Lara. Lima 
fica apavorado ao saber que Paulo 
Roberto foi pego. Andrea explode de 
felicidade ao saber que a irmã foi 
solta. Bruno e Paulo Roberto trocam 
ofensas na cela. Sem Noção acaba 
contando para Dagoberto que Pedro 
é um dos traficantes do Veludo Azul.

O rico e Lázaro 
Sadraque e Mesaque estranham 

a ausência de Daniel. Nabucodonosor 
questiona o atraso de Daniel no julga-
mento, mas manda trazerem a acusada. 
Mesaque começa a defendê-la. Evil, Ami-
tis e Arioque também saem em defesa 
de Shag-Shag. Nicolau diz não se con-
formar com a falsa acusação. Tamir, 
Shamir e as gêmeas se mostram 
ansiosos. Tensa, Elga conversa sobre 
o julgamento com Zelfa. Hurzabum 
fica desesperado. Aspenaz vai até o 
quarto do governador para chamá-lo 
e se apavora ao vê-lo desacordado.
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O bom humor vai prevalecer e você vai ser bom em 
ser receptivo às pessoas a sua volta. Faça pausas 
porque você não tem se cuidado muito bem fisica-
mente. Tenha cuidado com cãibras musculares e 
com movimentos errados.

Reoriente as suas prioridades, é hora de agir para 
conseguir alcançar seus objetivos. Você vai precisar 
dormir muito e vai recarregar as baterias totalmente. 
No entanto, você está em excelente forma.

Enquanto tudo está acontecendo ao seu redor, 
você sentirá necessidade de relaxamento, use 
isso ao seu favor e deixe tudo para trás. Hoje há 
uma sensação interna de calma, que é favorável 
para recarregar as suas baterias psicologicamente.

Os movimentos planetários causarão tensão hoje, 
mas algumas boas notícias vão compensar isso. 
Você está perdendo a calma muito rapidamente e 
vai gastar energia com isso. Obtenha algum espaço, 
você tem tempo suficiente.

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.

O superaquecimento mental girando ao seu redor 
está fazendo você perder a paciência. Tente ficar 
algum tempo sozinho. Você está se beneficiando 
de influências planetárias que vão ser boas para 
sua saúde. 

Você vai obter um retorno positivo dos esforços 
do mês passado. Há festas em todos os lugares. 
Existem motivos para comemorar! As doenças psi-
cossomáticas e distúrbios leves que está sofrendo 
são causados pelas suas frustrações.

Suas amizades serão destacadas e será um fator 
importante em sua autorrealização. Não seja tão duro 
consigo mesmo, mesmo se estiver convencido de que 
isso o ajudará a chegar à frente com mais rapidez. 
Você está cavando profundamente em suas reservas. 

Você está seguindo o seu plano. Siga o entusiasmo 
de ontem, as coisas positivas estão no horizonte. 
Sua distração está crescendo e você está encon-
trando dificuldades para achar uma medida de 
calma. Você precisa fazer mais exercício físico.

Você terá a oportunidade de decidir se seus amigos 
são realmente sinceros. Use seu bom senso para ser 
seletivo. Você não está muito inclinado a cuidar de si 
mesmo, mas apenas uma tendência ao excesso pode 
ameaçar o seu bem-estar. Vá com calma.

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

As pessoas vão tentar influenciá-lo, mas não aceite 
as palavras de ninguém hoje. Seus músculos vão 
estar cansados e você será atormentado com dores. 
Beba mais água e se mantenha em movimento para 
eliminar as toxinas que fazem você se sentir assim.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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A cor que 
simboliza

o luto
(BR)

Órgão que
recobre o

corpo

Pessoa
que traba-

lha nas
eleições

Gênero
musical
da Bahia

Proibir
(uma lei)

Afoito;
apressado

(?) Cubas, 
criação de
M. de Assis

(Lit.)

1.002, em 
algarismos
romanos

"(?) é
humano"

(dito) 

A segunda
das cinco

vogais
Achou 

engraçado 

"(?) Maria",
minissérie
de 2005

(TV)

Sentimen-
to de inse-
gurança

Tudo o
que serve 
de suporte

Ary Toledo,
humorista

Virar a 
(?): mudar
de opinião
(bras. pop.)

Produto
da trans-
piração

(?) qual:
do mesmo

jeito

Boletim de
Ocorrên-

cia (sigla)

Em + a 
(contração)

O teste
típico do
curso de
línguas

Brotam
flores no
jardim

Possível

Cobertura de bolo, à
base de açúcar

Espaço entre a sexta
e a segunda-feira

Escola de
formação
de oficiais
Precisão

Puxador
de varal

Vaporoso

Nascida no
país cuja
capital é
La Paz

Ladrão
(gíria)
Pessoa
idêntica

Refletor
de luz

Lima Duar-
te, ator 

Barraca de
circos (pl.)
Conservado;
protegido

Milla Chris-
tie, atriz
Casa de
vinhos

Fatal;
letal

A 4a nota
musical

(?)-bull, ra-
ça de cães
Consoantes
de "povo"

3/mad. 5/vetar. 6/casaca — viável. 10/esbaforido.
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MALBEC
Uma extensa lista de vinhos vai ser a tônica da festa de 

encerramento da Confraria ‘Parceiros do Vinho’, no sábado 
(30). Confrades e convidados encerram 2019 em grande 

estilo no Rancho do Cavalo.

Se você tem uma 
laranja e troca com 
outra pessoa que 
também tem uma 
laranja, cada um 

fica com uma laran-
ja. Mas se você tem 
uma idéia e troca 
com outra pessoa 
que também tem 
uma idéia, cada 

um fica com duas.“ 
(Confucio)

Happy Day
A coluna destaca leitores 
do Jornal Tribuna Hoje 
News que comemoram 

aniversário hoje -, Carlos 
Roberto Bonadio, Emanuel 

Humberto  de Oliveira  
Bueno e  Langri  Custódio 
dos Santos.  Da coluna: 

felicidades!    

CHÁ ALEMÃO
O sábado (30 ) será recheado de delícias em mais uma edição do Chá  Alemão na Igreja 

Luterana, à partir das 15h30. A tradicional promoção está sob a batuta do Departamento 
Feminino “Bom Pastor” que resulta num evento prestigiadíssimo e que tem um Bazar de 
Artesanato e guloseimas à venda. Os convites podem ser reservados pelo 99803-5512 e 

custam R$ 40,00. A coluna recomenda. 

PORTRAIT 
Marcela Scanavaca e Lucas Menegotto se casaram na última semana de Outubro, 
em Umuarama, com  belíssima cerimônia e recepção.  A foto é de Caio Peres e 

ilumina a coluna de hoje. 

CAIO PERES

ZOOM
n De olho nas variedades, 
a coluna leu que a revista 
Forbes listou as celebrida-
des já falecidas que mais 
faturaram nos últimos 12 
meses. A lista é lidera-
da por Michael Jackson, 

com nada menos que US$ 
60 milhões. Elvis Presley, 
Bob Marley, John Lennon, 
Prince, Marilyn Monroe e 
Whitney Houston também 

aparecem no ranking.

n  A dermatologista Gise-
le Moro, a fisioterapeuta 

Aline Piffer e a consultora 
de imagem Lili Giovanini 
fazem uma Roda de Con-

versa, no sábado (30).  Em 
pauta:  beleza e cuidados 
femininos. Será na Clínica 

Postural, às 15h30.

n Oba, panetone! -, esta é 
uma das frase mais ouvidas 
neste período. Ele é o queri-
dinho das cestas de Natal e 
dos presentes para os fun-
cionários e amigos. Com a 
criatividade em alta, vários 
sabores ganham as padarias 

e os supermercados.  LUCI LEMES e LEILA PAULIS, na III Rodada de Negócios da Câmara da 
Mulher Empreendera.

Regina Santana, empresária de sucesso e da diretoria da Câmara da 
Mulher Empreendedora marcou presença na III Rodada de Negócios, 

no Studio Brum Arquitetura. 

FOTOS: THIAGO CASONI
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Natal Encantado trará 
atrativos inéditos

A Prefeitura e a Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola de 
Umuarama (Aciu) lançaram na noite 
da segunda-feira (25), no Centro 
Cultural Vera Schubert, a programa-
ção do Natal Encantado 2019 com 
as atrações que tornarão a Capital 
da Amizade o centro das atenções 
no Noroeste do Estado.

Umuarama nunca experimentou 
um ambiente tão ricamente prepa-
rado, uma decoração com tanto 
capricho e uma programação tão 
recheada de atrativos que fazem 
da cidade o verdadeiro presente 
do Natal para todos os públicos. O 
reitor da Universidade Paranaense 
(Unipar) – e parceiro na programa-
ção –, Carlos Eduardo Garcia, para-
benizou o município pela organiza-
ção e disse que a cidade já está 
animada, no clima natalino, e que 
o fim de ano será muito bom para 
o comércio e a população.

O presidente da Aciu celebrou 
o clima de esperança da popu-
lação, a confiança do comércio 
e a união entre a entidade e a 
Prefeitura. “Planejamos juntos o 
melhor Natal de Umuarama, tudo 
com muito carinho e respeito 
ao nosso povo, tornando nossa 
cidade cada vez mais um bom 
lugar para se viver e passar as 
festas”, disse Orlando Santos.

Para o prefeito Celso Pozzo-
bom, acompanhado da primeira-
-dama Maria Dulce Barreiros Poz-
zobom e do vice-prefeito Hermes 
Pimentel da Silva, “o otimismo e a 
confiança são muito importantes, 
pois isso nos juntamos a vários 
parceiros para realizar uma festa 
à altura da nossa população”. 

Atrações
O município e a Aciu estão investindo alto para garantir que a cidade 

seja o centro das atenções neste Natal. Entre as atrações, destacam-se 
a mega roda gigante, diversas apresentações artísticas e culturais, uma 

linda iluminação decorativa e a árvore dos desejos, onde o visitante 
deixará suas aspirações para o próximo ano.

Papai Noel ganhou uma casa nova e definitiva na Praça Hênio Romag-
nolli, que durante o ano será utilizada para ações culturais e campanhas 

sociais. Vai ter neve artificial, o maior desfile de Natal já realizado na 
cidade, banda e Papai Noel nos distritos, concursos de gastronomia e 

decoração natalina, tudo isso espalhado por toda a cidade, desde o Lago 
Aratimbó até o Camelódromo, além dos distritos.

Ele citou atrativos como o des-
file de Natal, as visitas à nova 
Casa do Papai Noel, a decoração 
da cidade e as novidades prepa-
radas para este ano, e assegurou 
que o investimento e os esforços 
valerão a pena.

“A situação estável das finanças 
municipais permitiu que nos juntás-
semos à Aciu e investíssemos para 
ter um Natal realmente encantado 
em Umuarama. O comércio está 

confiante e com tantas atrações 
vamos atrair muitos visitantes para 
comprar aqui os seus presentes e 
se divertir em nossa cidade. Esta-
mos com muitas obras em anda-
mento para melhorar a qualidade 
de vida, a infraestrutura e preparar 
a cidade para o desenvolvimento, 
focando nas nossas crianças, nos 
idosos, na população em geral. E 
o Natal é o tempo de celebrar tudo 
isso”, completou Pozzobom.

A cidade já está animada, no clima natalino

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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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

Sempre buscando manter seu corpo docente atualizado, 
a Unipar promove constantemente capacitações com 
temas relevantes para o ensino acadêmico. A última delas 
aconteceu na Unidade de Umuarama, onde os professores 
participaram de oficina sobre Mapa de Empatia, 
ministrada pelo professor Paulo Tomazinho. 

Os professores aprenderam a construir um mapa de 
empatia, ferramenta que permite colocá-los no lugar do 
outro, entendendo seus gostos, desgostos, hábitos. “O que 
seu aluno vê? O que fala? O que ouve? O que ele pensa e 
sente? Quais são suas dores, seus problemas? É assim que 
passamos a entendê-los melhor e utilizar isso para tornar 
o ensino mais produtivo”, explica Tomazinho. 

Separados em grupos, os professores analisaram e 
levantaram essas informações sobre seus alunos. “Quando 
o professor sai de sua posição para se colocar no lugar do 
aluno, a comunicação entre um e outro se torna mais fácil. 
Com isso, ele consegue entender essa geração e pensar 
em formas de atrair sua atenção, aumentando o interesse 
em um ensino mais significativo, sem forçar o conteúdo”, 
ressalta o professor. 

Segundo ele, nos tempos atuais, a empatia na educação 
é fundamental. “Passou o tempo daquele professor sabe 
tudo, que só despeja conteúdo. Se eu não tiver essas 
conexões com o meu público, não apenas com a turma, 
mas também com cada indivíduo, talvez o aprendizado 
não seja tão aproveitado”. 

Objetivo foi preparar os educadores para 
compreender seu público: os alunos

Empatia na educação: Unipar promove 
oficina com professores

Brincando 
nas Férias
Estão abertas as inscrições 
para o projeto Brincando 
nas Férias 2020, Edição de 
Verão, promovido pelo Sesc 
de Umuarama. As atividades 
terão duração de duas sema-
nas, de 20 a 31 de janeiro 
das 13h30 às 17h30. Podem 
se inscrever crianças de 6 a 
12 anos.
Neste ano, o tema escolhido é 
a ‘As várias formas do brincar’, 
para mais informações sobre 
programação e disponibilidade 
de vagas podem ser obtidas 
diretamente na unidade do 
Sesc Umuarama.

Comércio
O comércio da Capital da Ami-
zade irá fazer horário especial 
nesta sexta-feira (29), ficando 
aberto até as 22h, conforme 
agenda da Associação Comer-
cial, Industrial e Agrícola de 
Umuarama (Aciu). E no sábado 
(30), o comércio local também 
terá expediente especial, fun-
cionando até as 17h.

Educação
A Escola Municipal Rural de 
Vila Formosa, em Douradina, 
é reconhecida pela inovação 
e a criatividade de seus alu-
nos. Desta vez, o estabeleci-
mento de ensino desenvol-
veu o projeto “Saberes que 
Iluminam”, que foca sobre 
a importância da utilização 
das fontes alternativas de 
energia na conservação dos 
recursos naturais. Além de 
contribuir para iluminação 
de ambiente, os minis gera-
dores eólicos instalados nas 
casas dos alunos conseguem 
gerar energia capaz de car-
regar celulares.
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Casa do Empreendedor presta contas 
e atendimentos aumentaram em 30%

A Secretaria Municipal de Indús-
tria, Comércio e Turismo reuniu 
lideranças e empresários locais, na 
manhã de ontem (terça-feira, 26), 
para uma prestação de contas das 
ações realizadas ao longo do ano 
pela Casa do Empreendedor, uma 
ferramenta de apoio ao empreen-
dedorismo criada pelo município, 
por sugestão do prefeito Celso 
Pozzobom, e que reúne diversas 
parcerias para agilizar o processo 
de abertura de micro e pequenas 
empresas, bem como de formali-
zação do empreendedor individual.

O secretário Douglas Bácaro 
(Indústria, Comércio e Turismo) 
disse que o projeto, gestado pelo 
prefeito Celso Pozzobom, está atin-
gindo ótimos resultados ao facilitar 
a abertura de novas empresas e 
garantindo maior sobrevida para 
os empreendedores, através da 
qualificação e do apoio – inclu-
sive financeiro, com facilidades 
de acesso a financiamentos e 
garantias. “Esse modelo é resul-
tado de muita pesquisa, visitas a 
outras iniciativas e também muito 
empenho da equipe, liderada pelo 
agente de desenvolvimento Paulo 
Leon Baraniuk”, destacou.

O sucesso é tamanho, que 
a Casa do Empreendedor já é 
‘copiada’ por vários municípios 
do Estado, incluindo cidades de 
grande porte. “Hoje é um dia de 
agradecer a todos os parceiros, 
como o Sebrae, a Aciu (Associa-
ção Comercial, Industrial e Agrícola 
de Umuarama), a Fomento Paraná, 
as secretarias municipais – entre 
outros – e essa valorosa equipe 
de colaboradores, pelo excelente 
trabalho e brilhantes resultados”, 
completou Bácaro. 

O presidente da Aciu, Orlando 
Santos, reconheceu os resultados 
que favorecem o empreendedor, 
reduzindo a burocracia e a demora 
para formalizar um negócio. “Hoje, 
dependendo da atividade, é possível 
obter um alvará em até um dia e isso 
atrai os olhos de empresários, inves-
tidores e trabalhadores qualificados 
para nossa cidade”, apontou.

A Casa do Empreendedor auxi-
lia trabalhadores que acabaram 

desempregados, por conta da 
crise nacional, ao abrir o próprio 
negócio e a crescer profissional-
mente. “A Casa orienta, capacita 
e acompanha o desenvolvimento 
das empresas, contribuindo para o 
seu crescimento, a sua segurança 
e o incremento da economia como 
um todo”, afirmou. “Muitos que 
iniciam hoje como MEI (microem-
preendedor individual) serão os 
grandes empresários de Umua-
rama, no futuro”, prevê o prefeito.

NÚMEROS
A consultora Jane Aparecida 

Marques Queiroz, do Sebrae, 
apresentou os números da Casa 
do Empreendedor – que realizou 
25.299 procedimentos e aten-
dimentos ao longo do ano, com 
crescimento de quase 30% em 
relação a 2018 (20.975) – e 
o músico e empresário Rafael 
Souza contou sua trajetória e 
fechou o evento com uma bela 
apresentação musical.

“Qualquer espécie de violência deve ser 
combatida e contra as mulheres não pode ser 
diferente”. Com essa frase Jônia Piveta, presi-
dente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher, definiu o objetivo da 1ª Caminhada 
Noturna pelo fim da violência contra a mulher, 
na noite da segunda (25) em Umuarama. 
Dezenas de mulheres participaram da caminhada 
que é um alerta para que a população denun-
cie, com foco no feminicídio.
Serão 16 dias de agenda específica abordando o 
tema violência contra a mulher. “Estamos vestidas 
de preto para chamar a atenção para esse grande 
problema que infelizmente assola nosso país. Não 
podemos nos calar”, relatou.

Prêmios em 2019
Selo Ouro em atendimento (Sala do Empreendedor) para Suzana Urbanski. 

Agente de crédito entre os três melhores em cidades de 100 a 150 mil habitan-
tes para Lairso Ribeiro e Selo Ouro em agente de desenvolvimento do Cidade 

Empreendedora para Paulo Leon Baraniuk.

DIVULGAÇÃO
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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
HB20 1.0 COMFORT ............................................................................17/18 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 43.900,00
ONIX 1.0 LS .............................................................................................14/14 ........................... BRANCO ....................................... DH,LIMP,DS ...................................................................................R$ 31.900.00
ONIX 1.0 LT .............................................................................................17/17 ........................... CINZA ............................................ COMPELTO ....................................................................................R$ 39.900,00
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

EXTRAVIO DE ALVARÁ
N A COSTA REPRESENTAÇÕES 
LTDA - ME, inscrita sob nº CNPJ 
05.083.032/0001-11 estabe-
lecida na Rua Mandaguari, 5800, 
Zona, CEP 87502-110, na cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins o 
extravio de seu Alvará de Licença 
Municipal nº 28.919. Com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.      
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