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Greve dos professores 
da rede estadual teve 
baixa adesão em 
Umuarama 
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Estacionamento Rotativo
entra em votação na Câmara
Em sessão extraordinária, vereadores de Umuarama discutiram e votaram na noite de ontem 
pela instituição do Sistema de Estacionamento Rotativo Pago em Umuarama. O sistema se 

destina aos veículos automotores de passageiros e de cargas de até cinco toneladas. O obje-
tivo da votação é dar legalidade para o ato de implantação do sistema e disciplinar o estaciona-
mento nos espaços públicos e oportunizar o uso racional das vagas para que o maior número 

possível de usuários consiga usufruir em condições de igualdade. l Pág. 3

Família tem casa 
invadida no Jardim 
Firenze e é agredida 
pelos assaltantes

Umuarama vence por 
5 a 3 e garante vaga 
para a final da Taça 
Paraná de Fustal

Operação Natal
 A Polícia Militar do Paraná iniciou a Operação Natal em 
todo o Estado. Em Umuarama, o lançamento ocorreu no 

fim da tarde, quando 30 policiais se deslocaram pelo centro 
comercial para começar os trabalhos de intensificação do 

policiamento preventivo nas ruas. O intuito é coibir crimes 
que geralmente acontecem nesse período natalino.
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Tarifa da importação de aço
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem 
(2) que irá retomar imediatamente tarifas norte-americanas 
sobre importações de aço e alumínio do Brasil e da Argentina. 
“O Brasil e a Argentina têm promovido uma forte desvalorização 
de suas moedas, o que não é bom para nossos fazendeiros. 
Então irei, imediatamente, retomar as tarifas sobre todo aço 
e alumínio embarcado para os EUA a partir desses países”, 
escreveu Trump no Twitter.

Ação de Bolsonaro
Pouco depois do tuíte de 
Trump, o presidente Jair 
Bolsonaro afirmou que pode 
conversar com o presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, a respeito da decisão 
anunciada pelo líder norte-
americano de que vai retomar 
tarifas sobre importações de 
metais do Brasil. “Vou falar 
com o Guedes hoje. Alumínio? 
Vou falar com o Paulo Guedes 
agora. Se for o caso, ligo pro 
Trump, eu tenho um canal 
aberto com ele. Converso com 
o Paulo Guedes e depois dou 
uma resposta, para não ter 
que recuar”, disse Bolsonaro.

Estratégia petista
Uma das primeiras orientações do ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva ao PT assim que deixou a cadeia, há três semanas, foi 
para que o partido lance o maior número possível de candidatos 
a prefeito em 2020, principalmente nas cidades onde há horário 
eleitoral na TV. Lula quer aproveitar a eleição municipal para 
fazer a defesa dos governos petistas e dele mesmo. No entanto, 
a falta de candidatos competitivos, negativas por parte de velhos 
quadros da legenda e interesses políticos dos caciques regionais 
dificultam o cumprimento da orientação.

Renan e a pesquisa
A CEO do Ibope Inteligência, Márcia Cavallari Nunes, afirmou à 
Polícia Federal que o senador Renan Calheiros (MDB) acertou 
propostas de pesquisas eleitorais que seriam pagas pela J&F. 
O contrato é alvo de inquérito que apura repasse de propinas 
do grupo empresarial à candidatura de Renan Filho (MDB) ao 
governo de Alagoas, em 2014, como contrapartida ao apoio do 
senador à campanha de Dilma Rousseff à Presidência.
O depoimento foi tomado no âmbito da Operação Alaska, deflagrada 
em 5 de novembro, para intimar Renan Calheiros a prestar 
depoimento sobre supostas doações de R$ 40 milhões feitas pelo 
Grupo J&F a senadores do MDB para as eleições de 2014.
Luiz Henrique Machado, advogado de Renan Calheiros e do 
governador Renan Filho se manifestou dizendo que: “Todas as 
prestações de serviços contratadas nas eleições de 2014 foram 
pagas pelo MDB, inclusive do Ibope, constando as respectivas 
notas fiscais, contratos e aprovação das contas pelo tribunal”.

Trump e o Fed
O presidente Donald Trump 
também pediu que o Federal 
Reserve impeça que países 
tomem vantagem econômica 
com a desvalorização de suas 
moedas. “O Federal Reserve 
deveria agir para que outros 
países, e existem muitos, não 
tirem proveito de nosso dólar 
forte”, afirmou. “Juros menores 
e afrouxamento – Fed!”, 
acrescentou ele no Twitter. Trump 
pede reiteradamente que o 
Fed reduza taxas de juros para 
abaixo de zero, argumentando 
que taxas negativas na Europa 
e em outros países dão eles 
vantagens econômicas.
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Estacionamento Rotativo 
entra em votação na Câmara

Em sessão extraordinária, verea-
dores de Umuarama discutiram e 
votaram na noite de ontem (2) pela 
instituição do Sistema de Estaciona-
mento Rotativo Pago em Umuarama. 
Inicialmente houve a revogação das 
Lei 3.398, de 30 de junho de 2009 
e 3.400, de 07 de julho de 2009 e 
autorizou o Poder Executivo a implantar 
o Sistema de Estacionamento Rotativo 
Pago, também denominado de Zona 
Azul, para veículos automotores nas 
vias e logradouros públicos.

O sistema destina-se aos veículos 
automotores de passageiros e de car-
gas de até cinco toneladas.

O objetivo da votação é dar lega-
lidade ao ato de implantação do sis-
tema, disciplinar o estacionamento 
nos espaços públicos e opor tunizar 
o uso racional das vagas para que 
o maior número possível de usuá-
rios consiga usufruir delas em con-
dições de igualdade.

De acordo com vereadores que 
integram a bancada de oposição, uma 
análise do texto foi feita em reunião 
junto com a procuradoria jurídica do 
município na semana passada. “Ali 
entendemos que definições  técnicas 
poderiam levar a manifestações judi-
ciais contra o Poder Púbico, por parte 
dos motoristas eventualmente multa-
dos”, comenta Deybson Bitencourt.

Segundo o vereador, o sistema 
de contratação de agentes públicos 
de trânsito foi elaborado de maneira 
errada. “A Lei aprovada pela Câmara 
Municipal de Umuarama que cria car-
gos de agentes de autoridade de trân-
sito dispunha que os contratados deve-
riam ser servidores efetivos dentro 
do regime estatutário, mas o prefeito 
resolveu fazer a contratação através do 
sistema PSS (Processo Seletivo Simpli-
ficado)”. O vereador ressalta que tais 
agentes possuem apenas um vínculo 
precário junto ao Poder Público do 
Município e reforça: “Tal tipo de atua-
ção é cabível de representação por 
improbidade administrativa”.

ESTACIONAMENTO Rotativo voltará a funcionar durante o período de compras de Natal

FOTOS: ALEX MIRANDA

Direto no bolso
“Quando o cidadão que tiver desembolsado R$ 195,00 pela irregularidade e 

perdido 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, descobrir que há possibili-
dade de mover Ação Judicial contra o Poder Público em virtude da multa, poderá 

agir. Isso pode se transformar em uma avalanche de representações. Na ânsia 
de resolver um problema, o Executivo está criando outro ainda maior. No nosso 

entendimento, o projeto, do jeito que foi apresentado, não resolverá o problema”.
Mesmo sabendo que a quantidade de votos da bancada, formada por quatro 

vereadores, não é suficiente para rejeitar o projeto, algumas medidas foram tomadas.
Deybson e os demais vereadores da oposição, Jones Vivi, Ana Novais e 

Mateus Barreto passaram a tarde de ontem (2) elaborando emendas modifica-
vas a fim de alterar trechos importantes que afetam diretamente o funciona-

mento do Sistema de Estacionamento Rotativo.
“Vamos apresentar algumas emendas modificativas, mas a questão do vínculo 

precário dos contratados pelo PSS é um grande erro e não há tempo para mudar isso”.

‘Carta em branco’

VEREADORES da bancada de oposição encon-
traram detalhes no projeto que acreditam que 
devam ser modificados

Bitencour t expl ica também 
que em outros trechos do texto 
outras definições do projeto não 
parecem coerentes, pois apontam 
que praticamente toda a regula-
mentação do sistema poderá ser 
feita através de decreto do Chefe 
do Executivo.

“O prefeito quer que câmara 
aprove uma Lei em que as decisões 
serão feitas todas por decreto, ou 
seja, nada mais passará pelo crivo 
dos vereadores. Seria como se a 
câmara desse uma ‘carta em branco’ 
para ele decretar à vontade”, refe-
re-se o vereador às definições de 

tempo de duração do estaciona-
mento, locais e valores, dias e horá-
rios, sem avisos de irregularidades.
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Direitos
indígenas

A Assembleia Legisla-
tiva do Paraná promove 
hoje (terça-feira, 03), 
a par tir das 9h, uma 
audiência pública para 
discutir os direitos das 
populações indígenas 
no Estado. O objetivo é 
escutar representantes 
dos povos tradicionais, 
discutir os principais pro-
blemas enfrentados e 
encontrar soluções para 
valorizar as raízes da cul-
tura indígena. A proposi-
ção é do deputado Goura 
(PDT). O evento ocorre no 
Plenarinho da Casa.

Entre os par ticipan-
tes estarão representan-
tes indígenas do Paraná, 
dos legislativos estadual 
e municipal, do Ministério 
Público, da FUNAI, além 
de especialistas da aca-
demia e outras entidades 
que atuam em defesa 
dos povos tradicionais.

“Devemos preservar 

nossas raízes. Os povos 
indígenas, guardiões do 
Paraná, resistem há mais 
de 500 anos. Sofreram e 
sofrem diversos ataques: 
direitos negados, territó-
rio tomado, genocídio, 
descaso e preconceito”, 
destaca Goura.  

Nesta sexta-feira (29), 
às 19 horas, a mesma 
audiência será realizada 
em Foz do Iguaçu, no 
Auditório Martina (Sala 
C309), na Universidade 
Federal da Integração 
Latino-Americana (UNILA).

EXPOSIÇÃO
Também na terça-feira, 

começa na Assembleia a 
exposição “Paraná Indí-
gena”, com fotografias 
do acervo fotográfico do 
Museu Paranaense. Entre 
as fotos, imagens dos 
povos Xetá, Kaingang e 
Guarani do Paraná. A expo-
sição fica em cartaz até o 
dia 13 de dezembro.

EM março deste ano, o deputado Goura já abriu espaço para os povos indígenas 
durante a sessão plenária para falar da municipalização da Saúde

ORLANDO KISSNER/ALEP

Identificação
O secretário de Segurança 
Pública, Rômulo Marinho, 
buscou o setor da inteligência 
da pasta para identificar 
os policiais civis que estão 
ameaçando os deputados 
estaduais que apoiam a 
reforma da previdência 
proposta pelo governo do 
Estado. Rômulo Marinho 
vai abrir sindicância e os 
policiais envolvidos vão 
responder pelas ameaças. 
A punição pode ir de 
advertência até a exoneração 
do cargo, dependendo da 
gravidade dos ataques aos 
parlamentares.

Campanha
Começa a veicular nos 
próximos dias a campanha 
educativa da Assembleia 
Legislativa do Paraná. “A nova 
comunicação institucional 
da Assembleia está sendo 
construída a partir de duas 
percepções: a primeira, de 
que boa parte da população 
paranaense não tem acesso 
ao trabalho realizado na 
Casa e não tem certeza do 
que de fato é feito aqui. 
Isso foi constatado por uma 
pesquisa realizada em todo 
o estado. E a segunda é de 
que a Casa precisava ampliar 
a divulgação de seu trabalho, 
atendendo inclusive ao que 
está previsto em lei, que 
determina transparência e 
divulgação dos atos”, disse o 
deputado Romanelli (PSB), 
1º secretário da Assembleia 
Legislativa.

Perto do povo
“Com isso buscamos aproximar 
o Legislativo da população e 
mostrar inclusive uma série de 
Leis que foram aprovadas na 
Assembleia e que melhoram a 
vida de toda população. Antes 
de tudo, é uma comunicação 
para fortalecer a cidadania 
e a transparência”, adianta 
Romanelli.

Remédio da maconha
O deputado Luciano Ducci 
(PSB-PR) é relator da 
matéria, pediu a audiência 
pública e comissão sobre 
medicamentos à base de 
cannabis (maconha) se 
reúne hoje na Câmara dos 
Deputados para debater 
o tema. Ducci lembra que 
a Anvisa tem cadastrados 
7.786 pacientes e 12.918 
pedidos de importação de 
medicamentos à base de 
cannabis. “Ano a ano, a 
agência registra aumento no 
número de pedidos, o que 
demonstra que o interesse 
e a prescrição destes 
medicamentos também 
estão em alta”.

Operação Natal
A Polícia Militar do Paraná 
lançou a Operação Natal 
2019 com ações até dia 24 
de dezembro em Curitiba, 
região metropolitana 
e cidades do interior, 
concentrando o efetivo 
nos principais locais de 
circulação de pessoas, 
como as áreas comerciais, 
além dos locais de riscos. 
No fim de ano, com o 
comércio aberto até mais 
tarde, grande circulação 
de pessoas e dinheiro, é 
um atrativo para pessoas 
mal intencionadas. Além 
do reforço na segurança, a 
operação recomenda que 
os consumidores tenham 
atenção redobrada.

Mourão em Curitiba
O general Hamilton Mourão, 
vice-presidente da República, 
estará em Curitiba na 
próxima sexta-feira, 6, e 
fará palestra sobre o Djia 
ia Nacional da Justiça e da 
Família. Mourão receberá 
ainda o reconhecimento 
público de “Expoente 
da Defesa do Estado 
Democrático de Direito e da 
Constituição Federal”.
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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, lo-
calizado no Residencial Bela Vida, 
próximo ao Sorvetes Guri. Com 
52m² de área total e 46m² de área 
privativa, 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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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
3/11 a 3/12 0,5000 0,2871 0,0000
4/11 a 4/12 0,5000 0,2871 0,0000
5/11 a 5/12 0,5000 0,2871 0,0000
6/11 a 6/12 0,5000 0,2871 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -0,27% 29,07 
Vale ON +2,72% 51,34 
ItauUnibanco PN +1,44% 35,28 
Viavarejo ON +4,09% 9,17 
Sid. Nacional ON +5,73% 13,28 
Intermédica ON +4,41% 59,19

IBOVESPA: +0,64% 108.927 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 109,12
Libra est. 0,7738
Euro 0,9031
Peso arg. 60,01

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,6% 4,2130 4,2140 -0,6%
PTAX  (BC) 0,0% 4,2255 4,2261 0,0%
PARALELO -0,7% 4,1700 4,4500 -0,7%
TURISMO -0,7% 4,1700 4,4300 -0,7%
EURO +0,4% 4,6772 4,6796 +0,4%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (NOV) 1.591,78 0,28 5,18 5,30
Oeste (OUT) 1.591,55 0,20 4,72 4,97

DÓLAR 02/12

Iene R$ 0,0387
Libra est. R$ 5,46
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1522,77 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 02/12

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 02/12 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 84,00 -0,6% 1,2%
SOJA Paranaguá 89,00 -1,1% 1,1%
MILHO Cascavel 37,00 -2,6% -5,1%

SOJA 870,50 -6,25 -6,6%
FARELO 291,30 0,40 -4,3%
MILHO 373,50 2,25 -4,2%
TRIGO 543,25 -4,25 6,8%

SOJA 78,93 0,0% 4,3%
MILHO 35,73 0,0% 8,8%
TRIGO 47,17 0,1% 3,7%
BOI GORDO 212,27 0,1% 32,9%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 02/12 PR DIA 30d.

Em 02/12 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)

Greve dos professores tem 
baixa adesão em Umuarama

A greve dos professores da 
rede pública estadual que come-
çou ontem (segunda-feira, 2) em 
todo o Paraná, teve pouca adesão 
em Umuarama. Foram poucos os 
docentes que paralisaram suas 
atividades no primeiro dia do 
movimento na cidade.

A APP Sindicato ainda fez um 
levantamento ontem sobre a 
exata quantidade de professo-
res que aderiram à greve, mas 
inicialmente, nenhuma escola 
foi totalmente paralisada. No 
Colégio Estadual Paulo Alberto 
Tomazinho (Ceppat), conforme a 
diretora Juliana Bertolino, de 70 
professores, quatro informaram 
que adeririam ao movimento, 
mas nenhum deles tinha aulas 
na segunda-feira no colégio, por 
isso nenhuma foi suspensa.

No Colégio Estadual Tiradentes, 

de acordo com o diretor Edimar 
Silva, nenhum professor aderiu à 
paralisação nesta segunda-feira. 
“Os professores reconhecem a 
importância da causa do movi-
mento, mas, por conta da 
época de fim de ano, em que 
muitos professores já estão 
encerrando as atividades, mui-
tos ficaram desmotivados de 
aderir à greve”, diz Edimar.

O Colégio Tiradentes é um dos 
que mais tem adesão quando 
ocorre greve em Umuarama, con-
forme o diretor Edimar. No movi-
mento que aconteceu no meio do 
ano, cerca de 60% dos professo-
res paralisaram as atividades e 
se integraram à manifestação. 
Pela manhã, os professores deba-
teram com os alunos a questão 
da greve dos professores e expli-
caram a motivação. Na noite de 
ontem, cerca de 100 professores 
da região de Umuarama saíram 
em caravana para Curitiba, onde 

participam de um ato estadual de 
manifestação no que diz respeito 
à Reforma da Previdência pro-
posta pelo governador Ratinho 
Jr. O ato acontecerá na capital, 
durante a terça-feira (3). Nesse 
caso, algumas aulas podem 
ser canceladas amanhã por 
conta da atividade.

MOTIVO
A principal motivação da 

greve é uma proposta enviada 
pelo governo do estado para 
reformar a Previdência dos 
ser vidores do Paraná. O pro-
jeto aumenta a idade mínima 
de contribuição e pressupõe um 
aumento na alíquota de contribui-
ção para os funcionários públicos, 
em 14%, além de outros pontos 
que descontentam os docentes 
da rede estadual. A expectativa 
da APP Sindicato, conforme 
Claudemir Miller é que nos pró-
ximos dias cresça a adesão do 
movimento grevista.
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Papa Pilhas ‘papa’ 
mais de 100 kg

O pro je to  “Papa 
Pilhas”, desenvolvido 
em conjunto pela Direto-
ria do Meio Ambiente da 
Prefeitura e cooperativa 
de crédito Sicoob, com 
a participação de várias 
secretarias do município, 
entregou mais dois cole-
tores nesta segunda-
-feira (2), desta vez com 
106,5 quilos de pilhas 
usadas e baterias.

O material foi entre-
gue pelo diretor de Meio 
Ambiente da Prefei -
tura, Matheus Michelan 
Batista, e pela chefe 
da Divisão de Controle 
Ambiental, Fernanda 
Periard Mantovani, e 
recebido pelo gerente da 
Agência do Sicoob, Flávio 
Ferraresi, pelo assistente 
da gerência, Guilherme 
Moreira, e pela diretora 
do Instituto Sicoob, 
Janaína Silva de Oli -
veira. Foi a terceira 
entrega no período de 
12 meses, totalizando 
cerca de 180 quilos de 
pilhas encaminhadas 
para a reciclagem.

O recolhimento é 
feito em pequenas urnas 
disponibilizadas para a 
população nas diversas 
secretarias do Paço 
Municipal e também 
nas unidades básicas de 
saúde (UBS). Com o pri-
meiro coletor foram mais 
de 30 quilos de material 
e com o segundo, perto 
de 50 quilos.

As pilhas descartadas 
nos coletores são repas-
sadas, posteriormente, 
a uma empresa de Curi-
tiba especializada na 
reciclagem e destinação 
adequada dos compo-
nentes. “A par te metá-
lica (invólucro) e alguns 
componentes podem ser 
reciclados, com proces-
sos específicos, mas os 
materiais contaminantes 
são separados e recebem 
o tratamento apropriado 
em outra empresa de São 
Paulo, para não contami-
nar o meio ambiente”, 
explicou Matheus Batista.

Pilhas e baterias de 
celular contém metais 
pesados, que se forem 
descar tados em aterro 
sanitário ou no meio 
ambiente contaminam 
o solo, rios e o lençol 
freático. “O acúmulo 
desses materiais no 
organismo, caso eles 
tenham contato com os 
alimentos consumidos 
pela população, pode 
provocar  problemas 
de saúde ao longo do 
tempo, inclusive o cân-
cer”, apontou o diretor.

É impor tante tratar 
com seriedade a destina-
ção das pilhas velhas e o 
projeto é uma alternativa. 
Basta procurar a unidade 
de saúde mais próxima 
ou levar até a Prefeitura. 
Os coletores encontram-
-se na entrada principal e 
em vários setores.

EXTRA 
Marinha dá alerta
A Marinha destacou uma 
tropa para tentar, sem sucesso 
até agora, detectar e impedir 
o avanço das manchas de 
óleo no litoral brasileiro. Em 
documento (Ofício 34580) 
encaminhado à Câmara dos 
Deputados, ao qual a Coluna 
teve acesso, a informação é de 
que, nos últimos três meses, 
foram mais de 3 mil militares 
de “56 Organizações Militares”, 
distribuídos em 20 navios, dois 
helicópteros, dois grupamentos 
de fuzileiros e 28 equipes de 
inspeção naval. “Apesar de 
todos os esforços”, pontua 
o documento, “há grande 
dificuldade para impedir o 
avanço do óleo, uma vez que seu 
movimento é influenciado pelas 
correntes marítimas... o que 
dificulta sua prévia detecção”.

Oficial
O documento garante que a 
Marinha atua no combate ao 
desastre desde 2 de setembro, 
quando as primeiras manchas 
de óleo chegaram ao litoral 
nordestino. 

Inferno no verão
A previsão é de que são 40 mil 
toneladas de óleo à deriva, 
desprendidos de bloco em alto 
mar, e que não vão parar de 
chegar às mesmas praias nos 
próximos meses. 

Muita calma...
O delegado da Polícia Federal 
Gastão Shefer Neto ficou famoso 
quando se envolveu em uma 
confusão no acampamento 
pró-Lula da Silva em Curitiba. 
Vizinho da Superintendência da 
Polícia Federal, Shefer quebrou 
o aparelho de som e comprou 
briga com a militância. 

...nessa hora
Ele é conhecido por ter 
temperamento difícil entre colegas. 
Hoje ocupa a chefia de gabinete da 
Secretaria Nacional de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial no 
Ministério dos Direitos Humanos. O 
cargo tem exigido paciência.

Verde & Amarelo 
A Medida Provisória 905/19, 
assinada pelo presidente Jair 

Bolsonaro em novembro para criar 
o contrato Verde Amarelo e alterar 
a legislação trabalhista, não tem 
estimativas de impactos fiscais 
ou de medidas compensatórias 
suficientes para assegurar sua 
“plena neutralidade fiscal”. 

Saldo no vermelho
A conclusão está em nota 
técnica da Consultoria de 
Orçamento da Câmara. No 
documento, o consultor 
Mauro da Costa e Silva aponta 
que “não foram plenamente 
observadas na edição da MP 
as normas orçamentárias e 
financeiras aplicáveis à esfera 
federal, em especial da Lei de 
Responsabilidade Fiscal”. 

Memória
A MP visa impulsionar 
contratação de jovens de 18 
a 29 anos no mercado de 
trabalho e está parada à espera 
da instalação da comissão para 
discussão e votação. 

PEC da corrupção 
Procuradores apontam que 
a PEC 48/2019, que prevê 
transferência direta de recursos 
de emendas parlamentares 
para estados, DF e municípios, 
fragiliza o combate à corrupção. 
De autoria da presidente do 
PT, deputada Gleisi Hoffmann 
(PT-PR), e relatada em comissão 
especial pelo deputado Aécio 
Neves (PSDB-MG), a proposta 
passou com folga pela Câmara e 
pode ser aprovada pelo Senado 
antes do recesso. 

Sinal amarelo
Para os procuradores da Câmara 
de Combate à Corrupção do MP, 
a PEC “abranda o controle e a 
vigilância sobre a execução dos 
valores, que não mais estariam 
sujeitos à apreciação de órgãos 
federais atuantes no combate 
contra a malversação e desvio 
de verbas públicas”. Se aprovada 
pelo Senado e promulgada 
ainda em 2019, a nova regra 
entra em vigor já em 2020, ano 
de eleições municipais.
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Polícia Civil prende autor
de atentado contra médico

A Polícia Civil de Umuarama pren-
deu ontem (2) um homem acusado de 
tentativa de homicídio. Nas primeiras 
horas da manhã, dois motoristas se 
envolveram em uma discussão de 
trânsito que terminou com um dos 
carros atingido por um tiro. Segundo 
a PM, o fato aconteceu per to da 
rotatória de acesso a PR-489, que 
liga Umuarama a Xambrê. Durante 
a discussão, enquanto os dois car-
ros estavam em movimento, um dos 
motoristas efetuou disparos de arma 
de fogo e um tiro atingiu a porta do 
motorista, mas não chegou a ferir 
ninguém. Depois do disparo, o moto-
rista fugiu e não foi mais localizado. 
A PM realizou diligências, mas não 
encontrou o autor dos disparos.

A Polícia Civil iniciou as investiga-
ções que resultaram na prisão do acu-
sado, de 31 anos.

Em nota o delegado chefe da 7ª 
SDP, Osnildo Carneiro Lemes relata 
que: “A Polícia Civil investigou nesta 
manhã um crime de tentativo de homi-
cídio contra um médico de Umuarama 
e em poucas horas identificou e pren-
deu o autor, ainda de posse da arma 
utilizada e com a qual disparou por 
4 vezes contra o carro ocupado pelo 
médico. Um dos disparos atingiu a 

porta do veículo. No interior do carro 
o médico estava seu filho de 4 anos 
de idade. O autor, de 31 anos possui 
antecedentes criminais por ameaça e 

foi autuado em flagrante por tentativa 
de homicídio e posse ilegal de arma de 
fogo, e encontra-se preso e recolhido 
na cadeia a disposição da Justiça”.

Quilo de carne
Dois homens foram presos ontem 
(2) à tarde pela PM de Umuarama, 
acusados de furtar carne moída em 
um mercado na avenida Brasil. Eles 
foram vistos pelos funcionários e 
detidos até a chagada dos policiais. 
Câmeras de monitoramento flagraram 
a ação da dupla e um dos ladrões 
guardou o pacote de carne dentro 
da bermuda. Os detidos de 20 e 
26 anos, foram abordados fora do 
estabelecimento com um ticket 
dizendo que foram adquiridos além 
da carne (ponta de alcatra), macarrão 
instantâneo, tomate e alface. A dupla 
foi levada à delegacia.

ARMA usada no crime também foi encontrada pela polícia

DIVULGAÇÃO

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

A comunidade da Estrada 
215, entre a rodovia PR-182 
e a estrada para Vila Nova 
União, no distrito de Serra 
dos Dourados, recebeu no 
sábado (30) à noite, a reade-
quação realizada pelo municí-
pio. A via ganhou melhorias, 
incluindo o cascalhamento na 
extensão de quase 8 quilôme-
tros. O trecho foi revitalizado 

pela Prefeitura para dar mais conforto e segurança aos moradores e usuários.
O prefeito Celso Pozzobom, vereadores e secretários municipais visitaram a comunidade 
para a entrega oficial da estrada, realizada no salão da Capela São Sebastião. O investi-
mento do município foi de R$ 830 mil.
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Família agredida durante 
assalto em Umuarama

Moradora do Jardim Firenze em 
Umuarama passaram momentos de 
tensão durante um assalto, onde 
também foram agredidos pelos auto-
res do crime. O roubo aconteceu na 
noite da sexta-feira (29), quando 
três pessoas foram presas suspei-
tas de envolvimento no crime. Um 
deles confessou a participação e, 
conforme a PM, ele é foragido da 
cadeia de Mandaguaçu e tem um 
mandado de prisão por homicídio. 
Na residência invadida, estavam três 
vítimas (um casal e uma mulher). 
Três homens entraram no imóvel 
depois que pularam o muro e rende-
ram as vítimas que estavam na sala 
assistindo à televisão. Os bandidos 
estavam armados e foram violentos. 
Duas pessoas foram agredidas na 
cabeça e tiveram que ser levadas 
para o hospital Uopeccan.

O bando levou um Toyota Corolla 
de cor prata e uma moto Kasinski 
Mirage 150 vermelha, além de 

Afogamento 
de trigêmeos

A Polícia Civil investiga a morte 
dos trigêmeos de Alto Piquiri. O 
garoto e as duas irmãs morre-
ram afogados em uma prainha 
de Mundo Novo (MS) na tarde do 
domingo (1º). As investigações 
apontaram que um homem pas-
seava com o filho de 14 anos e os 
irmãos trigêmeos de 13 anos, que 
eram amigos da família. Eles iam 
até os bolsões de areia que se 
formam durante o verão por causa 
da estiagem e um dos gêmeos se 
afogou. Os irmãos caíram na água 
para salvá-lo e, na tentativa de 
resgate todos se afogaram.

O outro jovem de 14 anos foi 
resgatado com vida por uma embar-
cação que passava pelas imedia-
ções. Uma das irmãs ainda não foi 
encontrada pelos bombeiros.

Os corpos dos dois gêmeos, 
Bruna e Giovani Brum, foram 
encontrados ainda no domingo 
(1º) e sepultados na manhã de 
ontem (2), no Cemitério Munici-
pal de Alto Piquiri.

dinheiro, eletroeletrônicos, celula-
res e duas armas de fogo.

A PM foi acionada e deu início 
ás buscas. Eles souberam que 
um dos celulares roubados dava 
sinal na rua Colibri, no bairro Patri-
mônio, em Umuarama. Várias 
equipes foram até o local onde 
avistaram um suspeito, que foi 
abordado. Contra ele havia man-
dado de prisão por homicídio pra-
ticado em outra cidade.

O rapaz detido assumiu ter par-
ticipado do assalto, contou que 
mais duas pessoas participaram 
e o trio havia deixado os veículos 
roubados em um esconderijo.

Pouco depois os PMs seguiram 
até o bairro Sonho Meu e encontra-
ram outros dois suspeitos. O trio 
foi conduzido à delegacia.

RECEPTADOR PRESO
Um homem foi preso pela Polí-

cia Civil de Icaraíma no sábado pela 
manhã, depois que se envolveu 

em um acidente com o Corolla 
roubado em Umuarama na ante-
rior. Ele estava ferido e procurava 
atendimento médico. Depois de 
localizado e preso, ele foi encami-
nhado ao Hospital Nossa Senhora 
Aparecida em Umuarama, onde 
foi atendido e depois conduzido à 
delegacia de polícia, onde respon-
derá por receptação. O carro, que 
ficou totalmente destruído, foi reco-
lhido ao pátio da Polícia Rodoviária.

A Polícia Civil de 
Umuarama incinerou quase 
duas toneladas de drogas 
na tarde da sexta-feira 
(29), na fornalha de uma 
empresa de Cruzeiro do 
Oeste. Foram destruídos 
1.700 quilos de maco-
nha, 5 quilos de cocaína, 
3 quilos de crack, 146 
gramas de haxixe, além 
de drogas sintéticas: 154 
comprimidos de ecstasy, 
24 pontos de LSD e 61 

comprimidos de anfetamina. De acordo com o superintendente da 7ª Subdivisão 
Policial, Aécio Silveira, os entorpecentes são resultados de apreensões nos últimos 
sete meses em Umuarama. Vigilância Sanitária de Ministério Público Estadual foram 
informados sobre a incineração.
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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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mãos. Dora reclama com Graça de sua
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Eugênio se revolta contra Maristela ao
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de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
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do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.
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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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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-
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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
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e confessa que, para ela, é João. Yasmin
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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
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dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
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veem jesus e os apóstolos. O Messias
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filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
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Rui e Rita são ameaçados 
durante sequestro
Em Malhação, Rui e Rita fogem do cativeiro, mas 
logo são resgatados pelos bandidos. Carla pede 
que Thiago e Raíssa liguem para Filipe para saber 
de Rita. Joaquim afirma a Lígia que Rita está man-
comunada com Rui. Rita se preocupa com Filipe. 
Max pede perdão a Guga, e Regina fica radiante 
com a reconciliação da família. Rita se desespera 
durante o sequestro. Filipe desabafa com Leila 
sobre Rita. Os bandidos ameaçam Rui e Rita.

Éramos seis 
Alfredo pensa em começar a traba-
lhar. Emília flagra Zeca falando com 
Adelaide sobre Justina e o repreende. 
Olga e Candoca se surpreendem com 
Justina. Maria consola Isabel. Mabel fica 
constrangida diante do comentário de 
Carlos e Marcelo. Inês comunica a Shir-
ley que voltará para São Paulo. Mabel 
não deixa Carlos acompanhá-la até sua 
casa. Almeida se entristece quando 
Assad avisa que a loja precisa de outro 
vendedor. Soraia culpa Karine por não 
conseguir se aproximar de Julinho. Alaor 
tenta animar Marion. João prende Inês 
em seu quarto. Olga se desespera ao 
ver Justina com Zequinha no colo.

Bom sucesso 
Alberto desconversa. Mário, William e 
Pablo se reencontram na ilha Boka Loka. 
Mauri avisa a Nana e Marcos que o qua-
dro de Alberto é grave. Alberto tem uma 
visão com Eric. Sofia pede a Marcos 
para deixar Paloma ficar com Alberto. 
Paloma fica intrigada com o afastamento 
de Marcos. Nana confessa a Gisele 
que ama Mário e decidiu se separar de 
Diogo. Isadora/Marcela Klein propõe a 
Nana e Diogo que o casal passe um fim 
de semana juntos. Pablo avisa a Mário 
que o filho de Nana é dele.

Amor de mãe
Magno conta sobre o acidente com Genil-
son, e Wesley afirma que investigará o 

caso. Thelma afirma a Vitória que não 
venderá seu restaurante. Lurdes anuncia 
aos filhos que Domênico está vivo. Davi 
apoia Vitória, que teme perder seu bebê 
novamente. Danilo garante a Thelma 
que não voltará a trabalhar para a mãe. 
Estela pressiona Raul, que despista a 
moça. Lídia confirma a Estela que Raul 
está apaixonado por Érica. Davi conta 
sua história de vida para Vitória. Raul 
e Érica ficam juntos. Samuel repreende 
Marina. Estela procura Raul.

As aventuras de Poliana 
Roger começa a falar com os funcioná-
rios da empresa por meio de seu ava-
tar. No colégio, os alunos se dividem 
em grupos para procurar Eric. Mário e 
Lorena invadem a sala de Ruth para 
procurar a ficha de matricula da Ester 
e são pegos por Sophie. Helô incentiva 
Gleyce a retomar seus estudos. Glória 
diz a Luisa que foi Pendleton quem 
indicou o tratamento contra o Alzhei-
mer, e ela conta a Marcelo.

Cúmplices de um resgate 
Na On-Enterprise, Frederico envia 
para Lurdinha uma montagem român-
tica com fotos dos dois. Porém, por 
engano, o estilista envia pra o e-mail 
de toda a empresa. Tomas vê a monta-
gem e comenta com Taísa (Stephanie 
Alves) que aquilo é algo muito brega 
e ela diz que nem sabia que os dois 
namoravam. Tomas explica que deve 
ser coisa da cabeça de Frederico. 

Lurdinha diz para o estilista que está 
furiosa com ele. Com o término do 
show, Manuela abraça Téo e vai direto 
pra o carro de Ofélio para voltar para a 
cidade e trocar de lugar com Isabela.

Topíssima 
Pedro é conduzido para a delegacia. O 
Mendigo escuta os estudantes descon-
fiando dele e se sente ofendido. Ele 
deixa a república. Fernando se lembra 
de Jandira. Lima toma coragem e entra 
na delegacia. Pedro é recebido por Ede-
valdo. Graça lamenta a partida de Jade. 
Bruno e Paulo Roberto se surpreendem 
ao verem Pedro chegando na cela. Lima 
confessa ter drogado Sophia a mando 
de Paulo Roberto. Com a prisão de 
Pedro, Edison é perseguido pelos ban-
didos na prisão. Ele tenta pedir ajuda a 
Vitor, mas é continua sendo ameaçado.

O rico e Lázaro 
Absalom tenta chamar a atenção de Dana, 
mas ela não se importa. Joaquim conhece 
a princesa Yasha e diz que ela é linda. 
Em conversa com Ilana, Gadise revela ter 
engravidado de Matias. Lia é levada até 
Daniel. Ezequiel ora a Deus. Irom conversa 
secretamente com Neusta. Yasha mostra 
que tem um tique nervoso e Joaquim 
fica assustado. Matias fica apavorado ao 
saber que Gadise falou a verdade para 
Ilana. Larsa se aproxima de Naomi com 
segundas intenções. Asher e Lior escutam 
um pedido de socorro. Zac fica furioso ao 
ouvir Fassur falando mal de Joana.
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Você está se movimentando para resolver algumas 
questões urgentes. Sua eficiência hoje é assusta-
dora! Você precisa de equilíbrio em todas as áreas, 
física e mental. Realize atividades de relaxamento 
para ficar em sintonia com seu corpo.

Menos pressa e mais reflexão lhe permitirá tirar o 
máximo proveito deste dia. Se conseguir superar 
o cansaço da rotina sem comer doces, você vai 
evitar o pior.

Criatividade em alta, aproveite! Caso surjam 
problemas, conseguirá resolver. Boa disposição 
para iniciar dietas e fazer exercícios. Se tem um 
amor, entenderão e resolverão suas diferenças 
tranquilamente

As exigências feitas por outras pessoas estão gas-
tando suas energias. Tente não deixar que isso o 
tire do curso. Sua variação entre ação e apatia está 
lhe dizendo que você está cavando profundamente 
em suas reservas, por isso modere seu entusiasmo.

Um Júpiter expansivo está facilitando as coisas para uma 
interação íntima com o seu parceiro! Agora é o momento 
de fortalecer a proximidade de seu relacionamento. A sen-
sação de cansaço está atrasando as suas atividades. A 
resposta está no que você come e na falta de vitaminas.

A vida vai parecer uma farsa para você, mas não 
se sinta mal com essa situação, ainda há algumas 
mudanças que você pode fazer! Seria sábio se 
concentrar naquilo que tem comido ultimamente.

Seus pensamentos estão automaticamente se voltando 
para os aspectos mais graves da vida. Dê a si mesmo 
uma folga! Você estará em sua melhor forma. Tudo que 
você precisa é se preparar para as consequências de 
seus excessos e ter uma abordagem mais equilibrada 
para a sua produção de energia.

Compromissos realmente precisam ser feitos entre 
seus sonhos e a realidade. Sua saúde geral está 
em alta de novo, mas tudo ficará mais fácil se você 
abandonar um certo hábito ruim.

Tire um tempo para pensar em tudo antes de chegar 
a decisões definitivas hoje. Esforço tem um custo e 
você está sentindo isso. Esta fadiga é real e você 
já gastou as suas reservas. Descanse um pouco.

O seu modo de expressão faz com que as pessoas que 
o rodeiam não o entendam. Seja claro e direto e tudo 
vai correr bem. Você terá a sensação de que eles são 
os únicos que incomodam você, mas é o seu compor-
tamento impulsivo que está causando os problemas.

Espere um dia cheio de acontecimentos. Não tro-
pece. Você estará mais consciente do seu corpo e 
mais preparado para cuidar de si mesmo. Não hesite 
em seguir este caminho e desacelere.

Você vai querer se sentir útil e haverá uma razão 
para isso. Uma amizade terá um começo positivo. 
Cuide dos seus músculos, isto permitirá que você 
não se disperse mais e que encontre a energia 
necessária na hora certa.
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Por (?):
por

enquanto

Fato que
evita a
greve 

trabalhista

Ar, em
inglês

Conjunto 
de animais
próprios de
uma região

Intenção
de pre-
judicar

Heroína
de "O Gua-
rani" (Lit.)

Cada
peça que
compõe o
esqueleto

Dispositi-
vo de

circuitos 
eletrônicos

Enve-
lhecidos
pelo uso

Variedade
de vinho

A cor que 
simboliza

o luto
(BR)

Óculos
de (?):

corrigem
a visão

Função do
guarda-
costas

Consoan-
tes de
"nexo"

Que não
são altos

Queda de neve e gelo
das encostas

País cuja capital 
é Bagdá

O Planeta
Azul

Conversa 
fiada (gíria)

Que dá
vantagem
Que não é

gordo

Fator a
que se
deve o
efeito

benéfico
da ida à
sauna

Sensação causada
pela pimenta

Veículo blindado que
transporta dinheiro

Estimar
(alguém)
Dá exis-
tência

(?) aqui: 
cá está

As primei-
ras vogais

Nome da
letra "R"
Fardo;
peso

Tato Ga-
bus, ator

Sem
mistura

Máquina
para fazer

tecidos

No caso
de

Parte da
xícara

Olavo Bi-
lac, poeta
Som de
risadas

Caixa;
arca

Mal-
humorado

Valise
Antônio

Fagundes,
ator

 3/air. 4/lero — tear. 5/ardor. 9/avalanche.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni ARTE
A artista plástica Rose Hellú convida para sua 

exposição de Arte e Decoração Natalina, de 5 a 7 de 
Dezembro no seu ateliê Espaço de Arte, das 9h às 

19h. Obras lindíssimas. 

Amo ou venero 
poucas pessoas. 
Por todo o resto, 

tenho vergonha de 
minha indiferença. 
Mas aqueles que 
amo, nada jamais 
conseguirá fazer 
com que eu deixe 
de amá-los, nem 
eu próprio e prin-
cipalmente nem 
eles mesmos.

(Albert Camus)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribu-
na Hoje News que comemoram aniversário 
hoje -, João Vitor Costa Pugas, Patricia 

Bueno Ruiz , João Jorge Hellu, João 
Vicente de Souza Januário, Lucimeire Po-
zzobom  e Wilton Silva Longo. Da coluna: 

felicidades!

Começa dia 10!
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.  Informe-se. . . 

PORTRAIT
Marcela Chiavari Frederico e  Fernando Frederico, em clima de confraternizações 

de final de ano, dão um ZOOM na coluna de hoje ( início de dezembro). 

PORTALCIDADE



13SOCIALUMUARAMA, 03 DE DEZEMBRO DE 2019

Natal 
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.

CIRCULANDO
O final de ano está repleto de festas 
e eventos. E a coluna destaca hoje 
vários casais que estão sempre 
prestigiando com suas presenças, as 
festas da cidade. E com isso empres-
tam seu prestígio e representam as 
suas empresas com muito orgulho. 

Keliny Werkhauser e Miguel  Fuentes Romero

Irene Cardoso e José Marques Leonardo Bacarin e Rosângela

Rosilei Howart e Igor Nery Clenira e  Devanir Tolardo

FOTOS: PORTALCIDADE
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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

Com palestra focada nas mudanças no ensino 
provocadas pela era digital e na comemoração 
dos 47 anos do curso e 20 anos da Brinquedoteca, 
o curso de Pedagogia da Unidade de Umuarama 
promoveu sua Aula Magna do ano. O evento reuniu 
professores e acadêmicos de todas as turmas.

O professor doutor em Educação Paulo Tomazinho 
foi o convidado para falar sobre o futuro das novas 
gerações no ensino guiado pelo tema ‘Pedagogia: 
novos olhares para a inovação e Educação 4.0’. 

O Reitor Carlos Eduardo Garcia prestigiou o 
evento e, em seu discurso, elogiou a equipe que 
garantiu os 47 anos bem-sucedidos do curso de 
Pedagogia.

A coordenadora do curso, professora Maria do 
Carmo de Oliveira Nogueira, lembrou o objetivo 
da Aula Magna: encerrar o ano letivo com novos 
conhecimentos na bagagem. Sobre os 47 anos do 
curso, disse que desde que foi implantado, em 1972, 
o curso de Pedagogia da Unipar vem se atualizando 
para acompanhar as transformações.

No evento também foram comemorados os 20 
anos da Brinquedoteca, projeto de extensão do 
curso de Pedagogia.

Aula Magna de Pedagogia 
debate inovação na educação

NOVOS TEMPOS

Professora 
Maria do 
Carmo e o 
palestrante, 
professor 
Tomazinho

Destaque Nacional
A equipe sub-12 de handebol 
de Tapejara foi destaque na liga 
paranaense, através do alto 
padrão no desempenho em 
quadra, contando também com 
o apoio da prefeitura munici-
pal. Ao longo do campeonato 
os resultados da equipe de 
Tapejara foram: 23 a 13 contra 
o Arapongas, 23 a 04 em cima 
do Marialva, 25 a 20 contra a 
equipe do Ourizona e 25 a 19 
no Astorga. A homenagem foi 
realizada através da página do 
Facebook da liga paranaense 
de handebol.

Melhor Árbitra 
do mundo
Edna Alves crescida e criada em 
Goioerê foi eleita a quarta melhor 
arbitra do mundo, segundo o 
ranking divulgado pela Federação 
Internacional de História e Estatís-
tica do Futebol (IFFHS) a brasileira 
ficou entre as melhores de sua 
profissão em 2019, a eleição foi 
realizada por 90 especialistas, e 
o resultado divulgado na semana 
passada. Edna ficou atrás apenas 
de Stephanie Frappart, da França, 
eleita a melhor árbitra da Copa 
do Mundo Feminina, Anastasia 
Pustovoitova, da Rússia e da 
alemã Bibiana Steinhaus, melhor 
do mundo da eleição passada.

Ranking
Está foi a segunda vez em que 
a Edna entrou no ranking da 
IFFHS. Em 2018, ela alcançou 
a nona posição na votação da 
entidade. E agora, a árbitra fez 
história na arbitragem do Brasil 
ao ser a primeira mulher a api-
tar um jogo da Série A do Cam-
peonato Brasileiro após 14 anos. 
Ela também esteve no quadro 
de profissionais que participaram 
da Copa do Mundo Sub-17 e 
também da Copa do Mundo de 
Futebol Feminino, na França.
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Afsu garante vaga para a 
grande final da Taça Paraná

No último domingo (01) o Umua-
rama Futsal garantiu vaga para a final 
da Taça Paranaense de Futsal de Salão 
(FPFS). O jogo aconteceu em casa, no 
Ginásio de Esporte Amário Vieira da 
Costa, o ‘Vieirão’, contra a equipe do 
São José dos Pinhais. O time de Umua-
rama finalizou a partida com um placar 
de 5 a 3 contra o adversário.

O primeiro jogo da final está marcado 
para sexta-feira (6) e último para o dia 
13, a organização da FPFS ainda não 
divulgou a ordem dos locais de jogo.

O time umuaramense já possuía 
uma boa vantagem em cima do adver-
sário, pois na partida de ida da semi-
final, o time da Capital da Amizade 
venceu o São José dos Pinhais por 3 
a 0, fora de casa. “O Umuarama fez 
dois jogos tranquilos contra o São José 
dos Pinhais, agora vamos começar a 
pensar nas estratégias e estudar o 
nosso próximo adversário e nos jogos 
da final” ressaltou o técnico da equipe 
umuaramense Nei Victor.

PRÓXIMO ADVERSÁRIO
A final será disputada contra a 

equipe do Ampére Futsal, que empa-
tou com o Maringá no primeiro jogo da 
semifinal e na última partida de volta, 
venceu a equipe maringaense por 5 a 
0, tanto o Umuarama quanto o Ampére 
ficaram em primeiro lugar na fase clas-
sificatória de grupos, o Afsu no grupo 
‘A’ e o adversário no ‘B’.

AFSU ‘jogou duro’ e conseguiu a vitória sobre o São José dos Pinhais

A triatleta Lismara Ambrósio foi 
Campeã Geral Feminina no GP Extreme 
– Etapa Florianópolis Sprint, no último 
domingo (01). “Estou muito feliz com 
mais esse resultado. Fechando o meu 
ano na melhor forma possível, saindo em 
primeiro na água junto com os homens, 
mantive a competitividade na bike, 
fazendo um dos melhores pedais da 
minha vida, e fechando com uma boa 
corrida”, conta Lismara, que agora fecha 
as competições de 2019.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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