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Polícia investiga 
suposto sequestro 
de uma família de 
Cruzeiro do Oeste
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CPI do Transporte Público
vai ouvir mais secretários

A CPI do Transporte Público volta a se reunir nesta quinta-feira. Desta vez, os vereado-
res realizam a oitiva com Everaldo Marcos Navarro, secretário da Fazenda. Represen-
tantes de quatro pastas da administração pública de Umuarama deverão ser ouvidas 

pela comissão até o fim das investigações. l Pág. 6

Projeto de lei reserva 
habitação a mulheres 
vítimas de violência 
doméstica

Afsu vence o São José 
dos Pinhais e sai na 
frente da semifinal da 
Taça FPFS 

Estacionamento 
temporário

 Entra em vigor no dia 10 de dezembro o sistema de estacionamento 
rotativo temporário de Umuarama. A reativação ocorre após acordo 
entre a prefeitura e a Aciu. Representantes da Procuradoria Jurídica 
do Município, da Umutrans e da Guarda Municipal participaram de 

reunião com a diretoria executiva da Aciu, onde foi tomada a decisão. 
l Pág. 5
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Incentivo à viticultura
O Governo Estadual 
lançou o programa 
de Desenvolvimento 
e Revitalização 
da Viticultura e 
da Agroindústria 
Vitícola, o Revitis. O 
projeto vai apoiar a 
produção de uva no 
Paraná, que ainda depende do fornecimento da fruta de 
outros estados (90% da uva processada pelas indústrias). O 
Revitis estimula a cadeia produtiva da uva, fortalecendo o 
setor produtivo, agroindustrial e turístico no Estado.

Insumo suíno
Projeto de lei assinado pelo deputado Ademar Traiano 
(PSDB), que teve origem no Parlamento Universitário 
de 2017 e foi aprovado em primeiro turno de votação 
na sessão plenária da terça-feira (26), na Assembleia 
Legislativa do Paraná, prevê que o consumidor deverá 
ser informado pelo fornecedor sobre a presença de 
insumos de origem suína na composição dos produtos 
ofertados. A informação deve ser específica, nítida, de 
fácil leitura e em língua portuguesa, proibindo-se tão 
somente a expressão vaga “origem animal”, nos produtos. 
Nos rótulos a informação deve ser exposta juntamente 
com a composição nutricional e respectivos ingredientes. 
Restaurantes também terão que fazer a indicação nos seus 
cardápios.

Aumento de 
produção
A Associação de 
Vitivinicultores do Paraná 
(Vinopar) prevê que até o 
ano de 2024 a manipulação 
industrial possa vir a 
crescer cerca de 57% para 
a fabricação de sucos e 
vinhos coloniais e de 342% 
para vinhos finos. Este é 
um passo muito importante 
para o desenvolvimento da 
agroindústria do Estado, 
gerando emprego e renda 
para os paranaenses. 
Parabéns governador 
Ratinho Junior e 
secretário da Agricultura e 
Abastecimento, Norberto 
Ortigara, pela ação.

Preferência às 
vítimas
A Comissão de Segurança 
Pública da Alep, presidida 
pelo deputado Coronel 
Lee (PSL), aprovou parecer 
favorável ao projeto da 
deputada Cristina Silvestri 
(PPS) que dá preferência 
às mulheres vítimas de 
violência, em cursos de 
qualificação. A intenção 
da proposta, que teve 
relatoria do deputado 
Delegado Fernando 
Martins (PSL), é promover 
a capacitação profissional 
das mulheres por meio de 
cursos gratuitos, visando 
o crescimento pessoal, 
profissional e social.

AEN
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Lei reservará habitações às 
vítimas de violência doméstica

Entre os projetos que entra-
ram em pauta na ordem do dia 
em sessão na Câmara Munici-
pal de Umuarama, está a pro-
posição do vereador Mateus 
Barreto, que tem a intenção de 
reservar às mulheres vítimas de 
violência doméstica, percentual 
das unidades de programas de 
loteamentos sociais e de habi-
tação popular na cidade.

De acordo com o autor, os 
programas de loteamentos 
sociais e de habitação popular 
construídos com recursos pró-
prios, adquiridos através de 
convênio do poder público ou 
com iniciativa privada, deverão 
reser var, no mínimo, 5% de 
suas unidades às mulheres 
vítimas de violência doméstica.

Por sua vez, as vítimas deve-
rão preencher alguns requisitos 
estabelecidos para concessão 
pelos órgãos competentes. São 
consideradas mulheres vítimas 
de violência doméstica, às 
que se enquadram nas hipó-
teses elencadas na Lei Maria 
da Penha ou as ofendidas por 
tentativa de feminicídio, decor-
rente de violência doméstica 
ou de relação amorosa.

Segundo o texto, assim que 
comprovada a condição esta-
belecida, a vítima poderá fazer 
parte do programa.

A comprovação deverá ser 
feita através de apresentação 
do Boletim de Ocorrência, expe-
dido pelo Distrito Policial; certi-
dão emitida pelo Poder Judiciá-
rio que comprove a ação penal 
instaurada em face do agressor; 
relatório elaborado por assis-
tente social e comprovante de 

Justificativa
Conforme o vereador responsável pela elaboração do projeto, os 

programas de loteamentos sociais e de habitação popular, nos últimos 
anos, a violência contra a mulher tem crescido de maneira absurda, 
sejam elas de ordem física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

Infelizmente, uma parcela considerável dessas mulheres 
enfrenta grande dificuldade em se livrar dessas agressões, inclu-

sive, sob o medo de falta de moradia e condição de mantença. 
“Há mulheres que não possuem apoio de familiares para denun-
ciar o agressor e levar uma vida digna, longe de ameaças, agres-
sões e do medo, fazendo com que elas voltem ao convívio com 
o agressor, reiniciando todo o ciclo de violência sofrida dentro 

de casa. A reserva de vagas para mulheres que sofrem com esses 
abusos é de grande importância para que estas sejam devida-
mente amparadas, podendo começar uma nova vida longe de 

seus agressores”, justifica o parlamentar.

tramitação do inquérito policial 
instaurado ou certidão de trami-
tação de ação penal instaurada.

A documentação exigida 
deverá ser entregue no ato 
da inscrição da mulher no pro-
grama de loteamento social e/
ou de habitação popular.

Mulheres que renunciarem 
a representação não terão 

direito a serem inseridas no 
programa e nem mesmo as 
que forem titular de direito de 
propriedade de imóvel.

A proposta foi aprovada em 
primeiro turno de votação e 
segue para uma segunda 
e definitiva discussão, que 
acontecerá na segunda-feira 
(2 de dezembro).

PROFESSORA agredida há alguns anos teve que ir embora de Umuarama

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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R$ 35 milhões e 
1500 empregos

Foi lançada na agenda do 
governador Ratinho Junior, 
uma visita ao município de 
Rondon (94 km de Umua-
rama), para a inauguração 
do Frigorífico da Averama. 
Também estarão presentes 
prefeitos do noroeste, além 
do presidente da Jagua Fran-
gos Sidnei Donizete Bottaz-
zari e do diretor da Averama 
Célio Batista Martins Filho.

De  aco r do  com a 
assessoria, uma parceria 
mantida entre Averama e 
Jagua Frangos pretende 
gerar inicialmente 500 
empregos diretos.

Na segunda fase, chegar 
a 1000 colaboradores e na 
terceira, em 2020, completar 
o quadro com 1500 funcioná-
rios. Os diretores pretendem 
produzir 4,752.000.00 kg na 
primeira fase. Na segunda 
atingir os 9,504.000,00 kg 
e na terceira fase, passar 
dos 14.256,000,00 kg. A 
produção num ano deverá 
chegar a 171.072,000.00 
kg de frango.

Serão movimentadas 
cargas em 12 mil carretas 
por ano, sendo que diaria-
mente 45 carretas farão o 
transporte da produção.

Conforme a assessoria 
o sistema de integração 
na fase 3 poderá suprir 
252 aviários instalados 
em propriedades rurais 
par ticulares.

O período para que 
o projeto seja implan-
tado por completo é de 
36 meses e vai abranger 
cerca de 30 municípios do 
noroeste do Paraná, com 
um investimento total de 
R$ 35 milhões em recur-
sos próprios.

Segundo os adminis-
tradores, com a tecnolo-
gia da unidade, similar 
à utilizadas por grandes 
frigoríficos, incialmente a 
comercialização será feita 
no Paraná, mas a inten-
ção é avançar para o terri-
tório nacional e posterior-
mente para expor tação.

Nova malha
Estudo que auxiliará na 
estrutura do novo Anel 
de Integração, a ser 
licitado em 2021, confirma 
que a malha rodoviária 
subirá dos atuais 2,5 mil 
quilômetros para 4,1 mil 
quilômetros, incluindo três 
rodovias estaduais e mais 
três federais. A nova malha 
fará parte do pacote de 
concessões do pedágio a 
ser licitado em 2020.

Energia solar
O superintendente dos 
Serviços de Distribuição 
da Aneel, Carlos Calixto 
Mattar, garantiu ao 
deputado Rubens Bueno 
(Cidadania-PR) que a 
decisão final sobre a 
revisão ou não das regras 
aplicáveis à energia solar 
não será tomada antes 
de abril de 2020. Rubens 
Bueno, durante a audiência 
pública na Comissão de 
Defesa do Consumidor, 
chamou a atenção para a 
apreensão do setor sobre 
mudanças nas regras “no 
apagar das luzes de 2019”.

Profissionalização
O projeto de lei da 
deputada Maria Victoria 
(PP), aprovado em 
plenário, vai permitir 
a profissionalização da 
gestão de entidades 
que possuem o título 
de utilidade pública em 
todo o Estado. “Com essa 
aprovação, caminhamos 
para a melhoria dos serviços 
prestados à população, que 
necessita dos atendimentos 

relevantes de associações, 
fundações e sociedades 
civis, principalmente no 
que diz respeito à saúde e 
educação”.

O acordão
O senador Alvaro 
Dias (Pode-PR) tuitou 
demonstrando 
descontentamento ao 
“acordão” no Congresso. 
Alvaro Dias criticou o 
acordo firmado pela 
maioria dos líderes 
partidários para priorizar 
a PEC da Câmara que trata 
sobre a prisão em segunda 
instância. “O número é 
mais do que suficiente 
para aprovar a segunda 
instância. Mesmo assim, o 
‘acordão’ priorizará a PEC 
da Câmara dos Deputados, 
que não tem sequer 
previsão de ser votada.”

Dobrou
O ministro Sergio Moro 
(Justiça e Segurança 
Pública) mais que do 
dobrou a arrecadação com 
venda de bens apreendidos 
por traficantes no País. Em 
um ano, Moro arrecadou 
R$ 24,3 milhões em bens 
apreendidos.

Sem carta
A Comissão de Constituição 
e Justiça aprovou o projeto 
de lei que prevê que os 
proprietários de veículos 
do Paraná não deverão 
mais receber, a partir de 
2020, em suas residências, 
o comunicado impresso 
informando sobre o 
pagamento do IPVA. 
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Rotativo temporário entrará 
em vigor em 10 de dezembro

Começará a vigorar no dia 10 
de dezembro (terça) o sistema de 
estacionamento rotativo temporário 
de Umuarama. A reativação ocorre 
após acordo entre a Prefeitura e a 
Associação Comercial, Industrial e 
Agrícola (Aciu).

Representantes da Procuradoria 
Jurídica do município, da Umutrans e 
Guarda Municipal participaram de uma 
reunião com a diretoria executiva da 
Aciu na manhã desta quarta-feira (27), 
na sede da entidade.

“Dada  a  p r ox im idade  da 

Fluxo 
Caberá à Guarda Municipal e a 16 
agentes de trânsito, que receberam 
treinamento, a fiscalização nos 
horários designados, que são os 
mesmos da época da Caiuá: das 9h 
às 17h de segunda a sexta-feira e 
das 9h às 11h aos sábados.
Cada cartão dará o direito de usu-
fruir de uma vaga por duas horas, 
no caso dos automóveis, e quatro 
horas, em se tratando de motocicle-
tas. O tempo de tolerância será de 
vinte minutos.
O desrespeito ao horário poderá 
acarretar multa de R$ 195 e perda 
de cinco pontos na Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH).

programação do Natal Encantado e de 
uma série de fatores, que perpassa deci-
sões judiciais e entraves burocráticos, 
creio que chegamos à melhor alterna-
tiva até que uma concessionária com 
o know-how necessário possa assumir, 
mediante licitação”, explica o presidente 
da Aciu, Orlando Luiz Santos.

A diretora de Assuntos Jurídicos 
da Prefeitura, Carolina Cicote Moreira, 
expôs a necessidade de uma parce-
ria para que o município possa sanar 
emergencialmente um problema consi-
derado grave: a escassez de vagas no 
perímetro coberto pela Zona Azul até 
o segundo semestre do ano passado.

Por não haver tempo hábil, 
caberá à Associação Comercial a 
confecção de 200 mil car tões, que 
serão distribuídos gratuitamente 
segundo alguns critérios. 

A Prefeitura já iniciará os proce-
dimentos para a confecção de dois 
milhões de cartões, projetando sanar 
a demanda posterior.

A logística adotada em comum 
acordo definiu que cada usuário 
poderá retirar no máximo cinco car-
tões de uma única vez nos pontos de 
distribuição, a sede da Umutrans e 
diversas empresas filiadas à Associa-
ção Comercial espalhadas pela cidade.
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CPI do transporte público 
ouvirá mais secretários

Hoje (quinta-feira, 28), acontece 
nova reunião da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) do Transporte 
Público. Os vereadores integrantes 
realizarão a oitiva com Everaldo Mar-
cos Navarro, Secretário da Fazenda. 
Representantes de quatro pastas da 
Administração Pública do Município 
deverão ser ouvidos pela comissão.

De acordo com o presidente, 
Deybson Bitencour t (PDT), uma 
alteração nas convocações teve 
que ser feita, pois estava agendada 
para esta quinta-feira, a oitiva com o 
ex procurador jurídico da gestão de 
Celso Pozzobom, Helber Lepre. “Por 
conta de agenda do ex procurador 
jurídico para esta quinta e a libera-
ção do atual secretário da fazenda, 
resolvemos adiantar a oitiva com 
Navarro, que aconteceria apenas em 
12 de dezembro”, conta Bitencourt.

O parlamentar comenta ainda que 
Navarro será submetido a questio-
namentos referentes à composição 
tarifária apresentada pela Viação 
Umuarama, empresa detentora da 
concessão para prestação de serviços 
de transporte coletivo no município.

Ainda de acordo com Deybson, 
durante a oitiva anterior feita com 
Vicente Gasparini, secretário de 
Administração, foi revelado que para 
a autorização de eventuais aumen-
tos na tarifa de ônibus e fiscalizar o 
contrato de concessão, é feita uma 
reunião envolvendo secretarias de 
Fazenda, Administração, Gabinete e 
Procuradoria Jurídica.

“Tal declaração feita pelo secre-
tário Gasparini, nos leva a realizar 
oitivas com os secretários de todas 
estas pastas da Administração 
Pública do Município”, explica Deyb-
son. Depois de todos os secretá-
rios, a CPI pretende ouvir o gerente 
da Viação Umuarama, Wandeley 
Mitsuo, a fim de esclarecer todas 

as declarações feitas no decorrer 
das investigações.

A reunião de hoje começa às 

9h na Câmara Municipal e será 
transmitida ao vivo pelo site do 
Poder Legislativo.

Encerramento
Ainda de acordo com Deybson, a intenção dos membros é encerrar a CPI 

logo no início do ano legislativo de 2020. “Pretendemos ouvir todos os citados 
ainda este ano, no mais tardar até o início de janeiro, par que possamos apre-

sentar o relatório final do Ministério Público logo no início dos trabalhos legisla-
tivos. O fato de se tratar de um ano político não afeta os trabalhos da comissão, 

tanto que serão apenas elaborados e apresentados os relatórios.

INVESTIGAÇÕES levarão CPI a interrogar quatro secretários da atual administração

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 +0,96% 29,47 
Vale ON -1,11% 50,65 
Bradesco PN +2,25% 33,66 
Viavarejo ON +4,03% 8,27 
Magazine Luiza ON +4,74% 45,08 
Lojas Americanas PN +3,91% 21,27

IBOVESPA: +0,61% 107.707 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 109,40
Libra est. 0,7766
Euro 0,9090
Peso arg. 59,95

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,4% 4,2580 4,2590 +6,2%
PTAX  (BC) +0,1% 4,2596 4,2602 +6,4%
PARALELO +0,2% 4,2000 4,4900 +6,1%
TURISMO +0,2% 4,2000 4,4700 +6,2%
EURO 0,0% 4,6843 4,6866 +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 27/11

Iene R$ 0,0390
Libra est. R$ 5,49
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1517,68 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 27/11

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 27/11 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

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

SOJA 882,00 -2,25 -5,6%
FARELO 293,80 -0,90 -3,1%
MILHO 362,75 -4,75 -6,2%
TRIGO 526,50 -3,75 1,7%

SOJA 78,77 0,9% 2,7%
MILHO 34,84 1,0% 4,2%
TRIGO 46,99 0,0% 3,3%
BOI GORDO 210,06 2,2% 33,0%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 27/11 PR DIA 30d.

Em 27/11 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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Família
sequestrada

Até o final da tarde de 
ontem (27), uma família que 
havia sido vítima de um prová-
vel sequestro em Cruzeiro do 
Oeste, não havia sido locali-
zada. A Polícia Militar recebeu 
informações através de redes 
sociais dando conta de que 
as quatro pessoas teriam 
sido levadas a um hospital 
de Umuarama, mas nada foi 
confirmou, muito menos o 
retorno delas a residência 
em Cruzeiro do Oeste.

A preocupação maior 
dos policiais, de acordo 
com o capitão Claudio 
Silva Longo, é o fato de 
as vítimas permanecerem 
sob ameaça dos bandidos, 
sendo que uma delas man-
teve contato com familia-
res dizendo que estava em 
um hospital de Umuarama.

“O contato feito com 
familiares realmente acon-
teceu, mas checamos nos 
hospitais de Umuarama e 
não encontramos nenhuma 
das vítimas do sequestro”, 
comentou o capitão.

Em nota, o 25º Batalhão 
da PM de Umuarama reve-
lou que a localização das 
vítimas se tratava de uma 
informação falsa.

DESAPARECIMENTO
A hipótese do seques-

tro foi lançada pela PM 
devido às circunstâncias 
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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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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.

 • RECORD

Malhação
Thiago comenta com Marco que 

acredita que Tatoo esteja apaixonado 
por Anjinha. Jaqueline discute com 
César durante os estudos. Anjinha 
pede que Marco a ajude a se reaproxi-
mar de Cléber. Max decide visitar Guga 
na casa de Margarida. Cléber vai à 
casa de Anjinha, mas os dois acabam 
se desencontrando. Max e Margarida 
discutem. Rui afirma a Lígia que ele 
e Rita são um casal. Filipe e Rita se 
beijam. Sem querer, Guga provoca um 
acidente com Max.

Bom Sucesso 
Vera reclama por Alberto não que-

rer assumir o namoro com ela. Gisele 
tem um pesadelo com Diogo e Yuri. 
Jeniffer reclama com Diogo por ele 
não querer ser visto com ela. Vera 
recebe flores de Alberto. Fábio resolve 
interrogar os funcionários da Editora 
para saber onde estavam no dia da 
morte de Felipe. Gisele conta a Diogo 
sobre a investigação de Felipe. Vera 
diz a Eugênia que precisa viver o luto 
da separação. Alberto pede desculpas 
a Vera, que o surpreende ao afirmar 
que ele ama Paloma.

Amor de mãe 
Clóvis revela o paradeiro de Kátia 

para Lurdes. Érica e Verena se aci-
dentam durante a viagem com Raul e 
Álvaro. Os alunos brigam, e Camila tenta 
conter a algazarra. Vitória aborda Eunice 
em nome da empresa de Álvaro. Lurdes 

Alfredo revela a Júlio 
que dormiu com Marion
Em “Éramos seis”, Marion e Alfredo se beijam. 
Shirley e João despistam Inês. Carlos comenta 
com Afonso sua desconfiança de que Mabel lhe 
esconde algo. Júlio insiste para que Lola o leve 
para falar com Emília. Lili briga com Julinho e 
Virgulino aconselha a filha. Júlio passa mal nova-
mente, mas disfarça seu estado. Lola vê o lenço 
que deu a Marion com Alfredo e desconfia. Emí-
lia se surpreende ao encontrar Adelaide. Alfredo 
revela a Júlio que dormiu com Marion.

ameaça Kátia, que passa mal. Betina 
afirma a Vicente que o casamento dos 
dois acabou. Magno percebe um hema-
toma no braço de Betina, que disfarça. 
Érica e Raul provocam um ao outro. 
Magno descobre que Betina é irmã de 
Genilson. Kátia deixa o hospital. Tra-
ficantes cobram as dívidas de Genil-
son de Betina, e Magno se preocupa. 
Amanda termina o namoro com Danilo. 
Magno leva Betina para passar a noite 
na casa de Lurdes, que reprova o filho. 
Silvânia fala com Vitória sobre Tiago. 
Lurdes encontra Kátia, que a ameaça.

As aventuras de Poliana 
João vê seu pai caminhando pela 

rua e assustado, se esconde. Mário e 
Lorena decidem esconder Ester na casa 
de máquinas da escola, enquanto Luisa 
e Marcelo procuram a menina. Fernanda 
continua a procurar apartamentos para 
locação. Os amigos de Brenda apare-
cem na padaria e Jeff se recusa a aten-
dê-los. Afonso convida Vini a trabalhar 
com ele no açougue. Luisa avisa Pen-
dleton sobre o sumiço de Ester, e ele a 
localiza pelo GPS. Roger mima Filipa e 
Guilherme desaprova a atitude do pai. 
Os amigos de Brenda falam para Jeff 
que a menina irá deixa-lo.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
O garoto diz que ela precisa lim-

par todo o esterco para provar ser sua 
amiga. André se veste de mulher para 
fingir ser Flora dormindo durante a visita 
de Meire. Isabela telefona pra Ofélio e diz 

que precisa trocar de lugar com Manuela 
para que ela cante na banda do vilarejo. 
Nina escuta Isabela falar com Ofélio e 
pergunta quem é o homem. Uma mulher 
misteriosa chamada Marta (Luciana Car-
nieli) vai até a igreja católica e diz que 
Rebeca precisa descobrir que é mãe de 
gêmeas. A mulher tenta se confessar 
com o padre, mas não tem coragem.

Topíssima 
Air ton marca um encontro com 

Pedro. O policial vai ao encontro do 
capanga. André sai com Airton rapida-
mente. Inês diz a Pedro que Sophia está 
na suíte. A médica prepara os papéis 
para a alta de Minha Flor. Ela percebe 
que Airton não está mais no leito. Pedro 
tenta ligar para Paulo Roberto e Taylor, 
mas não consegue. Ele chega ao hotel. 
Pedro confere a arma e segue na dire-
ção da suíte de Sophia.

O rico e Lázaro 
Sammu-Ramat encontra Beroso e 

avisa que Daniel ainda pode morrer. 
Mesaque, Sadraque e Abednego come-
çam a desconfiar que a sacerdotisa ten-
tou envenenar Daniel. No alojamento de 
escravas, Lia pensa em Daniel. Ravina, 
Zadoque e Matias discutem com Fassur. 
Elga conversa com Zelfa e diz acredi-
tar na inocência de Shag-Shag. Rebeca 
agradece o apoio dos familiares. Sha-
g-Shag bebe para comemorar. Zac se 
apavora ao saber que Shag-Shag foi ino-
centada. Elga pressiona Nicolau e per-
gunta qual de seus filhos matou Chaim.
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O calor das pessoas ao seu redor será muito grati-
ficante. Não se isole. Aproveite o máximo de hoje, 
tomando muitas vitaminas - você precisa cuidar mais 
de si mesmo.

As mudanças que acontecerão hoje abrirão portas 
para você, então mantenha os ouvidos abertos! 
Você instintivamente vai ouvir as necessidades do 
seu corpo de maneira certa. Use isso como uma 
oportunidade para fazer refeições equilibradas.

Os passos que você tomou alcançam resultados 
hoje. É hora de formalizar as coisas! Você está de 
volta em sua melhor forma e será fácil abandonar 
um mau hábito.

Agora é um bom momento para fazer uma curta 
viagem a algum lugar, você precisa de uma pausa 
de sua rotina e isso seria regenerador. Você está 
de excelente humor e no lugar perfeito para fazer 
algumas mudanças positivas no seu estilo de vida.

Suas alterações em seus padrões de trabalho estão 
trazendo boa sorte. Não se segure! Você vai usar 
menos energia se preservar momentos de solidão 
e intimidade. Há muita coisa acontecendo ao seu 
redor!

Não confie no julgamento superficial que você ouve, 
verifique por si mesmo. Sua força moral e sua cora-
gem vão compensar a sua falta de energia. Você 
tem problemas para dormir.

O bom humor vai estar em todos os lugares e você 
vai ser mais compreensivo com as pessoas que o 
rodeiam. Descanse um pouco, você não está segu-
rando bem as coisas. Tenha cuidado com cãibras 
musculares e movimentos falsos.

Você está ciente dos erros do passado e precisa 
confiar em alguém. Vá em frente. Você terá luz verde 
e mais confiança naqueles que o cercam para pôr 
suas ideias em prática.

Se você se prender aos seus valores, você terá o 
melhor dia de todos, não dê ouvidos a ninguém. 
Uma vida equilibrada está ao seu alcance. Pense 
antes de reagir às coisas, isso funciona. Seu ponto 
de vista é a fonte.

Você sentirá necessidade de se afastar de assuntos 
secundários. Você verá isto mais claramente. Você 
está em sua melhor forma, aproveite para refletir 
sobre certos hábitos prejudiciais em sua vida.

A sorte estará com você em seus passos hoje, é 
hora de considerar um investimento financeiro e 
repensar seu orçamento. Seus exageros podem 
gastar suas reservas de energia. Tente compensar 
isso com uma dieta equilibrada.

Velhas feridas estão voltando à superfície. Não 
deixe que suas emoções ajam por você. Você está 
distraído e pode cometer alguns erros. Você deve 
desacelerar e parar para pensar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 2

COAG
BOLADEGUDE

NITIDOEL
DEARISO

RECARGAT
DARUTAB
RICASACA

PARADORPAL
ICOMADAME

UBONEEI
LVIAMENA

VAIAROUT
LUEROC

VACILARH
ASSIMREZA

Esfera de
vidro

colorido

(?)
Salvador,

país

Pancada
com a
mão

aberta

O maior
animal

existente
na Terra

"(?) Treinar
o Seu

Dragão"
(Cin.)

Alt+(?): 
alterna en-
tre janelas
(Inform.)

Veste
usada por
maestros

Sufixo
diminutivo 
de "burrico"

A primeira
pessoa do
singular

56, em 
algarismos
romanos

A tempe-
ratura da 

região tem-
perada

Bebida 
de ervas

Manifes-
tar desa-
grado (a
plateia)

Consoan-
tes de
"vaso"

Forma do
ângulo de
90 graus

Acusado
em juízo

(jur.)

Prática 
de cura

da benze-
deira

Personagem de filmes
de terror que se trans-

forma em vampiro
Acender (o fogo) 

Grupamento de
soldados

Neste
instante

Água
congelada

Detestar;
abominar 
Editora
(abrev.)

Gargalhada
Sabor de 
refrige-
rantes

Hiato de
"real"

Capital 
do Egito

Créditos
do celular

Claro;
visível

Vitamina 
encontra-
da no leite

Tipo de
ônibus

"Vai (?)
Namoro",
sucesso
de Bruno

e Marrone

Mulher
rica (pop.)
Apelido de
"Beatriz"

Sílaba de
"palco"
Tardar 
a vir

Nocivo; 
prejudicial
Fora, em

inglês

Chapéu do
carteiro

Pequeno po-
voado (pl.)

Hesitar;
oscilar
Desse
modo

Otaviano 
Costa, ator
Marca do 
Zorro (HQ)

3/out. 5/assim. 7/parador — vacilar. 10/bola de gude.



12 SOCIAL TRIBUNA HOJE NEWS, 28 DE NOVEMBRO DE 2019

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni BELEZA
  A dermatologista Gisele Moro, a fisioterapeuta Aline 

Piffer e a consultora de imagem Lili Giovanini fazem uma 
Roda de Conversa, no sábado (30).  Em pauta:  beleza e 
cuidados femininos. Será na Clínica Postural, às 15h30.

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal 

Tribuna Hoje News que comemoram ani-
versário hoje -, Pedro Arildo Ruiza Filho, 
Josias Rodrigues Garcia,  Amilton Ferreira 
Macorim, João Paulo Souza Oliveira,So-

lange Paes Victorino  e Claudemir Messias 
Pereira.  Da coluna: felicidades!

“O íntimo é um segredo 
entre aqueles que o 
vivenciaram juntos. 
Não pode ser divul-
gado. Ninguém deve 

saber disso. É, aliás, o 
segredo mais pessoal. 
Quando os pais falam 
com as crianças sobre 
suas coisas íntimas, a 
criança irá se castigar 

duramente pelo seu co-
nhecimento. Não pode 
se defender contra isso. 
Mas pode esquecer. Se 
a criança ama ambos 
os pais, ela esquece e 
então fica livre. Se um 
homem pergunta a uma 
mulher como foram os 
seus relacionamentos 

íntimos anteriores e ela 
conta para ele, o rela-
cionamento se rompe. 
A simples pergunta já 
faz romper o relaciona-
mento.(Bert Hellinger)

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 De-
partamento 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
A advogada Gisela Trovo marcou presença na III Rodada de Negócios da Câmara 

da Mulher Empreendedora de Umuarama - no Studio BRUM Arquitetura. 

THIAGO CASONI 
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Bruxas & Bruxos
“O Pitoresco Grupo de Teatro Unipar decidiu contemplar as 

crianças em seu espetáculo do ano. Junto com os pais, elas se 
divertiram assistindo à peça ‘A bruxinha que era boa’ [adaptação 
da obra de Maria Clara Machado]. As fotos mostram momentos 

que causaram medos e risos. Vestuário, iluminação, sonoplastia, 
cenário e maquiagem, tudo muito bem elaborado pelos atores, 
orientados pelo diretor, ator Luiz Fernando Guarnieri. Foi lindo! 

Da coluna, parabéns!!!”

EMOÇÃO AÇÃO

DESCONTRAÇÃO DESEMPENHO

FOTOS: ANDERSON GUIMARÃES
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AGILE 1.4 LTZ .........................................................................................11/12 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 27.900,00
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 .............................................................................................14/15 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 34.900,00
ONIX 1.0 LT .............................................................................................15/16 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 36.900,00
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
S10 ADVANTAGE 2.5 FLEX ................................................................16/17 ........................... CINZA ............................................ COMPLETO ...................................................................................R$ 79.900,00
S10 HIGH COUNTRY 2.8 DIESEL .....................................................18/18 ........................... PRETO ........................................... COMPELTO, AUT, COURO, KM 15.000 ...............................R$ 152.900,00
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 ........................... PRETO ........................................... COMPLETO, AUT, COURO, TS .................................................R$ 86.900,00
TRAILBLAZER V6 LTZ  .........................................................................16/17 ........................... CINZA ............................................ COMPLETO, AUT, COURO, 7L ...............................................R$ 124.900,00

VENDE – SE 

Lote de 217,5 m no Jar-
dim Colibri 7,25 m de 

largura e 30 m de cumpri-
mento. Localizado fun-

dos do Big Smart. VALOR 
R$ 77.000,00. Contato 
(44) 98406-5842 (44) 

3622-2197
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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
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Vitória do Afsu
Na noite da último terça-feira 
(26) o Umuarama Futsal con-
quistou uma importante vitória, 
vencendo fora de casa o São 
José dos Pinhais pelo placar de 
3 a 1, na primeira partida de 
semifinal da Taça da Federação 
Paranaense de Futsal (FPFS). A 
equipe umuaramense enfrenta 
de novo o São José dos Pinhais 
neste próximo domingo (01/12) 
ás 11h15 no Ginásio Amário 
Vieira da Costa.

Possível finalista
O time que se classificar para 
a final do campeonato no 
domingo, vai enfrentar o ven-
cedor do duelo entre Maringá 
e Ampére Futsal, que são as 
outras duas equipes semifi-
nalistas, e que no jogo de ida 
(sábado, 23), terminaram a par-
tida com um empate de 1 a 1.

Corrida Noturna
Hoje quinta-feira (28) ás 19h 
com saída da Praça Miguel 
Rossafa, acontecerá a mais uma 
edição da Smel em Movimento 
(corrida noturna). O projeto 
é realizado pela Secretária de 
Esporte e Lazer de Umuarama 
(Smel) todas as terças e quintas, 
e tem como objetivo incentivar 
a pratica de esporte gratuita-
mente em espaços públicos a 
toda comunidade.

Rugby
Domingo, dia 12 de dezembro, 
acontece em Umuarama o 2º 
Open Try de Rugby. O torneio 
de Rugby Sevens, trás equipes 
nacionais e internacionais á 
Capital da Amizade. Mais de 10 
times disputarão o título nas 
categorias masculino, feminino 
e juvenil. O torneio acontecerá 
no Estádio Municipal Lúcio 
Pipino entre as 9h e 7h, com 
entrada franca.
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NÃO DEIXE
ACUMULAR ÁGUA EM

VASOS DE PLANTAS,

PNEUS E GARRAFAS.

FECHE BEM AS

TAMPAS DE LIXEIRAS
E EVITE LIXO
NO QUINTAL.

MANTENHA OS

RALOS E TAMPAS DE

VASOS SANITÁRIOS
FECHADOS.

SEMPRE LAVE 
POTES DE ÁGUA

E COMIDA
DE ANIMAIS.
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