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que notificação do 
IPVA não seja enviada 
mais por carta 
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UMUARAMA

PRF apreende carga de 
cocaína pura que seria 

entregue em Umuarama
UM casal foi preso em flagrante com mais de 30 quilos de cocaína pura. A droga 

estava escondida em fundos falsos no painel e no parachoque traseiro de veículo. Na 
abordagem, eles confessaram que adquiriram o entorpecente no Mato Grosso do Sul e 

que o entregariam em Umuarama. 

Implantação de novas 
galerias bloqueia 
ruas perto da Av. Rio 
Grande do Norte 

Mesmo na vantagem, 
Afsu promete “ir pra 
cima” do São José dos 
Pinhais em casa 
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Sequestrador
identificado

Um dos bandidos que sequestraram uma família em Cruzeiro 
do Oeste foi identificado pela polícia e está sendo procurado. 
Ele é foragido da Penitenciária Estadual de Maringá, envolvi-
do em tráfico de drogas, roubo e homicídio. As vítimas foram 
encontradas em Guaíra e a investigação segue para localizar o 

bando que praticou o crime.  l Pág. 10
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Números da violência
Estudos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apontam que 
entre 2007 e 2017, houve um crescimento de 30,7% nos 
homicídios de mulheres no Brasil e que quase um terço deles 
foram dentro de casa. Mais da metade (53,5%) foram por arma 
de fogo. O levantamento foi feito com base na sistematização de 
dados do Ministério Público do Paraná (MPPR), da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública (SESP-PR) e do Tribunal de Justiça 
(TJPR), foram registrados 605 casos de feminicídios no estado 
desde que a lei federal 13.104/2015 definiu o feminicídio como 
circunstância qualificadora dos crimes de homicídio contra 
mulheres, ou seja, de março de 2015 até novembro de 2018.

Seminário na 
Assembleia
“Está insustentável! 
Precisamos repactuar 
compromissos, resgatar 
políticas públicas que salvem 
a vida das mulheres e que 
previnam essa violência”, 
alerta a deputada estadual 
Luciana Rafagnin (PT), vice 
da Comissão de Defesa 
dos Direitos da Mulher da 
Alep. Por proposição dela, 
a Assembleia realizará na 
segunda (2), seminário para 
discutir o enfrentamento da 
violência contra as mulheres.

Ações políticas
O evento “Políticas Públicas 
para as Mulheres” trará ao 
PR, Aparecida Gonçalves, ex-
secretária do Enfrentamento 
à Violência Contra as 
Mulheres da Presidência 
da República, de 2010 a 
2016. Entre os programas, 
políticas e pactuações de 
compromissos nas esferas 
do poder público, está 
a construção da Casa 
da Mulher Brasileira 
(centro de atendimento e 
prestação de serviços de 
apoio às mulheres).

Preferência às mulheres
O deputado estadual Delegado Fernando (PSL) foi relator do 
Projeto de Lei 505/2019 na Comissão de Segurança Pública 
da Assembleia Legislativa do Paraná. A proposta, de autoria 
da deputada Cristina Silvestri (PPS), busca dar preferência às 
mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em cursos 
de qualificação técnica e profissional.
O objetivo do projeto é promover a capacitação 
técnica e profissional das mulheres por meio de cursos 
profissionalizantes gratuitos, visando o crescimento 
pessoal, profissional e social. “A proposta é muito 
importante para dar a oportunidade às mulheres de se 
reintegrar no mercado de trabalho com autonomia”, 
alerta o deputado. O PL foi aprovado e segue para 
análise de outras Comissões Permanentes antes de ser 
votada em Plenário.

Bloqueios proibidos
Foi aprovado na Alep o projeto de lei que proíbe o bloqueio de 
rodovias no PR durante a realização de obras de manutenção. 
Agora, o texto, assinado pelo deputado Marcio Pacheco (PDT). 
Se sancionado pelo governador Ratinho Jr, obriga o DER e as 
concessionárias de pedágio a providenciar sinalização de acordo 
com a disponibilidade da pista ou acostamento para que seja 
possível manter, com segurança, o fluxo de veículos nos dois 
sentidos da via de forma ininterrupta.
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Notificação do IPVA não deve 
mais ser enviado por carta

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 (Imposto 
sobre Propriedade de Veículos Automo-
tores). O projeto de lei de autoria do 
Poder Executivo, que obteve parecer 
favorável da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ), da Assembleia Legis-
lativa, estabelece que as informações 
serão repassadas somente de forma 
on-line. A proposta ainda será anali-
sada por outras Comissões permanen-
tes antes de ser votada em Plenário.

A proposição recebeu parecer 
favorável do relator, deputado Nelson 
Justus (DEM), que explicou que com 
a medida, é eliminado o envio de 
correspondências, tradicionalmente 
ainda encaminhada através dos Cor-
reios, informando sobre a cobrança 
do imposto. “Os comunicados, as 
notificações aos proprietários de veí-
culos passarão a ser feitos somente 
de forma on-line”, frisou.

O deputado Hussein Bakri (PSD), 
líder do Governo, explicou que a 
mudança trará uma economia de 
aproximadamente R$ 8 milhões aos 
cofres públicos. Segundo ele, é um 
momento em que o papel precisa dar 
lugar à tecnologia, a exemplo do que 
já vem fazendo a Assembleia. O depu-
tado Homero Marchese (PROS) mani-
festou preocupação com a dificuldade 
que algumas pessoas podem ter para 
acessar esse novo sistema eletrônico.

PROPOSTA do Poder Executivo obteve parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da 
Assembleia Legislativa

ORLANDO KISSNER/ALEP

“O Governo vai acompanhar, esti-
mular a divulgação, buscando dar 
todo o apoio para esse cidadão”, 
garantiu o deputado Tiago Amaral 
(PSB), vice-líder do Governo. Ele 
disse que deve, inclusive, ser utili-
zado um sistema de mensagens ele-
trônicas (como, por exemplo, o SMS), 
para alertar os proprietários de veícu-
los sobre os prazos de pagamento.

Hoje, no Estado, de acordo com a 
Receita Estadual, o IPVA pode ser reco-
lhido nas agências, nos caixas, termi-
nais de autoatendimento e via inter-
net, apresentando apenas o número 
do Renavam, ou utilizando uma GRPR 

(Guia de Recolhimento). Essa guia 
está disponível no portal da Secretaria 
da Fazenda, em qualquer das opções 
IPVA, no seguinte endereço eletrônico 
da Secretaria da Fazenda.

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS
O PL estabelece ainda que o 

parcelamento de dívidas dos exer-
cícios anteriores (não inscritos em 
dívida ativa) poderá ser feito em até 
dez vezes. Atualmente, o parcela-
mento máximo permitido é de cinco 
vezes. Também assegura a trans-
ferência do veículo com dívida de 
IPVA, desde que seja comprovado 
a adesão ao parcelamento.

Fusões de órgãos estaduais são analisados pela CCJ
Dois projetos do Poder Executivo 

que tratam de fusões de órgãos 
estaduais receberam pareceres 
favoráveis na reunião da CCJ. Um 
deles é o projeto de lei que auto-
riza a incorporação do Instituto 
Paranaense de Assistência Téc-
nica e Extensão Rural (Emater), 
do Centro Paranaense de Referên-
cia em Agroecologia (CPRA) e da 
Companhia de Desenvolvimento 

Agropecuário do Paraná (Codapar) 
pelo Instituto Agronômico do Paraná.

O relator, deputado Tiago Ama-
ral, apresentou um substitutivo 
geral ao texto original e disse que 
o substitutivo é resultado de mais 
de três meses de discussões sobre 
a matéria, processo que envolveu 
ser vidores e diversos órgãos do 
Governo. Ele informou que o nome 
do Instituto passará a ser Instituto 

de Desenvolvimento Rural – IAPAR-
-EMATER. Ficarão sediadas no muni-
cípio de Londrina as Diretorias de 
Pesquisa e Inovação, Gestão de 
Negócios e Integração Institucional.

O outro, o projeto de lei incorpora 
o Instituto de Terras, Cartografia e 
Geologia do Paraná e do Instituto das 
Águas do Paraná pelo Instituto Ambien-
tal do Paraná (IAP). O relator é o depu-
tado Paulo Litro (PSDB).
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PT ‘trava’
Previdência

Os projetos de lei 855 
e 856, ambos de 2019, 
que estavam na pauta de 
discussão da Comissão 
de Finanças e Tributação da 
Assembleia Legislativa do 
Paraná, receberam pedido 
de vista e não foram ana-
lisados no encontro da 
quarta-feira (27).

Após uma apresenta-
ção sobre os projetos, 
feita pelo relator das pro-
postas, deputado Tiago 
Amaral (PSB), o deputado 
Tadeu Veneri (PT), pediu 
vista para, segundo ele, 
fazer uma análise mais 
aprofundada dos impac-
tos causados com a 
mudança na legislação. 
Os projetos voltam para 
discussão em uma nova 
reunião da Comissão que 
será realizada na próxima 
segunda-feira (2).

As propostas do Exe-
cutivo propõem mudan-
ças na previdência dos 
ser vidores estaduais 
na fixação de alíquota 

máximas de contribui-
ção dos ser vidores e 
que requerem adequa-
ção da alíquota para 
custeio do regime pró-
prio de previdência, que 
passará a ser de 14%.

PAUTA
A proposta que busca 

modificar as normas 
sobre licitações e con-
tratos administrativos 
recebeu parecer favorá-
vel. Com a alteração, o 
Governo muda a forma do 
fechamento de lances em 
pregões eletrônicos. Com 
a nova proposta poderá 
ser contratada a empresa 
que oferecer o menor 
preço, visto que a etapa 
de lances só se encerra-
ria quando nenhum dos 
par ticipantes reduzia o 
seu valor. Enquanto hou-
ver licitante querendo 
reduzir o preço, o tempo 
vai sendo prorrogado, 
prevalecendo a vontade 
dos licitantes e não um 
tempo aleatório.

TADEU Veneri (PT), pediu vista para analisar impactos causados com a mudança 
na legislação

KLEYTON PRESIDENTE/ALEP

Assembleia
A direção da Assembleia 
Legislativa também vai 
antecipar o pagamento do 
13º salário aos servidores dia 
6 de dezembro. Hoje serão 
depositados os salários de 
novembro e, no dia 16, o 
pagamento de dezembro e o 
terço de férias.

É grave
Se no Paraná o governador 
Ratinho Junior fechou o 
pagamento dos salários dos 
servidores em 2019, a situação 
no Rio Grande do Sul é crítica. 
O estado gaúcho enfrenta a 
maior greve de professores 
dos últimos tempos. São 
ao menos 1.533 escolas em 
greve e os educadores estão 
com salários parcelados há 
praticamente 50 meses.

Black friday
O varejo deve movimentar 
R$ 3,67 bilhões em vendas 
na Black Friday deste ano, um 
aumento de 10,5% em relação 
ao ano passado. Os cálculos 
são da Confederação Nacional 
do Comércio. Já pesquisa 
da Associação Comercial 
do Paraná constatou que 
70% dos entrevistados farão 
compras nesta sexta-feira. O 
gasto médio será de R$ 460, 
mas 51% dos entrevistados 
disseram que irão gastar acima 
de R$ 600 com as compras.

Desconto no táxi
A Prefeitura de Curitiba vai 
lançar um aplicativo exclusivo 
que dará desconto de até 
40% nas corridas com a 
frota oficial de táxis. O APP 
permitirá corridas com preços 
fixos e, além disso, os taxistas 
poderão isentar os passageiros 
da bandeirada de R$ 5,40,para 
quem estiver a menos de 1 km 
de distância.

Redução
A Comissão Mista de 
Orçamento do Congresso 

Nacional reduziu em R$ 
759 milhões do volume de 
dinheiro que seria destinado 
às emendas de bancada 
no orçamento de 2020. 
A alteração causou uma 
redução de pouco mais de 
R$ 28 milhões do orçamento 
de emendas impositivas 
previstas para cada estado. 
Os R$ 247 milhões 
inicialmente previstos para 
o Paraná foram reduzidos 
para R$ 219 milhões, corte 
de 11,4%.

Costas Oeste/Norte
É uma opção forte de 
turismo e lazer. O Paraná tem 
mais de mil quilômetros de 
cursos de água nas divisas 
com São Paulo, Mato Grosso 
do Sul e Paraguai. São praias 
de água doce dos Rios 
Paranapanema e Paraná 
em margens aumentadas 
pelos imensos lagos das 
usinas Chavantes, Capivara, 
Taquaruçu, Rosana e Itaipu. 
A extensão é dez vezes a do 
litoral do Estado, que tem 
98 quilômetros.

Dinheiro gringo
O Conselho Nacional de 
Imigração decidiu conceder 
visto temporário de dois 
anos para imigrantes 
aposentados ou beneficiários 
de pensão por morte que 
comprovem transferência 
mensal ao Brasil de US$ 2 
mil. A medida visa atrair 
turistas e aquecer
a economia.

Limite de 8%
O governo federal decidiu 
criar um limite de 8% ao mês 
às taxas de juros cobradas 
pelos bancos caso o cliente 
precise usar o chamado cheque 
especial. De acordo com 
técnicos do Banco Central, 
hoje os juros médios do 
crédito especial são de 306% 
ao ano. Ao mês, o percentual 
fica por volta de 12%.
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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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Implantação de galerias 
bloqueia vias próximas à RGN

As escavações para implantação 
de uma rede de galerias pluviais com 
alta capacidade de escoamento – 
que vai eliminar um antigo ponto 
de alagamento na baixada da Ave-
nida Rio Grande do Nor te, entre 
as ruas do Perímetro e Presidente 
Bernardes – estão bloqueando a 
passagem de veículos e o acesso 
de automóveis a algumas residên-
cias das ruas Bararuba, Presidente 
Bernardes e Anhumaí.

O serviço está bem adiantado, 
porém a liberação dos trechos ainda 
deve demorar alguns dias. “Para dar 
a caída necessária à rede, foi neces-
sária uma escavação profunda no 
meio das vias. A obra causa certo 
transtorno aos moradores, mas 
ao final vai eliminar um problema 
que os incomoda há anos, sentido 
a cada chuva for te”, explicou o 
secretário de Obras, Planejamento 
Urbano, Projetos Técnicos e Habi-
tação, Isamu Oshima.

A tubulação está bem próxima 
ao ponto de passagem entre a rua 
Bararuba e a Rio Grande do Norte. 
No local, equipes da Prefeitura 
demoliram residências em imóveis 
desapropriados para a abertura de 
uma travessa, que fará a interliga-
ção das vias, por onde vão passar os 
tubos de 1,20 m de diâmetro. Estão 
sendo implantados 335 metros de 
tubulação, além da construção de 
oito caixas, 12 bocas de lobo e um 
“mata-burro” estilo grelha, com ferro 
de trilhos. Para as obras, uma pres-
tadora de serviços foi contratada 
pela Prefeitura através de licitação.

A rede está sendo implantada 
a par tir de uma caixa de ligação 
no Parque Dom Pedro II. O secre-
tário lembra que o ponto de ala-
gamento já recebeu várias inter-
venções, mas nenhuma resolveu 
o problema em definitivo.

Transtornos momentâneos
As obras chamam a atenção dos moradores, pela grande movimentação de terras. O 
consenso é que, apesar dos transtornos momentâneos, o investimento da Prefeitura 

vai eliminar o sério incômodo causado pelo alagamento e o risco de prejuízos aos imó-
veis. Por ordem do prefeito, o município já realizou serviços semelhantes na Avenida 
Parigot de Souza, próximo à feira de domingo; na Av. Guanabara (início da Parigot de 

Souza); e na rua José Dias Lopes, próximo ao Clube Português.
Além disso, quilômetros de galerias foram desobstruídas na Avenida Brasil, próximo 

ao Banco do Brasil, e em outros pontos da cidade. A ampliação da rede na saída para 
Xambrê também vai absorver um fluxo de água que às vezes invade um posto de com-
bustível da Av. Guanabara. Também nos distritos, como Lovat e Serra dos Dourados, a 

Prefeitura tem implantado galerias para melhorar a drenagem pluvial.
Atualmente uma rede está sendo construída em Serra dos Dourados, nas ruas que em 
breve vão receber pavimentação asfáltica. Outras redes de grande capacidade foram 

implantadas no Jardim Irani e no Conjunto Primeiro de Maio, e emissários foram recu-
perados próximo ao Clube Português.

FORAM demolidas residências em imóveis desapropriados para a abertura de travessa, que fará a interligação das vias

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Índice em % OUT NOV ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,10 - 2,60 2,54
IGP-M (FGV) 0,68 0,30 5,11 3,97
IGP-DI (FGV) 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 +0,68% 29,53 
Vale ON -0,42% 50,37 
ItauUnibanco PN -0,29% 34,60 
Bradesco PN -0,78% 33,21 
Viavarejo ON +3,87% 8,59 
Gol PN +3,92% 34,44

IBOVESPA: +0,54% 108.290 pontos

Índice OUT NOV DEZ
IGP-M (FGV) 1,0337 1,0315 1,0397
IGP-DI (FGV) 1,0300 1,0329 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 109,54
Libra est. 0,7749
Euro 0,9085
Peso arg. 59,78

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -1,0% 4,2150 4,2160 +5,2%
PTAX  (BC) -0,3% 4,2474 4,2480 +6,1%
PARALELO -0,7% 4,1800 4,4600 +5,4%
TURISMO -0,7% 4,1800 4,4400 +5,5%
EURO -0,2% 4,6738 4,6758 +4,7%

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 28/11

Iene R$ 0,0388
Libra est. R$ 5,48
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1517,22 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 28/11

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 28/11 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 84,50 0,0% 2,4%
SOJA Paranaguá 90,00 0,0% 2,9%
MILHO Cascavel 38,00 0,0% 0,0%

SOJA 882,00 -2,25 -5,6%
FARELO 293,80 -0,90 -3,1%
MILHO 362,75 -4,75 -6,2%
* Ontem (28/11) foi feriado nos EUA

SOJA 79,28 0,6% 3,8%
MILHO 35,27 1,2% 5,2%
TRIGO 47,09 0,2% 3,5%
BOI GORDO 212,15 1,0% 35,1%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 28/11 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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Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Critérios para
usar as máquinas

O Programa Municipal de 
Conservação do Solo e Prote-
ção das Águas, instituído pela 
lei nº 4.410/ 2019, define 
regras para o atendimento às 
pequenas propriedades rurais 
(de até 80 hectares) com ser-
viços de curvas de nível, con-
servação de solo e proteção 
ambiental. Operacionalizado 
pela Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, 
o programa prevê a análise 
das demandas recebidas e 
programação dos trabalhos, 
utilizando horas máquinas 
com equipamentos do muni-
cípio, bem como a definição 
dos custos equacionados 
entre o poder público e os 
agricultores atendidos.

Permite ainda definir cri-
térios de enquadramento 
dos beneficiários, interferir 
e dar encaminhamento em 
situações que prejudiquem a 
execução do trabalho. “A lei 
permite que o município dis-
ponibilize assessoria técnica 
e equipamentos para a definir 
pontos críticos na propriedade, 
recomendar práticas de con-
servação de solo e prote-
ção das águas, bem como 
técnicas apropriadas para 
a recuperação, manutenção 
e melhoria do solo nas pro-
priedades”, explica o diretor 
de Agricultura e Pecuária do 
município, Vinícius Chimenez.

A assessoria também 
se destina a definir técnicas 
para o aprimoramento da 
economia agrícola, conser-
vação de recursos naturais 
e melhoria das condições de 
vida no meio rural, além da 
demarcação de terraços e 
execução de projetos de con-
servação do solo e proteção 
das águas. “A lei define tam-
bém as regras para utilização 
do maquinário do município 
nas propriedades rurais, bem 

como do operador, mediante 
remuneração pelos servi-
ços”, acrescenta.

Os produtores interessa-
dos deverão fazer a solicita-
ção por requerimento escrito 
no setor de Protocolo da Pre-
feitura. Para o atendimento 
será firmado termo de com-
promisso com as atribuições 
de cada parte e a remunera-
ção da hora máquina utilizará 
a seguinte tabela: pá carrega-
deira, escavadeira hidráulica, 
retroescavadeira e motonive-
ladora – 34 vezes o valor do 
litro de óleo diesel (cerca de 
R$ 110,00 com o óleo a R$ 
3,25 o litro); trator, rolo com-
pactador e bobcat – 28 vezes 
o litro do diesel (cerca de R$ 
90,00); trator e conjunto de 
fenação – 30 vezes o valor 
do combustível (R$ 98,00); 
caminhão, basculante e cami-
nhão prancha – km rodados x 
consumo do maquinário.

Para o empréstimo de 
implementos, serão cobrados 
os dias de utilização x valor 
da diária, fixada inicialmente 
em R$ 90,00 e corrigida 
anualmente com base no 
INPC, mesmo índice usado 
para correção do salário-mí-
nimo. O valor do combustí-
vel a ser usado como base 
de referência será equiva-
lente ao preço pago pelo 
município ao fornecedor.

“Após a realização do 
serviço o produtor receberá 
um boleto com prazo de 30 
dias para pagamento. Com 
os incentivos do município, 
os custos definidos são bem 
menores que o cobrado por 
empresas do setor, um incen-
tivo para o agricultor cuidar 
melhor da sua propriedade e 
melhorar a produtividade gra-
dualmente, bem como suas 
condições de vida”, completou 
o diretor Vinícius Chimenez.

Digo que fico
A Polícia Federal e a Interpol não 
fazem ideia de como prender 
Horácio Cartes, o ex-presidente 
do Paraguai com mandado 
expedido pela Justiça do Brasil, 
enrolado em supostos crimes 
de lavagem de dinheiro com o 
amigão brasileiro Dario Messer, 
o doleiro dos doleiros que o 
chamava de chefe. Cartes se 
escondeu depois da prisão 
de Messer, há meses, e não 
teve mais vida social. Por seu 
advogado, alega que é senador 
vitalício e não vai se apresentar 
à Justiça daqui. Quer ser 
“investigado” lá.

Vida nova
Geraldo Alckmin, ex-governador 
de São Paulo, agora 
aparece na TV com dicas de 
acupuntura. Rosinha Matheus, 
ex-governadora do Rio, virou 
boleira, e brilha nas redes.

MP assiste
Eles saíram da política, mas a 
política não os abandona. Em 
outras palavras, têm a audiência 
diária do Ministério Público.

Não pulou
Outubro rosa passou, novembro 
azul desbotou, e ficou na 
promessa a ministra Damares 
Alves pular de paraquedas 
para chamar atenção para as 
campanhas. Arriscar pra quê?

Cegueira
Secretário executivo da 
Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos, da OEA, 
Paulo Abrãao - indicado para 
o cargo pela então presidente 
petista Dilma Rousseff - 
diz que as violações de 
direitos humanos na Bolívia 
demandam investigação 
internacional. Até ontem, 
nesses anos todos, nenhuma 
palavra sobre as ditaduras 
cubana e venezuelana.

Rio agradece...
As autoridades do Estado 
do Rio de Janeiro respiram 
aliviadas com a decisão do 
Supremo Tribunal Federal de 

adiar para abril de 2020 a 
análise da Adi que derruba 
a lei aprovada no Congresso 
sobre a distribuição dos 
royalties de petróleo para 
todos os municípios do 
País. O Estado ganha tempo 
e caixa, porque a pressão 
contra é grande. 

... e aplaude STF 
O governador e deputados 
estaduais fluminenses repetem 
que o Rio quebra sem a 
participação bilionária atual 
- que segura muitas contas. 
O alívio é tamanho que, a 
pedido do deputado Anderson 
Alexandre (SD), a Assembleia 
Legislativa vai realizar uma 
moção de congratulação e 
aplausos ao STF. 

Tem potencial
Não se surpreenda o leitor 
se Brasília aparecer citada, 
daqui a alguns anos, como 
potencial sede dos Jogos 
Pan-Americanos ou de nova 
Olimpíada no Brasil. 

No chão
A GOL alugou aviões no 
exterior para suprir a 
alta demanda de voos 
internacionais diante dos 
sete Boeing 737 Max 8 que 
teve de deixar no pátio da 
fabricante, nos Estados 
Unidos, que faz recall 
depois das duas tragédias 
com outras companhias. Se 
acha que é muito, imagine 
o prejuízo da Royal Air, que 
tem 150 modelos no chão.

Brasiiilll
Na tradicional mania de 
inventar moda, o brasileiro 
criou mais esta. Ontem, lojas 
já faziam vendas da Black 
Friday, que é somente hoje. E 
outras empresas já anunciavam 
promoções para a Black Friday 
na sexta e no sábado...
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Black Friday e Sabadão
O comércio abrirá em horário 
especial nesta sexta-feira (29), até 
22h, no espírito da Black Friday. Em 
seguida vem mais um Sabadão e, 
como é tradição, o comércio local 
também terá expediente especial, 
funcionando até as 17h.

Noel na área 
Umuarama nunca experimentou um 
ambiente tão ricamente preparado, 
uma decoração com tanto capricho 
e uma programação tão recheada 
de atrativos. O Natal Encantado 
reúne todos os ingredientes para 
ser inesquecível.  O município e 
a Aciu estão investindo alto para 
garantir que a cidade seja o centro 
das atenções. 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.

Mais novidades
Papai Noel ganhou uma casa nova e 
definitiva na praça Hênio Romagnolli, 
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. 

Papai Noel assume as festividades com 
desfile na noite de 7 de dezembro.

Alternativa possível 
Diversas reuniões e consulta 
aos empresários resultaram na 
concepção de um sistema provisório 
para o restabelecimento imediato 
do estacionamento rotativo (Zona 
Azul) na cidade. A ideia é melhorar 
a mobilidade urbana até que uma 
nova concessionária seja contratada 
– o processo licitatório está em 
andamento. O sistema temporário, 
com cartões gratuitos de uso 
obrigatório, entra em funcionamento 
no próximo dia 10. Até lá haverá 
campanhas informativas e de 
orientação à população. 

Funcional
Além da gratuidade do cartão, 
que será distribuído na Umutrans 
e estabelecimentos comerciais 
filiados, não haverá mais aviso 
de irregularidade – ou seja, o uso 
indevido das vagas da Zona Azul 
será passível de multa conforme 
o Código de Trânsito Brasileiro. Já 
a fiscalização será realizada pelos 
agentes de trânsito contratados pelo 
município, pela Guarda Municipal ou 
outra autoridade de trânsito. Como 
não haverá aviso de irregularidade 
(por impossibilidade jurídica e 
operacional), responsáveis por 
veículos que deixarem de utilizar o 
cartão, excederem o tempo máximo 
de ocupação da vaga, preencherem 

o cartão incorretamente ou com 
rasura estarão sujeitos a multa de 
R$ 195,23 e cinco pontos na carteira, 
conforme o artigo 181 do CTB.

Vitrines
O Concurso de Decoração Natalina 
de Vitrines anda inspirando os 
lojistas umuaramenses. Criatividade 
e originalidade são marcas 
registradas da competição, que 
em 2019 promete ser ainda mais 
acirrada. Confira o regulamento e 
faça sua inscrição no site da Aciu 
(www.aciupr.com.br).

Manifestações
A Comissão pela Duplicação da 
PR-323 realizou mais uma reunião, 
na noite desta quarta-feira (27), 
no auditório da Aciu. O grupo 
de trabalho argumenta que o 
cronograma para licitar a duplicação 
de 21 quilômetros não foi cumprido 
e projeta algumas manifestações. A 
intenção é mobilizar os membros da 
comissão e lideranças regionais para 
manifestações em quatro pontos da 
rodovia (Iporã, Umuarama, Tapejara 
e Cianorte). A data proposta é 14 de 
dezembro, um sábado, pela manhã.

Semana de Gestão Aciu
Chega ao fim, com enorme sucesso, 
a Semana de Gestão Aciu. A terceira 
edição demonstrou estar em 
sintonia com as tendências. Apenas 
palestrantes tarimbados, saciando um 
público ávido por conteúdo relevante. 
Parabéns a todos os envolvidos.

Fiquemos com uma boa sacada 
do estrategista de vendas Tony 
Alessandra:  
“Em vendas, como na medicina, 
prescrição antes do diagnóstico não 
é uma boa prática”

Excelente semana 

A Aciu é a casa do empresário!
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VENHA SER PARCEIRO DE UM GOVERNO 5.0. 

INVISTA NO ESTADO MAIS MODERNO 
E INOVADOR DO BRASIL.

PARANÁ

MAIOR
PRODUTOR
DE ENERGIA

DO PAÍS.

MAIOR TERMINAL 
PORTUÁRIO EM 
CAPACIDADE DE 
MOVIMENTAÇÃO
DE CONTÊINERES 

DO PAÍS.

MAIS DE
R$ 17,5 BILHÕES EM 
INVESTIMENTOS.

O MAIOR
CRESCIMENTO 

INDUSTRIAL
DO PAÍS.

O CELEIRO DO MUNDO E
TERRA DE OPORTUNIDADES.

Acesse www.investparana.org.br

NOSSA INDÚSTRIA CRESCEU 6,7%
DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2019.

É TAMBÉM O MAIOR CRESCIMENTO DO BRASIL.

VOCÊ SABIA QUE O
CRESCIMENTO INDUSTRIAL
DO PARANÁ É SUPERIOR

AO DA CHINA?

Fontes: Escritório Nacional de Estatísticas da China e IBGE
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Família sequestrada é
localizada na fronteira
Depois de localizar na esta-

ção rodoviária de Guaíra a famí-
lia moradora em Cruzeiro do 
Oeste que havia sido seques-
trada, a Polícia Civil de Umua-
rama segue as investigações a 
fim de localizar os autores do 
crime de roubo e receptação. A 
quadrilham, provavelmente for-
mada por 5 integrantes já tem 
ao menos um deles identificado.

Paulo César Oliveira dos 
Santos, 30 anos, foragido 
da Penitenciária Estadual de 
Maringá e possui antecedentes 
criminais por tráfico, roubo e 
homicídio qualificado.

A identificação se deu através 
de imagem de câmeras de moni-
toramento nas imediações de 
onde ele participou dos crimes.

A ação do bando começou em 
Mandaguaçu, região de Maringá, 
onde um empresário foi levado 
refém e na fuga, os bandidos se 
envolveram em um acidente com 
o carro da vítima nas proximida-
des de Cruzeiro do Oeste.

Posteriormente os bandidos 
abandonaram o carro e o refém, 
seguindo até a residência da famí-
lia formada por Eliane Furlan, 27, 
o marido Cristiano Pereira Lopes, 
33 e dois filhos de 1 e 8 anos.

Todos foram levados reféns no 
veículo Corsa. Uma moto também 
foi roubada na ocasião.

Foram mais de 24 horas de 
buscas pelos reféns até que 
a polícia conseguiu monitorar 
o bando, que havia levado 
as vítimas e os veículos na 
região de Guaíra.

Na madrugada, o casal e 
os filhos foram deixados nas 

proximidades da rodoviária 
daquele município.

INTENÇÃO
Conforme os levantamentos 

feitos pelos policiais, a intenção 
do bando era apenas levar os 
veículos para o Paraguai. “Nós 
acreditamos que eles tenham 
praticado o primeiro crime na 
região de Maringá, mas não tive-
ram êxito. Em seguida seguiram 
até a residência em Cruzeiro do 
Oeste, onde deram sequência 
à ação, invadindo a residência 
da família”, revelou o delegado 
Isaías Cordeiro.

Durante as investigações a 
Polícia Civil de Cruzeiro do Oeste 
centralizou os trabalhos com 
apoio de equipes da 7ª Subdivisão 

DELEGADO de Cruzeiro do Oeste mostra imagem 
de um dos autores do crime que já foi identificado

ALEX MIRANDA

Policial (7ª SDP) Rotam do 7º e do 
25º BPM e do grupo Tigre (espe-
cializado em sequestros).

Força tarefa

Conforme o delegado-chefe da 7ª SDP, Osnildo Carneiro Lemes, o helicóptero da 
Polícia Civil do Paraná também estava acionado caso fosse necessário. O delegado 
Isaías conta que a investigação foi estreitando o cerco. Os reféns fizeram contato 

com familiares e os policiais orientavam como proceder. “Por volta das 22h da 
quarta-feira, 27, conseguimos receber uma ligação, da cidade de Guaíra, dizendo 

que a família estava lá. Deslocamos três equipes da polícia civil, duas de Umuarama 
e uma comigo e o grupo Tigre”, contou o delegado. La, foram feitas diligências, mas 
as vítimas não foram encontradas. “Imaginávamos no início que seria até um blefe, 
mas depois de novas rondas em Guaíra encontramos a família na rodoviária. Eles 

aparentavam estar tranquilos sem ferimentos ou sinais de tortura”.
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Cocaína apreendida seria 
entregue em Umuarama
Um casal foi preso em fla-

grante ao final da noite da quar-
ta-feira (27) transpor tando uma 
grande quantidade de cocaína. 
Eles levavam a filha adolescente, 
de apenas 13 anos no carro onde 
estava também a droga.

A apreensão aconteceu na rodo-
via BR-487, em Alto Paraíso, em 
frente ao Posto de Fiscalização da 
Polícia Rodoviária Federal unidade 
Porto Camargo. Os agentes reali-
zavam uma operação bloqueio de 
rotina quando abordaram o Nissan 
Sentra ocupado por três pessoas.

O condutor disse que retor-
nava do Paraguai e seguia em 
direção à Umuarama.

Durante a conversa, os patru-
lheiros rodoviários federais notaram 
um certo nervosismo do motorista 
e resolveram fazer uma vistoria 
minuciosa no carro, até que loca-
lizaram um fundo falso no interior 
do para choque traseiro. Lá estava 
escondida a maioria dos tabletes de 
cocaína. Outra quantidade de droga 
estava acondicionada em um fundo 
falso no painel do veículo.

O motorista que tem 32 anos de 

idade, estava com a esposa de 43 
anos e a filha, relatou que estava 
em Salto Del Guairá, no Paraguai 
fazendo compras, e voltava pra 
casa em Umuarama. No trajeto, 
carregou a droga em Mundo Novo/
MS e pretendia levar a cocaína 
para a cidade que era seu destino.

A Polícia Rodoviária encaminhou 
a ocorrência para a Delegacia da 
Polícia Civil em Xambrê, onde o casal 
foi preso e a adolescente foi subme-
tida aos procedimentos cabíveis.

OS 32 quilos de cocaína estavam em fundos falsos do carro saiu do Mato Grosso do Sul

DIVULGAÇÃO

Corpo no Rio
Na tarde da quinta-feira (27) o corpo de 
um homem foi encontrado em um rio na 
área rural de Iporã. Bombeiros, policiais 
civis, militares e equipes do Instituto 
Médico-Legal (IML) estiveram no local para 
averiguar o caso. O homem foi identificado 
como Leandro de Souza Belo, 30, acometido 
por depressão, que estava desaparecido 
desde o dia 22. O desaparecimento foi 
registrado por familiares no dia 27.  A polícia 
descarta a possibilidade de assassinato. O 
corpo foi recolhido ao IML de Umuarama 
para exames de necropsia.
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FELIZ 
ANIVERSÁRIO

Neste sábado dia 30 quem está de 
aniversário é o pequeno Arthur Enrique 

Zanato comemorando com os pais 
Willis e Maria de Lurdes recebendo os 
complementos de familiares e amigos.

Da Equipe Tribuna Hoje News 
FELICIDADES

Definida a tabela do
Paranaense de 2020

Já estão definidos os jogos do Cam-
peonato Paranaense 2020 de Futebol, e 
o Leão do Vale, time de Cianorte, estreia 
dia 19 de janeiro fora de casa contra o 
Toledo. A partida acontece às 16h na 
casa do adversário. O primeiro jogo do 
Cianorte em casa, diante da sua torcida, 
vai acontecer somente na 3ª rodada, 
quando ele joga contra o União de Fran-
cisco Beltrão, no dia 26/01, às 16h, no 
Estádio Albino Turbay. O Cianorte Fute-
bol Clube vai apresentar oficialmente os 
jogadores para a próxima temporada no 
dia 02 de dezembro no Centro de Treina-
mentos Universidade Positivo.

FASES DO ESTADUAL 2020
Na 1ª fase, os clubes se enfrentam 

em turno único, com seis mandos de 
campo para os classificados de primeiro 
a sexto lugares na classificação geral 
da temporada anterior, e cinco mandos 
para os demais clubes. Classificam-se 
para a segunda fase, os oito clubes 
melhores classificados. Na 2ª fase, 
(quartas de final), os oito clubes clas-
sificados na serão divididos em quatro 
grupos com dois clubes (“A”, “B”, “C” 

e “D”) e jogarão dentro de seus respec-
tivos grupos em partidas de ida e volta 
(1ºx8º, 2ºx7º, 3ºx6º e 4ºx5º). Já na 3ª 
fase do campeonato (semifinais), os 
quatro clubes classificados se dividem 
em dois grupos com dois clubes (“E” e 

“F”) e jogam dentro de seus respectivos 
grupos em partidas de ida e volta (ven-
cedor AxB e vencedor BxC).

Na fase final os dois clubes classificados 
na Terceira Fase formam o Grupo “G” e joga-
rão partidas de ida e volta (vencedor ExF).

Vagas na Série D
O Campeonato Paranaense de 2020 dará três vagas para a Série D do Brasileiro de 2021. 
Participam da competição Cascavel Clube Recreativo, Cianorte Futebol Clube, Club Athle-
tico Paranaense, Clube Esportivo União, Coritiba Foot Ball Club, Futebol Clube Cascavel 
Ltda, Londrina Esporte Clube, Operário Ferroviário Esporte Clube, Paraná Clube, PSTC.

O time vai apresentar oficialmente os jogadores na próxima segunda (02/12)

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Na última terça-feira (26) teve início 
a segunda edição do torneio de tênis 
Maria Esther Bueno, disputado em 
São Paulo. Thiago Wild e Felipe 
Meligeni Alves começaram com o pé 
direito. Abrindo a competição, Meli-
geni venceu Gilbert Klier após aplicar 
um ‘pneu’ no primeiro set. Ele fechou 
o placar com parciais de 6/0 5/7 
e 10-7. Wild derrotou o estreante 

Matheus Pucinelli de virada. O atual campeão venceu com parciais 3/6 6/2 10/6. Vale 
destacar que Pucinelli acabou torcendo o pé no match tie-break, mas persistiu valente e 
conseguiu terminar a partida.
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Vitória fora de casa deixa Afsu 
na vantagem para a semifinal
Na noite da último terça-feira (26) 

o Umuarama Futsal conquistou 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 
encara a partida de volta será em casa, 
o que aumenta ainda mais a vantagem 
do time de Umuarama.

O próximo jogo contra o São José 
dos Pinhais será no domingo (01/12) ás 
11h15 no Ginásio Amário Vieira da Costa.

Com o resultado favorável, o time 
da Capital da Amizade vai para a pró-
xima partida com grande vantagem, 
precisando apenas de um empate para 
garantir a classificação à final da Taça.

O Afsu segue invicto na competição 
e terminou em primeiro lugar do grupo 
A na primeira fase da competição. Já 
o São José dos Pinhais se classificou 
para as semifinais depois que conse-
guiu alcançar o segundo lugar no grupo 
B. A equipe venceu três jogos e perdeu 
três na fase classificatória.

Nei Victor, técnico do Afsu, acredita 
que esperar apenas pelo empate não 
é motivação para os atletas.

Outro finalista
O time que se classificar para a final 
do campeonato deve enfrentar o 
vencedor do duelo entre Maringá e 
Ampére Futsal, outras duas equipes 
semifinalistas, e que no primeiro 
jogo de ida da disputa, terminaram a 
partida com um empate em 1 a 1.

“Estamos retornando com nossos 
treinamentos, com muito foco em defi-
nir novas estratégias e reforçar ainda 
mais a defesa. A finalidade é garantir 
a vaga para a final com uma vitória. 

Pretendemos definir o jogo logo no iní-
cio. A princípio não haverá desfalques 
na equipe para o jogo desse domingo, 
o que deixa a equipe menos preocu-
pada e mais focada nas jogadas”.

A próxima partida acontecerá no próximo domingo (02) no ‘Vierão’

FOTOS: DIVULGAÇÃO

O atleta de Umuarama André Luiz Lima disputará 
duas vezes o cinturão de Muay Thai. A primeira luta 
acontecerá amanhã (sábado, 30), já a segunda está 
marcada para o próximo dia 07/12 (sábado), em São 
Miguel do Iguaçu. Lima disputará na categoria de 81 
kg. Ele afirma que participar das duas disputas, serão 
momentos de superação, pois são duas lutas com datas 
muito próximas. O umuaramense, que atualmente reside 
em São João do Pau D’Alho/SP, participa de torneios 
de Muay Thai e Kickboxing há 12 anos.
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

LIONS REALIZA REUNIÃO DO GABI-
NETE DISTRITAL EM MANDAGUARI 

No dia 23/11/2019, no Centro de 
Convenções Dr. Décio da Silva Bace-
lar, em Mandaguari Pr., aconteceu a 
2ª Reunião do Gabinete do Distrito 
LD-6, no Ano Leonístico 2019/2020. 

De Umuarama, representando o nosso 
clube estiveram presentes o CL Jeferson 
Carmelo Pacheco, Presidente, e o Asses-
sor de Comunicação e Marketing do Dis-
trito LD-6, CL Mauro Sérgio Ribeiro da 
Silva. 

Tecnologia e valorização humana 
juntas na busca pela excelência

Celso Ferrari conta-
giou os participantes da 
penúltima palestra da 3ª 
Semana de Gestão Aciu, 
em mais uma manhã de 
auditório cheio, nesta 
quinta-feira (28). Profes-
sor da Faculdade Alfa, 
consultor financeiro e 
palestrante sobre temas 
como empreendedo-
rismo, marketing, logís-
tica, gestão de recursos 
humanos e planejamento 
estratégico, ele discor-
reu sobre ‘Qualidade 
e Excelência no Aten-
dimento’ com muitas 
exemplificações.

Uma delas o pata-
mar atingido pela Gazin, 
de Douradina, conside-
rada umas das melho-
res empresas do país 
para trabalhar. Seguindo 
tendências globais, a 
empresa procura situar 
o plano de expansão 
alinhando o emprego da 

tecnologia com inves-
timento simultâneo no 
capital humano.

A mais recente aposta, 
em vias de ser implantada, 
é uma tecnologia de reco-
nhecimento facial que pos-
sibilitará conhecer hábitos 
de consumo por meio das 
expressões dos clientes.

Nada de cartões fideli-
dade nem logins demora-
dos para ser atendido. Em 
muitos países que já empre-
gam a tecnologia em escala 
considerável, o pagamento 
também é feito pelo reco-
nhecimento facial.

‘Mindset para pros-
peridade – Pensamento 
focado vende o dobro’, 
com Pedro Fiorenza, 
encerra a programação 
hoje (sexta-feira, 29), às 
8h. Às 7h45 será servido 
café da manhã

Local – anfiteatro da 
Aciu (térreo do edifício 
Centro Comercial)

PROFESSOR Celso Ferrari fez palestra sobre empreendedorismo, marketing, 
logística, gestão de recursos humanos e planejamento estratégico

ASSESSORIA
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NOTÍCIAS DA

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

A professora e pesquisadora Tereza Vieira, dos cursos 
de Direito e Medicina, esteve na Universidade Tiradentes 
(UNIT), em Aracaju/SE. Ela foi convidada para participar 
do 3º Seminário Internacional em Direitos Humanos, 
Jurisprudência e Cidadania LGBTQI+. Tereza ministrou a 
palestra de abertura, abordando o tema ‘Acesso à justiça 
das crianças e adolescentes transgêneros’. 

Em outro dia do evento falou sobre ‘Pessoas trans 
adultas: conquistas jurisprudenciais e novos desafios’. 
Além disso, também apresentou oralmente os artigos 
científicos ‘A luta pelo reconhecimento da igualdade entre 
casais heterossexuais e homoafetivos e o filme Amor por 
Direito’, produzido em co-autoria com a doutora Valéria 
Silva Galdino Cardin, e ‘O direito à felicidade e a construção 
da homoafetividade no filme Me Chame Pelo Seu Nome’, 
elaborado com o acadêmico do curso de Direito, Alexandre 
César da Silva.

Na ocasião, houve ainda o lançamento do livro 
intitulado Transgêneros, de autoria da pesquisadora, que 
é considerada grande referência nacional e internacional 
nas questões LGBTQI+. Tereza explica que o evento buscou 
promover o diálogo entre o Brasil e outros países com 
programas e iniciativas relevantes de aprimoramento 
legislativo e avanço jurisprudencial, fortalecendo as 
organizações de direitos humanos. 

Abordando o acesso à justiça das 
crianças e adolescentes transgêneros, 
a professora abriu o evento

Pesquisadora Tereza Vieira participa 
de Seminário Internacional de 
Direitos Humanos

Cinema
O Cine Vip de Umuarama está 
com mais uma estreia com o 
filme: ‘Mais que vencedores’, o 
filme conta a história de Jhon 
Harrison (Alex Kendrick) que é um 
treinador de time de basquete de 
ensino médio e tem seus sonhos 
arruinados quando a maior 
fábrica da cidadã é fechada, 
fazendo com que centenas de 
famílias precisem se mudar. 
Relutante em mudar de esporte, 
ele se vê obrigado a treinar cor-
redores, o que acaba unindo-o a 
uma inusitada atleta para ganhar 
a maior corrida do ano. A sessão 
tem início ás 19h30, com a classi-
ficação livre.

Estágio
O Ciunem de Umuarama está 
com vagas abertas para estágios, 
os interessados devem entrar em 
contato com a unidade e falar 
com Eduarda ou Steffannie, ou ir 
pessoalmente ao Ciunem que se 
localiza na Praça Mascarenhas de 
Moraes, 5051, centro da Unipar 
Sede. As vagas ofertas são para 
os cursos: Técnico em Administra-
ção, Farmácia, Ciências Contá-
beis, Publicidade e Propaganda, 
Estética e Cosmética, Adminis-
tração e Ciências Contábeis e 
Processos Gerais.

Oportunidade
A Agência do Trabalhador de 
Umuarama, está ofertando 144 
vagas de emprego, para se can-
didatar-se é necessário dirigir-se 
até a Agência, que se localiza na 
Avenida Rio Brando, 4211, com 
a carteira de trabalho, RG e CPF. 
Algumas das vagas ofertadas são: 
Açougueiro, Ajudante de ele-
tricista, Ajudante de estruturas 
metálicas, Analista de recursos 
humanos, Arrumadeira, Assis-
tente administrativo, Auxiliar 
administrativo, Auxiliar de 
cozinha, Auxiliar de faturamento, 
Babá, Caixa de Loja, Caseiro, 
Consultor de Vendas, Enfermeiro, 
Gerente comercial, Manicure e 
outras mais que podem ser con-
feridas online pelo site.
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Betina garante a Magno que descobrirá 
o que aconteceu com Genilson. Danilo 
discute com Thelma. Lídia sofre por não 
conseguir se entender com Raul. Raul 
decide contrariar o conselho do enge-
nheiro e se tornar sócio de Álvaro. Thel-
ma assume para Lurdes que não con-
tou a Danilo sobre sua doença. Thelma 
aconselha Lurdes a seguir procurando 
Domênico. Sinésio sofre um acidente. 
Érica e Raul saem juntos. Raul pede o 
divórcio, e Lídia tem uma crise. Betina 
beija Magno. Magno confessa a Lurdes 
sua paixão por Betina.

As aventuras de Poliana 
Ester volta para casa de Pendleton, 

e ele a proíbe de sair sem sua permis-
são. Marcelo conversa com sua mãe 
sobre sua situação com Luisa. Após 
encontra-lo, João começa a lembrar de 
alguns momentos que passou na roça 
com seu pai e teme que ele o leve de 
volta. Durante o jantar, Pendleton insis-
te na ideia de que a partir de agora ele, 
Luisa, Ester e Poliana são uma família. 
Iure tenta dar conselhos a Eric sobre 
como lidar com seu pai. Pendleton de-
cide matricular Ester na Ruth Goulart. 
João conta a Marcelo que viu seu pai 
andando na rua. Brenda conta a Jeff 
sobre sua relação com seus amigos, e 
eles brigam. Sophie vai até a casa de 
Pendleton para perguntar sobre a ma-
nutenção de seu braço. Fernanda avisa 
a família que irá se mudar. Com medo 
de encontrar seu pai, João pede para 
Marcelo deixa-lo faltar na escola.

Cúmplices de um resgate
Na hora de sair, Ofélio se atrapalha 

e derruba escada abaixo o carrinho onde 
está Manuela. Regina aparece. Enquan-
to isso, no vilarejo, a banda «Manuela e 

Seus Amigos» já fazem os preparativos 
finais para o show. Marta reza após sa-
ber que Manuela havia sido sequestrada 
e que voltou parecendo ser outra menina. 
«Será que isso tem alguma coisa haver 
com a irmã gêmea roubada», se ques-
tiona Marta. Joaquim diz para André que 
pensa em se declarar para Manuela. En-
quanto isso, Ofélio leva Manuela de car-
ro para o vilarejo. A menina recebe uma 
mensagem de texto dizendo que já estão 
no coreto esperando a pequena. Raul liga 
para Otávio e diz que voltará pra o Brasil.

Topíssima 
Graça liga para Edevaldo e fica des-

confiada. Pedro troca tiros com o marido 
de Inês e foge. Sophia liga para Graça e 
avisa que Pedro já sabe de tudo. Antonio 
persegue Pedro. O vilão tenta atropelar 
o taxista e foge. Pedro tenta ligar para 
Taylor, mas não consegue. O Mendigo vê 
um cartaz oferecendo recompensa por 
Trombada e decide leva-lo para sua casa. 
Sophia reencontra Antonio. Beatriz vai até 
a delegacia para falar com Paulo Rober-
to. Mão de Vaca vai buscar Minha Flor no 
hospital e revela a verdade sobre seu pai. 
Pedro chega a um hangar e mostra seu 
distintivo. Ele exige um helicóptero.

O rico e Lázaro 
Dalila e Raquel conversam com os sá-

bios hebreus sobre o ataque sofrido por 
Daniel. Larsa dá em cima de Naomi. Nitó-
cris discute com Nabonido. Joana se des-
culpa com Zac. Shag-Shag beija Arioque. 
Zac lamenta por não terem encontrado o 
culpado pela morte de Chaim. Gadise re-
vela para Matias que está grávida. Nabu-
codonosor fica preocupado com o estado 
de saúde de Daniel. O governador tem 
dificuldade para respirar. Mesaque tenta 
salvar a vida de Daniel.
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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.

 • RECORD
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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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Éramos seis 
Júlio briga com Alfredo, que pede 

ajuda a Afonso. Emília e Higino se sur-
preendem com o comportamento de 
Adelaide. Inês decide escrever para 
Afonso e Shirley discute com João. Ade-
laide sente falta de Justina. Uma moça 
se insinua para Zeca e Candoca comen-
ta com Olga. Incentivados por Isabel e 
Lúcio, Julinho e Lili retomam o namoro. 
Karine garante a Soraia que a ajudará a 
chamar a atenção de Julinho. Carlos co-
menta com Marcelo sua desconfiança 
com Mabel. Josias questiona se Mabel 
sente vergonha de seu pai. Padre Ve-
nâncio repreende o ataque de ciúmes 
de Olga com Zeca. Durvalina alerta Lola 
para o estado de Júlio. Emília fecha ne-
gócio com Júlio. Shirley dá a carta de 
Carlos para Inês. Júlio passa mal.

Bom sucesso
Vera confessa a Alberto que perce-

beu ter usado o empresário para esque-
cer o ex-marido. Mario mostra a Alberto 
seu novo livro de poemas. Na terapia, 
Nana insinua que não quer mais ficar 
com Diogo. Marcos e Paloma declaram 
seu amor. Gabriela conta a Patrick que 
Vicente a procurou pedindo para os dois 
manterem a amizade. Lulu se oferece 
para ajudar Waguinho a voltar para a es-
cola. Alberto passa mal e não percebe 
que Diogo pega sua bengala, deixando 
o empresário cair propositalmente.

Amor de mãe 
Kátia diz a Lurdes que Domênico 

está morto. Magno e os irmãos conso-
lam Lurdes. Vitória conhece Tiago e se 
emociona. Lurdes acredita que Domêni-
co está vivo, e Magno se preocupa. Érica 
pede demissão, e Raul se impressiona. 

Marco pede Carla em casamento 
Em “Malhação”, Max se machuca, e Guga se sente 
culpado. Filipe e Rita fazem as pazes. Joaquim e Lara 
falam mal de Rita, e Lígia contemporiza. Nanda lamen-
ta suas atitudes impulsivas, e Raíssa apoia a amiga. 
Lara provoca Rita. Nanda incentiva Cléber a fazer as 
pazes com Anjinha. Marco surpreende Carla e a pede 
em casamento. Guga sofre por causa de Max, e Ser-
ginho e Meg o apoiam. Meg comenta com Filipe que 
pensa em voltar para a casa de sua família. Lara pede 
que Leila separe Rita de Filipe. Rita conversa com Rui 
e seu advogado.
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Alterne o melhor que puder entre seu apego ao 
passado e sua sede de vida. Você precisa se voltar 
para o futuro. Você está em plena forma novamente 
e não consegue ficar quieto. Fazer exercício seria 
ideal para fortalecer o seu corpo.

Você vai estar profundamente inspirado hoje e seus 
instintos o levarão na direção certa. Abandone cer-
tos hábitos ruins que estão presentes em sua vida, 
principalmente hábitos ligados a sua alimentação.

Você vai encontrar apoio que vai valer a pena no 
mês que vem. Este é um bom momento para fazer 
contatos. Você está em boa forma e será capaz 
de transformar isto em vantagem em questões 
práticas. Você precisa tomar ar fresco.

Não vá em todas as direções ao mesmo tempo. 
Coloque suas prioridades em ordem antes de fazer 
qualquer coisa. Você precisa usar o seu excesso de 
energia através do exercício. É o momento perfeito 
para praticar um esporte de resistência.

Hoje é o dia perfeito para perdoar e fazer as pazes com 
alguém próximo ao seu coração. Haverá tanta coisa 
acontecendo em torno de você que você vai correr 
o risco de se desgastar por isso. Tente encontrar um 
pouco de paz e tranquilidade e ouça o seu corpo.

Você vai descobrir verdades sobre pessoas que o rodeiam 
que não são sempre fáceis de aceitar, mas vai ser uma 
bênção disfarçada. Você tem um ótimo estado físico, tudo 
que você precisa fazer é antecipar as consequências dos 
seus excessos e medir os gastos de energia.

Você precisa ser mais cuidadoso com o seu dinheiro, 
antecipando suas despesas. Seus impulsos não 
lhe deixarão seguir o seu ritmo natural e isso vai 
desgastá-lo. Agora pode ser a hora de tirar um dia 
de folga.

As pessoas ao seu redor vão admirar você pela 
sua generosidade e compreensão. Seu estilo de 
vida não está deixando você cuidar de si mesmo 
corretamente, você precisa desacelerar. 

Você vai estar de excelente humor hoje, faça tudo 
corretamente para pedir o que precisa, um trabalho 
bem feito merece ser pago! Você se sente lento 
porque não faz exercícios, mova os músculos.

Você vai descobrir os lados inesperados das pessoas 
próximas a você. É um dia para surpresas. Você está 
pensando em muitas coisas ao mesmo tempo e a sua 
mente está cheia de novas ideias. Planeje suas ativi-
dades em longo prazo, mas sem entrar em pânico.

Você vai achar muito fácil resolver as divergências 
e aqueles em torno de você vão ficar impressiona-
dos! Você se sente confuso com o cansaço porque 
construiu muita tensão. Beba água, faça exercício 
e relaxe.

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.
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Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário. Nes-
ta sexta (29) os parabéns vão para Alcides 
Françolin, Claudio Décio Caetano e Edimará 
Soares de Souza. No sábado (30) vivas para 

Luciano Gaiosky. Da coluna: felicidades!

Amo ou venero 
poucas pessoas. Por 
todo o resto, tenho 
vergonha de minha 
indiferença. Mas 
aqueles que amo, 

nada jamais conse-
guirá fazer com que 
eu deixe de amá-los, 

nem eu próprio e 
principalmente nem 

eles mesmos.
(Albert Camus)

PORTRAIT
DIRCE RUIZ marcou presença na III Rodada de Negócios da Câmara da Mulher 

Empreendedora de Umuarama -, alçando novos voos em Terapia Holística.

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.

BELEZA
  A dermatologista Gisele Moro, a fisio-
terapeuta Aline Piffer e a consultora de 
imagem Lili Giovanini fazem uma Roda de 
Conversa, no sábado (30).  Em pauta:  be-
leza e cuidados femininos. Será na Clínica 
Postural, às 15h30.

 THIAGO CASONI
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Dermatologia
A dermatologista Gisele Moro (foto)  ini-
ciou seus atendimentos em Umuarama em 

abril de 2019. Ela reside em Curitiba e 
abre sua agenda mensalmente, com quatro 
dias consecutivos, para atender em Umua-
rama. Sua área de atuação é dermatologia 
clínica (doenças de pele, cabelos e unhas), 
pequenas cirurgias (biópsia de pele, cure-
tagem, shaving, eletrocoagulação, crioci-
rurgia, cauterização química) e cosmiatria 
(toxina botulínica, preenchimento, bioes-
timuladores, skinbooster, peeling, IPCA®, 
tunelização dérmica). E procedimentos 

capilares (LLLT –Low Level Laser Therapy; 
MMP®; intradermoterapia; IPCA®).”

“ Sempre atenta a família um dos prin-
cipais norteadores de sua vida pessoal 

e profissional -,  Gisele Moro ao atender  
em Umuarama compartilha o grande de-
sejo de seu pai, Valdevino Nascimento,  
que se enche de orgulho ao ver sua filha  

atuar na cidade onde viveu toda sua 
infância e adolescência. E esta realiza-

ção transcende a todos os familiares que 
acompanham sua trajetória de Sucesso”

UMUARAMENSE 
Filha de  Valdevino Teodoro do Nascimento e Sônia 

Maria Moro do Nascimento, Gisele foi estudar em Curi-
tiba em 1999. Foi aprovada em Medicina na Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná ou cursou Medicina 

na Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Formou-
-se  em  julho de 2008. Em seguida, foi aprovada na  
residência médica em dermatologia na Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, Hospital Pedro Ernesto. 
Habilitada, em janeiro de 2013, retornou a Curitiba. 
Atualmente concentra seus atendimentos no IDC - no 
Instituto Dermatológico de Curitiba, e em Umuarama.  
Dra Gisele Moro é Membro da Sociedade Brasileira de 
Dermatologia e Membro da Sociedade Brasileira de Ci-
rurgia Dermatológica. Participa de cursos e congressos 

médicos para atualização constante.

Gisele Moro / Dermatologista
CRM/PR 25.464  /  RQE 17.199

Edifício Cemed
Praça da Bíblia 3336, sala 1001

Umuarama - Paraná
(44) 3362 1277 / (44) 99966 3434

Instituto Dermatológico de Curitiba
Av. Silva Jardim 3515

Curitiba - Paraná
(41) 3342 8484 / (41) 99998 0552
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Baixa adesão encerra a
vacinação contra o sarampo

A Secretaria Munici-
pal de Saúde informa 
que não haverá vacina-
ção contra o sarampo 
nas Unidades Bási -
cas de Saúde amanhã 
(sábado, 30). Desde o 
início de novembro, as 
UBS estão abrindo em 
horário prolongado (das 
17h às 20h, além do 
funcionamento normal) 
para atender a toda a 
população nos bairros. 

Ontem (28), a vacina-
ção foi disponibilizada 
até as 20h nas unidades 
do Jardim Cruzeiro, Jar-
dim Panorama e Parque 
1º de Maio, e dias 28 e 
29 no Posto de Saúde 
Central, encerrando o 
cronograma. A secreta-
ria esclarece que a ideia 
de realizar o “Dia D” foi 

lançada pelo Ministério 
da Saúde e em reunião 
dos secretários munici-
pais de Saúde do Paraná, 
ficou definido que a 

abertura seria facultativa.
Devido à baixa procura 

da população pela vacina 
aos sábados, e visando 
uma maior adesão da 
população, a Secretaria 

da Saúde adotou a estra-
tégia de vacinar até mais 
tarde durante a semana 
para atender melhor ao 
público-alvo desta etapa 
(20 aos 29 anos).

ATÉ ontem a vacinação seguiu em algumas UBSs até as 20h

DIVULGAÇÃO
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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
COBALT 1.8 LTZ AT ...............................................................................17/17 ........................... CINZA ............................................ COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 53.900,00
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 LT TURBO ..................................................................17/18 ........................... PRATA ............................................ 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 .............................................................................................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
SPIN LTZ 1.8 ............................................................................................15/16 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, 7L .............................................................................R$ 48.900,00
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 ...............................................................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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NOTÍCIAS DA UNIPAR

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

A Unipar é parceira da Prefeitura 
na realização da edição deste ano 
dos Jogos Infantis. A promoção é da 
Secretaria Municipal de Educação e 
da Secretaria Municipal de Lazer e 
Esportes, numa ação conjunta que 
segue até segunda-feira, 2.

A Unipar cedeu espaços do 
seu complexo esportivo para as 
competições, que envolvem cerca 
de 2,5 mil alunos, de 23 escolas da 
rede municipal de ensino, e também 
escalou acadêmicos de Educação 
Física para colaborar nos trabalhos. 

As medalhas são disputadas nas 
modalidades basquete, futsal, dama, 
xadrez, bola queimada, atletismo e 
boliche. A abertura oficial aconteceu 
no sábado, 23, no ginásio de esportes 
do Câmpus III da Unipar, com a 
presença do Prefeito Celso Pozzobom 
e do Reitor Carlos Eduardo Garcia.

Também compareceram a 
secretária de Educação da Prefeitura, 
Mauriza Lima, o secretário de 
Esportes, Jeferson Gabriel, a 
primeira-dama Dulce Pozzobom e a 
coordenadora do curso de Educação 

Jogos Infantis envolvem 2.500 alunos da rede municipal
UNIPAR E PREFEITURA

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

Física da Unipar, professora Silvia 
Sucupira.

A empolgação de alunos e 
professores, que lá estavam 
divididos em equipes, contagiou 
a todos. E para aumentar os 
ânimos, os organizadores 
capricharam no roteiro, 
incluindo na cerimônia os rituais 
tradicionais de abertura de jogos.

Teve entrada das bandeiras, 
juramento do atleta e 
acendimento da pira, entre outros 
momentos emocionantes, como 
a ‘queima’ de fogos indoors, que 
espalhou luz por toda a quadra. A 
criançada delirou. 

As medalhas são disputadas em sete modalidades; ritual de abertura emocionou

Acendimento da tocha
Rituais tradicionais de abertura de jogos fizeram 
parte da cerimônia de abertura dos Jogos Infantis

Reitor Carlos Eduardo Garcia 

Alunos que disputaram os jogos
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