
Prefeito de Umuarama 
possui dívida de mais de 
R$ 13 mil em impostos 
municipais 
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Contratação dos agentes de
trânsito gera denúncia ao MP

Lei do Estacionamento 
Rotativo é aprovada na 
Câmara pela maioria dos 
vereadores

Orçamento de R$ 499 
milhões para 2020 é 
aprovado sem alterações 
pelo Legislativo 

A apresentação do projeto de lei do Executivo que institui o Sistema de Estacio-
namento Rotativo em Umuarama gerou uma representação no Ministério Público 
contra o prefeito Celso Pozzobom. Quatro vereadores entenderam que o Chefe do 

Executivo não seguiu as determinações legais ao contratar agentes de trânsito por 
meio de PSS (Processo Seletivo Simplificado). l Pág. 3

Trote
Uma equipe formada por 10 bombeiros, em três viaturas (dois caminhões tanque e uma ambulância) foi deslocada 

até a rua Ministro Oliveira Salazar na tarde de ontem (3), após denúncia anônima de que um apartamento no terceiro 
andar de um prédio estaria em chamas. Uma varredura foi feita nas imediações do endereço citado pelo denunciante, 
mas sinais de fumaça ou fogo não foram encontrados. Os bombeiros descobriram que tudo não passou de um trote. 

O autor da ligação não foi identificado.
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Prefeito deve mais de R$ 13 mil de imposto
O prefeito de Umuarama, Celso Luiz Pozzobom, possui 
uma dívida com o Município no valor de R$ 13.033,80. 
No site da prefeitura, em um documento público, a 
reportagem do Jornal Tribuna Hoje News levantou que 
se trata de Imposto Sobre Transmissão de Bens e Imóveis 
de um imóvel situado à rua Minas Gerais, 5143. Celso 
foi procurado pela reportagem ontem pela manhã para 
falar sobre o caso e disse, por telefone, que desconhecia 
tal dívida, mas que iria verificar no departamento 
responsável (Secretaria de Fazenda).

Arrecadação vai para o município
A alíquota utilizada é fixada em Lei ordinária do 
município. A base de cálculo é o valor venal dos bens ou 
direitos transmitidos à época da operação. A função é 
fiscal. Sua finalidade é a obtenção de recursos financeiros 
para o município. Nos casos em que há provas de que 
foi lavrada a escritura pública do imóvel e o imposto 
transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos 
(ITBI) não foi pago, o município pode até promover a 
execução em dívida ativa.

Programa Tem Saída
No momento em que, no Brasil, a cada dia se registram 
agressões e mortes de mulheres (feminicídio), o 
deputado estadual Anibelli Neto (MDB), apresenta 
um projeto de lei instituindo o Programa Tem Saída, 
destinado a desenvolver ações voltadas à promoção 
da autonomia financeira das mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar, promovendo medidas de 
qualificação profissional, de geração de emprego e renda 
e inserção no mercado de trabalho.
O texto tramita na Comissão de Constituição e Justiça 
da Alep e pretende oferecer condições de autonomia 
financeira, por meio de programas de qualificação 
profissional, de geração de emprego e renda e 
intermediação de mão de obra.

Acréscimo
O valor de R$ 11.040,00 é 
do exercício de 2017 e está 
vencido desde o dia 20 de 
abril de 2019. No documento 
consta o acréscimo no valor de 
R$ 1.893,80. A comprovação 
de tal dívida está exposta em 
certidão positiva de débitos 
da Diretoria de Arrecadação 
e Fiscalização da Prefeitura 
Municipal que confirma os 
valores devidos pelo prefeito 
até a tarde de ontem (3). A 
mesma certidão ressalta que 
é direito da Fazenda Pública 
do Município cobrar os 
débitos apurados.

O que é ITBI
O imposto sobre a 
transmissão de bens 
imóveis e de direitos a 
eles relativos (ITBI) é 
um imposto, municipal 
instituído na Constituição 
Federal e tem como fato 
gerador a transmissão 
a qualquer título, de 
propriedade ou domínio 
útil de bens imóveis. O 
contribuinte, segundo o 
disposto no artigo 42 do 
Código Tributário Nacional, 
é qualquer das partes na 
operação tributada, como 
dispuser a lei municipal.
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Contratação dos agentes de 
trânsito gera denúncia ao MP

A apresentação do Projeto de Lei 
de autoria do Poder Executivo que 
institui o Sistema de Estacionamento 
Rotativo em Umuarama, que foi apro-
vado com apenas quatro votos con-
trários na Câmara de Vereadores 
na noite da segunda-feira (2), gerou 
também uma representação junto 
ao Ministério Público contra o pre-
feito Celso Pozzobom.

Quatro vereadores da bancada 
de oposição (justamente os que 
votaram contra a aprovação da 
proposta) entenderam que Chefe 
do Executivo não seguiu determina-
ções legais ao contratar agentes de 
trânsito através de Processo Sele-
tivo Simplificado (PSS).

“Uma lei aprovada pela Câmara, 
ainda este ano, determina que a 
contratação de agentes de trânsito 
deveria ser feita através de concurso 
público para a efetivação de servido-
res no regime estatutário. Mas o pre-
feito contratou os agentes de trân-
sito através de PSS. Neste sistema, 
os agentes de trânsito possuem ape-
nas um vínculo precário e temporário 
com o Município”, explica o vereador 
Deybson Bitencourt (PDT), que res-
salta: “Este tipo de contratação, com 
ilegalidade constatada, caracteriza o 
crime de improbidade administrativa, 
portando caberá ao promotor decidir 
sobre o oferecimento da denúncia”.

A representação foi protocolada 
durante a tarde da segunda-feira (2) 
por Bitencourt, acompanhado dos 
vereadores Jones Vivi (PTC), Ana 
Novais e Mateus Barreto, baseado 
na Lei complementar 459 de 28 de 
julho de 2019 e será analisada pos-
teriormente pela promotoria.

Os parlamentares elaboraram a 
representação em caráter de urgên-
cia “em razão da inconstitucionali-
dade latente na decisão do Poder 
Público Municipal em delegar aos 
Agentes de Trânsito contratados em 

Medida eleitoreira
Os quatro vereadores da oposição citaram na denúncia que tal ação tomada 

pelo Poder Executivo leva a entender que se trata de uma medida pré eleitoreira 
e tem a finalidade de burlar a disposição que impõe a cobrança do serviço. Por 

outro lado, não se demonstra legalidade de se suspender a cobrança apenas 
neste período, não havendo justificativa neste sentido. Eles esclareceram à Pro-
motoria, que a atividade de orientação e organização de trânsito pelos agentes 

não se questiona, mas sim a aplicação de sanções decorrentes de suas atividades, 
pois não se tratam de servidores públicos investidos em concurso público.

Processo Seletivo Simplificado, com 
vinculo precário e temporário”.

Segundo os vereadores da opo-
sição, “o poder sancionador de trân-
sito para atuarem junto ao estaciona-
mento rotativo, afronta o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB)”.

No documento consta que o 
artigo 280 do CTB é claro em seu 
parágrafo 4º. “O agente de autori-
dade de trânsito competente para 
lavrar o auto de infração poderá 
ser ser vidor civil, estatutário ou 
celetista, ou ainda policial militar 
designado pela autoridade de trân-
sito com jurisdição sobre a via no 
âmbito de sua competência”.

Conforme os parlamentares, os 
agentes de trânsito em exercício não 
se tratam de servidores públicos 
investidos por concurso, de modo 

que o vínculo é de natureza precá-
ria e sem possibilidade de exercício 
do poder de polícia. “Neste caso o 
município incorre em grave conduta, 
indo a prejudicar o interesse público 
e ofender as normas legais ”.

Eles informam ao Ministério 
Público que a Lei Municipal do 
Estacionamento Rotativo de 2009 
não prevê a autuação por agentes 
de trânsito, muito menos agente 
vinculado por PSS.

CARTÕES DISTRIBUÍDOS
Os vereadores ressaltam o fato 

de a prefeitura ceder 200 mil cartões 
a Associação Comercial, Industrial e 
Agrícola de Umuarama (Aciu), para 
distribuição ao comercio gratuita-
mente. Todavia, não se tem notícia 
da legalidade nesta medida, não 
havendo sequer lei que a autorize.

BANCADA da oposição denunciou o prefeito ao Ministério Público, relatando a contratação através de PSS

ALEX MIRANDA
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Como já era previsto, o 
Projeto de Lei de autoria do 
Poder Executivo, que institui 
em Umuarama o sistema de 
Estacionamento Rotativo foi 
aprovado na Câmara pela 
maioria dos vereadores. 
Os quatro votos contrários 
dos vereadores que ocu-
pam a bancada de oposi-
ção ao governo municipal 
não foram suficientes para 
derrubar a proposta.

A discussão e votação 
que aconteceram em primeiro 
turno, retornam à pauta em 
nova sessão extraordiná-
ria nesta quinta-feira (5). A 
reunião foi marcada para às 
18h30, onde definitivamente 
o texto será votado.

Foram apresentadas 
várias emendas modifica-
tivas ao projeto, a maio-
ria delas propostas por 
vereadores pela oposição, 
formada por Ana Novais, 
Mateus Barreto, Deybson 
Bitencourt e Jones Vivi.

As emendas apenas 
foram apresentadas, mas 
nenhuma delas foi aprovada 
durante a sessão extraordi-
nária da segunda-feira (2). 
A maioria dos vereadores 

Lei do 
Estacionamento

ASSESSORIA

CÂMARA Municipal lotada durante sessão extraordinária que institui estacio-
namento rotativo

rejeitou as sugestões de 
alterações. Por outro lado, 
duas emendas apresenta-
das pela base do governo 
municipal foram aprovadas 
com cinco votos a favor.

Elas tratam sobre a defi-
nição de isenções por Lei 
Municipal, ou seja, passarão 
pelo crivo da Câmara Munici-
pal através de Projeto de Lei 
eventualmente elaborado pelo 
Poder Executivo. Não serão 
mais através de decreto, como 
era previsto e exposto original-
mente no projeto.

Segundo os vereadores da 
oposição, todas as isenções 
do pagamento pelo estacio-
namento rotativo, cabíveis a 
oficiais de justiça em serviço, 
acompanhantes de deficien-
tes, entre outros, foram revo-
gadas e somente nova lei é 
que poderá instituí-las na Lei, 
depois de sancionada.

Durante a extraordinária, 
não houve quebra do interstí-
cio regimental, que faria com 
que o segundo turno de vota-
ção acontecesse no mesmo 
dia, portanto a nova sessão 
extra, acontecerá na quinta-
-feira (5), onde definitivamente 
será votada a proposta.

Moro em Curitiba
No mesmo encontro do vice-
presidente, general Hamilton 
Mourão, na sexta-feira (6), 
em Curitiba, o ministro 
Sérgio Moro (Justiça e 
Segurança Pública) também 
já confirmou a presença. 
Mourão fará palestra sobre 
o Dia Nacional da Justiça e 
da Família. 

Vamos estudar
O Instituto Federal do Paraná 
oferece mais de 8 mil vagas 
para cursos técnicos gratuitos 
a distância em 78 cidades do 
Paraná. As vagas são para os 
cursos de administração, 
agente comunitário de 
saúde, logística e meio 
ambiente. Candidatos 
podem se inscrever até 23 
de janeiro de 2020.

Mais produtiva
O deputado Felipe 
Francischini (PSL) comemora 
os números da CCJ 
(Comissão de Constituição 
e Justiça) do Legislativo 
federal. Sob o comando de 
Francischini, a comissão 
é a mais produtiva desde 
1995. “Confesso que o 
trabalho na CCJ foi árduo. 
Entre obstruções e debates 
quentes, alcançamos o 
recorde em relatorias. 
Agradeço aos deputados que 
ajudaram e à população que 
tem acompanhando”.

Sem extinção
O deputado Romanelli 
(PSB) destacou o estudo da 
Confederação Nacional de 
Municípios que mostra a 
perda de arrecadação dos 
1.820 municípios (tanto 
os que podem ser extintos 
quanto os que vão agregá-
los) afetados pela PEC do 
Pacto Federativo e que pode 
chegar a R$ 7 bilhões. No 
Paraná, onde há 100 cidades 
ameaçadas, essa perda 
chega a R$ 682 milhões.

Equívoco
Hoje, a arrecadação do FPM 
dos municípios afetados é 
de R$ 25,1 bilhões, valor 
que pode cair para R$ 18,05 
bilhões depois da fusão. “A 
proposta é um equívoco. Ela 
avalia a sustentabilidade fiscal 
do Município considerando 
apenas a arrecadação e a 
quantidade populacional”, 
afirma o presidente da CNM, 
Glademir Aroldi.

Estou fora
O deputado Filipe Barros 
pediu ao diretório do PSL 
a suspensão de atividades 
pelo partido. O deputado 
apoia o novo partido criado 
por Jair Bolsonaro, o Aliança 
pelo Brasil. “Acabo de chegar 
à sede do PSL. O Diretório 
Nacional do partido irá 
analisar a recomendação 
de suspensão das minhas 
atividades partidárias e 
dos demais deputados que 
pediram transparência”.

Candidato
O deputado Galo saiu da 
presidência do Podemos 
em Curitiba e se filiou ao 
diretório da cidade de 
Paranaguá. A conversa é 
de que Galo será candidato 
a prefeito nas eleições de 
outubro de 2020. O atual 
prefeito Marcelo Roque já se 
articula entre o PSD, PSC e 
PV para disputar a reeleição.

Araucárias
O deputado Aroldo Martins 
(Republicanos-PR) apresentou 
um projeto de lei que busca 
facilitar a exploração comercial 
da Araucaria Angustifolia, 
o Pinheiro do Paraná. Na 
prática, a proposta não 
altera as condições em que 
são permitidas a derrubada 
das árvores e a exploração 
da madeira, o que ela faz, 
segundo o parlamentar 
proponente, é acabar com 
inseguranças jurídicas.
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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$ 295.000

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$ 105.000

TOTALMENTE

MODERNIZADA

ED. PALLADIUM - COBERTURA
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Umuarama terá orçamento 
de R$ 499 milhões para 2020

Encerrada a sessão 
extraordinária, convocada 
para as 18h30 dessa 
segunda-feira, teve início 
à sessão ordinária, regi-
mentalmente convocada 
todas às segundas-feiras 
com início às 19h30. Em 
pauta estavam 12 pro-
jetos, o primeiro deles 
aber to ao recebimento 
de emendas (Projeto de 
Resolução 04/2019) 
prevendo algumas alte-
rações no Regimento 
Interno da Casa.

A primeira matéria 
em votação foi o Projeto 
de Lei 094/2019, que 
estima a Receita e fixa 
a Despesa do Município 
de Umuarama para o 
exercício financeiro de 
2020. O texto foi apro-
vado por unanimidade 
em primeira discussão 
e votação, sendo uma 
proposição do Poder 
Executivo Municipal.  A 
receita orçamentária de 
Umuarama para 2020 é 
de R$ 499.170.000,00.

Emendas modificati-
vas que retiraram parte 
dos valores de determi-
nadas áreas da adminis-
tração pública e os desti-
nava para outras áreas, 
não foram aprovadas.

O texto retorna para o 
segundo turno de votação 
na próxima segunda-feira 
(9), em sessão ordinária.

Outro texto de auto-
ria do Poder Executivo 

aprovado por unani-
midade, em segunda 
discussão e votação, 
diz respeito ao Projeto 
de Lei Complementar 
019/2019, alterando 
a Lei Complementar nº 
432, passando de 06 
para 12 o prazo dos con-
tratos temporários para 
atender o suprimento 
imediato de docentes 
em sala de aula.

Ainda do Poder Execu-
tivo, os Projetos de Lei 
Complementar 15/2019, 
17/2019 e 18/2019. O 
primeiro trata sobre alte-
rações nos prazos de 
exumações realizados 
no município e o segundo 
se volta ao aumento de 
expansão urbana no 
município. O últ imo 
altera classificação de 
zoneamento em deter-
minado ponto da cidade. 
Ambos receberam apro-
vação unânime.
PROGRAMA LIBERTAR

Na sequência, foi 
aprovado por unanimi-
dade em segunda dis-
cussão o Projeto de Lei 
87/2019, de autoria da 
vereadora Ana Novais, 
prevendo a instituição do 
“Programa Libertar”, que 
consistente na ofer ta 
do benefício de “aluguel 
social” às mulheres, víti-
mas de violência domés-
tica, nos termos do artigo 
5º da Lei n 11.340/2006 
(Lei Maria da Penha), 

sob apuração em inqué-
rito policial ou em ação 
judicial, que, cumulativa-
mente, enquadrada em 
determinadas situações.   

Com foco voltado às 
mulheres, o Projeto de 
Lei 095/2019, de auto-
ria do vereador Mateus 
Barreto, foi aprovado 

em segunda votação. O 
texto determina reserva 
às mulheres vítimas de 
violência doméstica, que 
atendam aos requisitos 
que especifica, percen-
tual das unidades de pro-
gramas de loteamentos 
sociais e de habitação 
popular no Município. 

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 -0,31% 28,98 
Vale ON -1,79% 50,42 
Bradesco PN +0,36% 33,69 
Smiles ON -8,85% 30,91 
MRV ON +7,16% 18,70 
Gol PN +4,01% 34,98

IBOVESPA: +0,03% 108.956 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 108,56
Libra est. 0,7696
Euro 0,9022
Peso arg. 59,94

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,2% 4,2050 4,2060 -0,8%
PTAX  (BC) -0,6% 4,2002 4,2008 -0,5%
PARALELO -0,2% 4,1500 4,4400 -0,9%
TURISMO -0,2% 4,1500 4,4200 -0,9%
EURO -0,5% 4,6538 4,6562 -0,1%

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 03/12

Iene R$ 0,0387
Libra est. R$ 5,46
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1531,61 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 03/12

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 03/12 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 82,50 -2,9% -0,6%
SOJA Paranaguá 88,50 -2,2% 0,6%
MILHO Cascavel 42,00 7,7% 7,7%

SOJA 871,00 0,50 -6,6%
FARELO 292,50 1,20 -3,9%
MILHO 372,00 -1,50 -4,6%
TRIGO 530,50 -12,75 4,3%

SOJA 78,33 -0,8% 3,5%
MILHO 35,73 0,0% 8,8%
TRIGO 47,54 0,8% 4,5%
BOI GORDO 207,02 -2,5% 29,6%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 03/12 PR DIA 30d.

Em 03/12 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)
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Patrulha 
mecanizada

Com menos de 10 dias 
em ação, a patrulha meca-
nizada do Consórcio Inter-
municipal para Conserva-
ção da Biodiversidade da 
Bacia dos Rios Xambrê e 
Piquiri (Cibax) já abriu uma 
grande frente de trabalho 
nas obras de readequação 
e cascalhamento na Estrada 
Canelinha. O serviço foi ini-
ciado nas proximidades da 
subestação da Copel, no 
Jardim São Cristóvão, no 
último dia 25, e no início 
desta semana as máquinas 
já haviam preparado um tre-
cho de dois quilômetros.

A obra está sendo 

realizada graças a um con-
vênio entre a Prefeitura e o 
governo do Estado, que for-
neceu uma patrulha meca-
nizada com pá carregadeira, 
rolo compactador “pé de 
carneiro”, trator de esteira, 
escavadeira hidráulica, 
motoniveladora, caminhões 
basculantes e um caminhão 
comboio. “O equipamento 
é administrado pelo consór-
cio, que recebe os planos 
de trabalho, e as prefeituras 
assumem os custos com 
combustível, motoristas 
e operadores”, explicou o 
secretário municipal de Servi-
ços Rodoviários, Mauro Liutti.

Adequações
Na estrada Canelinha, as máquinas do Cibax iniciaram o alar-
gamento, construção de caixas de águas pluviais e correção 
das microbacias. Após os serviços estruturais será aplicado 
cascalho em toda a extensão e um serviço de acabamento, 
com rolo compactador, vai suavizar o atrito do solo com os 
veículos. “A comunidade local poderá transitar com segu-

rança em qualquer tempo. Faça chuva ou faça sol, o desloca-
mento estará garantido tanto para as pessoas quanto para a 

produção rural”, finalizou o prefeito Celso Pozzobom.

A Secretaria Municipal de 
Educação finalizou ontem 
(3), a primeira edição do 
Projeto Clube do Saber. 
Em videoconferência, a pro-
fessora e coaching Angélica 
Domingues apresentou a 
melhoria no desempenho 
dos alunos, que participaram 
do projeto em contraturno 
escolar. Segundo ela, o 

Clube do Saber envolveu 4.315 pessoas de forma direta e indireta, 
trazendo benefícios para todos. As atividades práticas foram iniciadas em 
27 de maio, mas o planejamento – que envolveu diretores, coordena-
dores, secretários e professores – começou bem antes, com formações 
no Núcleo de Tecnologia Educacional do Município (NTM) e na 
Faculdade Alfa, parceira na iniciativa. Os professores selecionados 
prepararam projetos de trabalho e receberam orientação sobre como 
trabalhar com os alunos com dificuldades de aprendizagem.

C.S.I. Brasília
O hacker Luiz Henrique Molição, 
que ajudou a grampear o então 
juiz Sergio Moro, o procurador 
Deltan Dallagonol, e meia 
força-tarefa da Operação Lava 
Jato, vai confirmar em delação 
que o hacker Walter Delgati, o 
Vermelho, editou boa parte dos 
textos e prints. Não aguentou 
a pressão dos fatos. A PF tem 
uma das melhores perícias 
do mundo, com profissionais 
e equipamentos de alta 
tecnologia, cujas investigações, 
aos poucos, apontaram para 
armação de parte do material 
vazado. A se confirmar isso no 
inquérito, a Vaza Jato coloca em 
xeque as divulgações do The 
Intercept e a defesa jurídica do 
ex-presidente Lula da Silva, que 
pede anulação de condenações. 

No lugar certo
Os agentes aproveitaram a 
sessão solene na segunda-
feira, em homenagem ao 
Dia do Policial Federal, e 
cobraram dos parlamentares a 
aprovação da Lei Orgânica da 
categoria. O coro foi puxado 
pelo presidente da Fenapef, 
Luís Antônio Boudens.

Delegados
Será reconduzido hoje à 
presidência da Associação 
Nacional de Delegados Federais 
o delegado Edvandir Paiva, 
que comanda quase 2 mil 
associados. Também cobram 
aprovação da PEC 412, que 
dá autonomia orçamentária e 
administrativa à PF.

Na pista
O recém-empossado Davi 
Barreto, um dos diretores 
da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, entrou 
na pista mostrando a que veio. 
Revogou um caminhão de atos 
considerados suspeitos do 
superintendente de Transporte 
de Passageiros da ANTT, João 
Paulo Souza. Barreto ganhou 
o respeito dos servidores de 
carreira da agência.

Buzinaço
Mas tem mais gente nessa pista. 
E com buzinaço na pressão. A 
Anatrip (Associação Nacional 
das Empresas de Transporte 
Rodoviário de Passageiro) foi ao 

STF questionar o ato do diretor 
e as normas da ANTT. Alega, 
acredite!, que a abertura de 
mercado prejudicará usuários, 
idosos, deficientes. Isso, a 
concorrência “prejudica”.

Contramão
Um detalhe. Há, nos bastidores, 
apontamentos de que essas 
empresas signatárias da Anatrip 
possuem centenas de multas por 
má prestação de serviços. 

Carta na porta
Hoje, a dívida de pequenas 
empresas com o Fisco é de R$ 21 
bilhões. Mais de 738 mil micros e 
pequenas empresas inadimplentes 
com o Simples Nacional foram 
notificadas para regularizar as 
dívidas com o Fisco. As principais 
irregularidades são excesso de 
faturamento, falta de documentos 
e débitos tributários. 

Cada um... 
Enquanto o presidente 
nacional do PSB, Carlos 
Siqueira, sai Brasil adentro 
articulando candidaturas às 
prefeituras para ano que vem, 
ignorando o PT, o líder petista 
no Senado, Humberto Costa 
(PE), recebeu sinalização para 
não ser oposição a Marília 
Arraes (PT), que sonha com a 
Prefeitura do Recife. 

...por si 
A intenção do cacique Lula 
da Silva é manter palanque 
para os petistas em 2020. Já o 
ex-senador Armando Monteiro 
Neto (PTB) apoia a candidatura 
do deputado federal Sílvio 
Costa Filho (Republicanos) na 
futura disputa. 

Fator família
O problema caseiro é que o pai 
de Costa Filho, o homônimo 
e aguerrido ex-deputado, é 
dilmista e lulista de carreirinha. 
Lembram dele no processo de 
impeachment de Dilma? Uma 
das vozes isoladas defensoras 
da então presidente. O filho é 
bolsonarista.
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Receptador é preso
com munição e dinheiro

Denúncias anônimas levaram 
policiais militares de Umuarama 
a recuperação de um veículo fur-
tado e na prisão de um homem que 
fio acusado de receptação. O fato 
aconteceu na manhã de ontem (3).

As equipes foram até a rua 
Rua Afonso Pena, onde locali-
zaram o Volkswagen Gol, placas 
DFX-0053, de cor cinza.

Uma averiguação foi feita 
até que os PMs descobriram 
que se tragava de um car ro 
fur tado. O homem suspeito de 
ser o receptador do carro foi 
procurado e localizado logo em 
seguida nas imediações.

Em sua residência, foram encon-
tradas seis munições de calibre 38 
e a quantia de R$ 4 mil em espécie.

VEÍCULO recuperado foi entregue pela PM na delegacia de Umuarama

Umuramenses detidos com 300 kg de cocaína no RS
Policiais rodoviários fede-

rais apreenderam 314 quilos de 
cocaína que eram transportados 
em uma carreta e em uma cami-
nhonete que trafegavam na Região 
Metropolitana de Por to Alegre/
RS na noite da segunda-feira (2). 
Três homens foram presos, dois 

DIVULGAÇÃO

deles moradores de Umuarama. 
A primeira apreensão foi por volta 
das 22h30, quando a carreta foi 
abordada após uma perseguição 
na BR-448. Em um fundo falso 
estavam cerca de 300 quilos de 
cocaína. Em seguida um Spor-
tage, de São Paulo foi abordado na 

EM um dos veículos estava parte da droga encontrada

Uno recuperado 
Um carro com registro de furto foi 
encontrado abandonado na rua 
Copacabana, Jardim Tropical, na madrugada 
da terça-feira (3). Segundo a Polícia Militar 
de Umuarama, o Fiat Uno branco 2008, 
placas APP-5831, estava estacionado na 
contramão. Após a checagem, os policiais 
apuraram que o veículo foi furtado em 
Paulistânia, distrito de Alto Piquiri, no último 
sábado (30). O carro foi encaminhado para 
o pátio da 7ª SDP.

O acusado, o veículo, o 
dinheiro e as munições foram 

levados até a 7ª Subdivisão Poli-
cial (SDP) de Umuarama.

BR-386, em Montenegro. Os dois 
ocupantes do veículo transporta-
vam 14 quilos de cocaína.

O condutor da carreta, um gaúcho 
de 47 anos, e os ocupantes da cami-
nhonete, dois paranaenses de 23 e 
27 anos, disseram que haviam sido 
pagos para trazer os entorpecentes 
do Paraguai até a Região Metropoli-
tana de Porto Alegre.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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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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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.
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Silvana se perde na mata
Em “Bom Sucesso”, Nana concorda em pas-
sar o fim de semana com Diogo. Silvana 
inventa uma desculpa para impedir Mário 
de encontrar Nana. Paloma desconfia que 
haja algum motivo para Marcos a estar evi-
tando. Gisele fica apavorada ao saber que 
William contou a Mário que Diogo é estéril. 
Alberto se espanta ao ver Paloma sofrer por 
acreditar que Marcos irá deixá-la. Silvana se 
perde na mata.

Malhação
Os bandidos levam Rui e Rita de 

volta ao carro do rapaz. Rita afirma 
que deseja denunciar o sequestro à 
polícia. Anjinha questiona Cléber sobre 
a situação de sua família. Max prepara 
o jantar e recepciona Guga, Serginho 
e Meg. Filipe sofre com a ausência de 
Rita, e Leila o conforta. Max apresenta 
Bernardo e Mateus à família, e Guga 
e Serginho desconfiam. Filipe decide 
acompanhar Leila à festa de Beto. 
Cléber revela que sua família perdeu 
a casa. Guga e Regina repreendem 
Max, que confessa ter se reaproxi-
mado do filho para conser tar uma 
gafe com Bernardo e Mateus. Peixoto 
aconselha Marco a não se envolver 
com as questões de Cléber. Max 
assume a Bernardo e Mateus que 
é contra o relacionamento de Guga 
e Serginho. Rita procura Filipe, que 
beija Leila para provocá-la.

Éramos seis 
Zeca consegue tirar o filho do colo 

de Justina. Carlos comenta com Mar-
celo sobre sua cisma com Mabel. 
Lúcio consola Isabel. Lola procura 
Assad e oferece Julinho para traba-
lhar no lugar que era de Júlio. Karine 
convence Assad a aceitar Julinho como 
vendedor e Soraia se anima. Genu 
ajuda Lola. Soraia procura Julinho. Inês 
tem uma ideia para fugir de casa. Emí-
lia não gosta quando Adelaide decide 
sair para passear de carro. Osório não 
aceita que Alfredo trabalhe para ele. 

Adelaide quase atropela Alfredo. Inês 
foge de seu quarto. Carlos conta para 
Mabel sua história com Inês.

Amor de mãe 
Lurdes diz ao filhos que lutará 

pelo direito de Sandro ir ao enterro de 
Kátia. Marconi se anima com a pos-
sibilidade de Sandro deixar a prisão. 
Wesley investiga sobre o desapa-
recimento de Genilson e acredita 
que a polícia esteja envolvida na 
mor te do rapaz. Vitória e Davi dis-
cutem, mas acabam se beijando. 
Lídia registra o beijo de Raul e Érica 
e aler ta Estela. Érica consegue con-
ter o escândalo de Estela. Marconi 
arma um tiroteio para resgatar San-
dro. Sandro protege Lurdes.

As aventuras de Poliana 
Filipa desconfia que Raquel seja 

a Dark Lady e pressiona seu irmão 
para conseguir mais informações. Vini 
começa a trabalhar no açougue oficial-
mente. Gael, Benício e Yasmin prepa-
ram uma armadilha para afastar mais 
um interessado em alugar a casa. 
Luisa faz perguntas a Pendleton sobre 
seu passado. Eric se esconde na casa 
de Luigi e pede para o menino o ajudar. 
Pendleton se propõe a ajudar Poliana 
na busca por Eric. O pai de João apa-
rece na casa de Marcelo o procurando, 
e Bento o ajuda a engana-lo.

Cúmplices de um resgate 
Ar thur pergunta para Geraldo o 

que ele acha de contratarem Regina 

para trabalhar com o marketing da 
empresa. Geraldo diz que não sabe 
se seria bom trabalhar com a irmã. 
Aurora busca Safira no trabalho e a 
leva para conversar com Fortunato. A 
mulher garante que tentará ser mais 
presente e aceita o convite para jan-
tar lá, com Priscila. Isabela e Manuela 
se encontram no quarto da mansão. 
Regina desconfia do comportamento 
da menina e decide ir ao quarto.

Topíssima 
André diz sentir falta de Jade, mas 

ressalta que quer o melhor para ela. 
Sem Noção conhece Esmeralda e 
eles começam a se dar bem. Andrea 
se entende com Dagober to. Algum 
tempo se passa. A obra do restau-
rante segue firme. Dagoberto cuida 
de Andrea. Rafael e Gabriela fazem 
um trabalho na faculdade. Yasmim e 
Beatriz trabalham juntas. Elisabete 
visita Vitor na prisão.

 
O rico e Lázaro 

Samira chega em casa e conta como 
foi a noite para Talita. Aspenaz fica 
bêbado e é carregado por Arioque. Eze-
quiel diz sábias palavras à Joana. Daniel 
é salvo por um anjo do Senhor e recebe 
a visita de Ezequiel. Ebede-Meleque pro-
cura Ilana. Rabe-Sáris vê Samira com um 
lenço na mão e ela fica tensa. Yasha 
escuta Edissa falando sobre o pedido 
de casamento feito por Joaquim. Aksu-
mai faz uma proposta a Asher. O prín-
cipe diz que lhe dará a liberdade caso 
ele mate Nabucodonosor.
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Sua crença em suas próprias ideias faz com que você 
seja teimoso, mas no caminho certo! Isto o levará a 
algumas discussões interessantes. Os comentários 
que você está empreendendo são um sinal positivo, 
mas isso cansa mais do que você imagina.

Sua autoconfiança está melhorando, é hora de 
conversar com franqueza com alguém que você 
conhece. Seu corpo precisa de recarga, seria bom 
fazer um passeio e respirar um pouco de ar fresco.

Você não vai ficar entediado hoje. Você vai encontrar 
uma maneira de criar mil coisas para fazer, mesmo que 
sejam triviais. A sensação de cansaço está prejudicando 
suas atividades e a resposta pode ser encontrada na sua 
alimentação. A falta de vitaminas é também um motivo.

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

O clima é construtivo e gratificante no aspecto emocional 
e a sorte está com você para o estabelecimento de novos 
contatos. Você está desperdiçando tempo demais com 
assuntos triviais e isso o está desgastando. Você não 
precisa olhar muito longe para ver porque está cansado.

Os conflitos que prevalecem em torno de você estão 
fazendo com que sinta náuseas. Tire um tempo para 
se reorientar em uma atmosfera calma. Você não 
terá muito tempo livre hoje, então relaxe.

Um golpe de sorte vai permitir que você faça pro-
gressos no aspecto social. Não perca tempo com 
detalhes. Você vai estar em excelente forma. Tenha 
cuidado com o que come e você terá mais energia.

Ideias fixas permitirão que você evite muito natural-
mente fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Você 
está chegando perto de seus objetivos. Você está 
se sentindo cansado e precisa escapar, mude de 
ares e fuja da rotina.

O bom humor faz com que você seja simpático com 
as pessoas ao seu redor. Você sabe como propagar 
essa simpatia. Você vai estar em sua melhor forma. 
Não tente resolver todos os desafios de uma só vez. 
Pense sobre sua dieta.

Você vai ser motivado por jovens a seguir em frente, 
seu entusiasmo interior renascerá. Oscilações dra-
máticas no seu ritmo diário vão deixar você cansado. 
Admita que você está exagerando.

Você terá todo o prazer em fazer comentários cíni-
cos, mas tome cuidado para não ofender ninguém. 
Você está em sintonia com seu ambiente e não há 
obstáculos à vista, já que você vai ter uma aborda-
gem mais equilibrada. Isto lhe dará força.

Não dê tanta importância aos detalhes, vá direto ao 
que é importante - você não tem tempo a perder! 
Respire mais profundamente, isso vai ajudá-lo a se 
sentir calmo e você vai precisar disso para lidar com 
todas as mudanças que está fazendo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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 2/su. 3/sir — tae. 4/dear — tara. 5/tiara — troar. 7/realejo. 10/tesoureiro.
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Zélia Casoni

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

ram aniversário hoje -, Ana Cláudia 
Faleiros Pimenta, Mônica Barreiros 
Fassine, Ony Mauricio Churkin, Vi-

vian Pereira da Silva Vaneco,  Antô-
nio Frasson Neto, Ederaldo Barbosa 
de Morais e Adriana Victorino. Da 

coluna: felicidades!

Quando alguém 
experimenta ainda 

criança algo terrível, 
isso é frequentemente 

reprimido. A psica-
nálise nos mostrou 
que é importante 

trazer à luz, o que foi 
reprimido. Mas a ob-
servação mostra que 
quando algo é trazido 
à luz isso ainda não 
é a solução. Ainda é 
necessário um outro 

passo importante. que 
a pessoa concorde 

com o que aconteceu 
sem lamentação.”  
(Bert Hellinger)

Mostre a cara!
O Concurso de Decoração Natalina de Vitrines anda inspi-
rando os lojistas umuaramenses. Criatividade e originali-
dade são marcas registradas da competição, que em 2019 
promete ser ainda mais acirrada. Confira o regulamento e 

faça sua inscrição no site da Aciu  . . . 

PORTRAIT
MARIANA CAPARROZ, Miss Umuarama 2020, ilustra o portrait desta quarta-feira, 

em foto oficial by Paulo Quinalia.  

PAULO QUINALIA
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Vamos brindar 2019!

Para celebrar a última reunião 
da Confraria do Vinho em 2019 e 

também as conquistas do ano, uma 
turma de confrades e convidados se 
reuniram no sábado (30), no Rancho 
do Cavalo para um jantar vitiviní-

cola especial. A noitada foi perfeita 
com vinhos 5 estrelas e um cardápio 
especial. Gastronomia by Santilha e 
décor Fernando Monteiro -, e muito 
TINTIM para brindar a comemoração. 

As fotos são de Thiago Casoni.

Carolina e Guilherme Derenusson Edmara Freitas e Júnior Ceranto

Joaquim Costa Pereira, Zelia Casoni, Izabel e Milton BellezeAdriana e Marcos Moro

Ivanildo Coutinho, Guilherme Amaral, Valdemir Zago, Júlia Scaion e Francielly 
Amaral



14  CLASSIFICADOS TRIBUNA HOJE NEWS, 04 DE DEZEMBRO DE 2019

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 1.4 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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Auto de Natal   A Unipar 
intensifica os preparativos 
para o seu tão aguardado 
Auto de Natal. Será na 
próxima semana [quinta, 
12, às 20h30], no Câmpus-
Sede. Como sempre, as 
sacadas estarão iluminadas 
para os cânticos das 
crianças de escolas da 
rede municipal de ensino. 
A expectativa é de que 
mais de mil pessoas 
compareçam para assistir. 
O projeto tem parceria 
da prefeitura [Secretaria 
de Educação]. Na Unipar, 
é coordenado pela 
Diretoria Executiva de 
Gestão da Comunicação, 
via DCSU (Departamento 
de Comunicação Social 
Universitária).

Conhecimento   Um 
grupo de professoras, 
enfermeiras e estudantes 
do curso de Enfermagem 
da Unidade de Guaíra 
participou do 22º 
Congresso Brasileiro dos 
Conselhos de Enfermagem 
(CBCEnf), realizado em 
Foz do Iguaçu/Paraná. 
Considerado o maior 
evento científico anual 
da Enfermagem e da área 
da saúde na América 
Latina, o evento abordou 
o tema ‘A formação e o 
exercício profissional na 
era tecnológica: impactos 
na Enfermagem’. Mais 
de cinco mil pessoas 
participaram, entre elas 
palestrantes conceituados 
da área. Na ocasião, as 
professoras apresentaram 
trabalhos na modalidade 
da comunicação 

coordenada, com os temas 
‘Relato de Experiência: 
promoção da saúde mental 
no âmbito universitário’; 
‘Refletindo sobre o 
papel do professor de 
enfermagem frente às 
inovações pedagógicas’ e 
‘O estágio em uma unidade 
de pronto atendimento 
e sua importância 
durante a graduação em 
enfermagem’.  

OAB   O curso de Direito 
na Unidade de Francisco 
Beltrão, prestes a 
comemorar 20 anos, se 
orgulha da sua trajetória. 
Durante este período, 
vários bacharéis em Direito 
formados pela Unipar 
exercem a profissão no 
mercado de trabalho, 
nas mais variadas áreas 
jurídicas. E vem mais uma 
turma pronta para brilhar: 
acadêmicos de 5ª ano, em 
fase de conclusão do curso, 
foram aprovados no exame 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), que é 
obrigatório para o bacharel 
que queira exercer a 
advocacia. Dos estudantes 
que fizeram a prova, 70% 
foram aprovados. Segundo 
o professor Alexandre 
Magno, coordenador da 
graduação, a Unipar traz 
aos seus estudantes uma 
somatória de aprendizado, 
consistente nas atividades 
curriculares, mas com 
grande destaque na opção 
pelos projetos de pesquisa 
e extensão, que atendem 
os anseios e perspectivas 
da comunidade acadêmica 
e professores.

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

Xadrez

O Circuito Regional de Xadrez 
Escolar (Crexe) realizou na 
última sexta-feira (29) a pre-
miação dos vencedores das 
cinco etapas de 2019. A compe-
tição é organizada pelo Núcleo 
Regional de Educação (NRE) e 
foi idealizado em 2005. Parti-
cipam não apenas os estabele-
cimentos das redes estadual, 
municipal, federal, particular 
e conveniados dos dezenove 
municípios da área de abran-
gência, mas também institui-
ções de municípios de outros 
núcleos regionais. A média por 
etapa é de 300 participantes, 
entre alunos e professores.
 
Etapas
As etapas são disputadas obri-
gatoriamente em cidades dife-
rentes. São premiados os cinco 
melhores enxadristas de cada 
categoria e existe uma classifi-
cação geral, na qual os com-
petidores acumulam pontua-
ções, individualmente e com a 
equipe que representa deter-
minada instituição. Ao longo 
de 14 anos, o circuito recebeu 
cerca de 21 mil inscrições, com 
a representatividade de 53 
estabelecimentos de ensino. 
Os responsáveis são os profes-
sores Fábio Canônico Gonza-
lez, Valdecir Frasson e José 
Reinaldo Mendonça Faria. A 
parceria entre a Secretaria 
de Estado da Educação e do 
Esporte e as prefeituras foi 
responsável por mais uma 
edição memorável.

CINCO cidades receberam centenas de enxa-
dristas ao longo no ano

DIVULGAÇÃO
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Jogos infantis movimentam
2,5 mil alunos na edição 2019

A secretárias municipais de 
Educação e de Esporte e Lazer se 
uniram, mais uma vez para a reali-
zação dos jogos infantis de Umua-
rama (JIUs 2019), que acontece-
ram entre os dias 21 de novembro 
e 2 de dezembro nos períodos 
da manhã e tarde, no ginásio de 
espor tes Campus III da Universi-
dade Paranaense (Unipar).

A competição reuniu 21 escolas 
públicas, uma par ticular e movi-
mentou cerca de 2,5 mil alunos/
atletas que disputaram as moda-
lidades de futsal masculino, bola 
queimada (masculino e feminino), 
corrida mista, basquete pré des-
portivo (masculino e feminino), boli-
che em equipes (misto), corrida de 
35 metros (masculino e feminino), 
damas e xadrez (mistos).

“Eles vivenciaram o hasteamento 
dos pavilhões com execução do hino 
nacional, pronunciamentos das auto-
ridades, condução e ascendimento 
da pira olímpica, juramento do atleta 
e a confraternização característica 
das aberturas de competições ofi-
ciais. Os jogos têm sido um sucesso 
há alguns anos e são sempre muito 
aguardados pelos alunos”, ressal-
tou a secretária de esporte Mauriza 
Lima, em agradecimento a todos 
envolvidos da organização e realiza-
ção das disputas.

Objetivo
O campeonato conseguiu congregar alunos e profissionais das Redes Municipal 

e privada de Educação, propiciando intercâmbio social e esportivo. Os jogos, com 
várias modalidades, têm cunho educacional e visam desenvolver nos alunos o 

interesse pelo esporte e dar continuidade ao processo pedagógico vivenciando nas 
escolas, durante as aulas de educação física. Além disso, oportunizam o surgi-

mento de novos talentos esportivos.

JIUs 2019 reuniu mais de 2,5 mil atletas nas modalidades de competição

DIVULGAÇÃO


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

