Comissões rejeitam projeto
substitutivo da Zona Azul

Depois de passar pelas comissões legislativas de Justiça e Redação; Economia Finanças e
Fiscalização e de Serviços e Obras Públicas na Câmara Municipal o projeto substitutivo ao
enviado pelo Poder Executivo que trata da instituição do sistema de Estacionamento Rotal Pág. 8e9
tivo em Umuarama foi rejeitado.

É campeão

Afsu venceu o Ampére em casa ontem (9) na final da Taça Paraná
(FPFS) de Futsal. Um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar
levou a partida para os pênaltis, quando o time do Umuarama
converteu as três primeiras cobranças, vencendo por 3 a 0. O time
comandado por Nei Victor vai representar a Capital da Amizade na
Liga Sul, onde Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, levarão
dois times para a competição prevista para começar em abril do
ano que vem. O outro time a representar o Paraná, será o campeão
da Chave Ouro do Paranaense, disputa que acontece dia 14 de
dezembro entre Foz e Dois Vizinhos, em Foz do Iguaçu.
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Lotofácil
Megasena concurso: 2214

Patriotas

O ex prefeito de Umuarama, Moacir Silva, que está
coordenando as coligações do Patriotas na região de
Umuarama, Paranavaí, Cianorte, Campo Mourão e Ivaiporã,
revelou ontem ao Jornal Tribuna Hoje News, que o partido não
irá apoiar nenhum candidato a prefeito em Umuarama em
2020. A intenção inicial é eleger ao menos dois vereadores e
elaborar os planos do partido no noroeste para 2022.
Moacir Silva é o segundo vice presidente do partido e afirma
que a comissão executiva estadual já está preparada.

Cadeiras na Câmara

Moacir é o dirigente do
partido na região e explica
que a intenção é construir
e fortalecer o Patriotas no
Paraná, esclarecendo que
a sigla está regulamentada
junto à Justiça Eleitoral.
Ele comenta quais serão os
passos iniciais do partido em
Umuarama. “Estou pilotando
o partido em todo o noroeste,
abrangendo as micro regiões
destes quatro municípios.
Em Umuarama montamos o
Patriota e não pretendemos
apoiar nenhum candidato a
prefeito. Temos condições
suficientes de eleger pelo
menos 2 vereadores no ano
que vem e depois é que
vamos pensar em 2022,
mas adianto que teremos
novidades até lá”, conta.

Imbróglio do Rotativo

O vereador Deybson
Bitencourt (PDT) publicou
em suas redes sociais, um
texto assinado por ele e pelos
vereadores Ana Novais, Jones
Vivi e Mateus Barreto,
com o título “A verdade sobre
o Estacionamento Rotativo
em Umuarama”. Ele relata
ter conhecimento de que
é imprescindível a volta do
sistema para melhorar o acesso
dos cidadãos consumidores
ao comércio e que o imbróglio
se deu por conta da rescisão
contratual unilateral do
Executivo em abril de 2019
com a empresa concessionária
que operava o sistema desde
2009. “Desde então deu-se
andamento nos trâmites para
a contratação da empresa que
assumisse o sistema”.

Celetistas e Estatutários

Deybson ressalta que após a publicação de Edital de Concorrência
Pública, a Prefeitura o cancelou, a fim de sanar irregularidades
apontadas por empresas concorrentes. Publicou-se então o
segundo edital, desta vez suspenso pelo TCE-PR que encontrou
outras irregularidades. “Pressionado por representantes do
comércio, o prefeito resolveu enviar o Projeto de Lei para a
Câmara Municipal, a fim de criar nova legislação sobre o tema”.
O vereador explica também que em 28 de junho de 2019, foi
aprovado na Câmara a criação de 20 cargos de provimento
efetivo de Agente de Trânsito, sob o regime estatutário e em
11 de julho de 2019, a Prefeitura lançou edital anunciando a
realização de Processo Seletivo Simplificado para a contratação
sob o regime CLT de agentes de Trânsito. “Destacamos que o
edital contraria expressamente Lei Complementar Municipal
supracitada já na sua primária ação, tendo o município
contratado os agentes em regime celetista, sendo que na lei que
criou os cargos exige ser em regime estatutário”.

Lava Jato

Até hoje, a operação Lava Jato realizou 68 fases, resultando em 244
condenações e mais de R$ 4 bilhões devolvidos aos cofres públicos.
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CCJ debate prisão em 2ª
instância com Sérgio Moro

Uma concor rida Audiência
Pública promovida pela Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ), da Assembleia Legislativa
do Paraná, debateu na última sexta-feira (6) a constitucionalidade
da prisão após julgamento em 2ª
instância. Presidido pelo deputado Delegado Francischini, o
evento contou com a presença
do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ser gio Moro.
Cerca de 500 pessoas par ticiparam do encontro realizado no
Teatro Guairinha, em Curitiba.
“É uma satisfação debater
um assunto tão impor tante aqui
em Curitiba, que foi o berço da
Operação Lava Jato. Nós interligamos a CCJ, tanto do Paraná
como de Brasília, trazendo grandes temas de interesse da população. Não só a possibilidade de
prisão após 2ª instância, mas
também o combate à corrupção e à impunidade”, explicou
o Delegado Francischini.
“Quero agradecer por estar
aqui ao lado do deputado Delegado Francischini, que conheço
de longa data, de vários trabalhos
juntos, eu como juiz, ele como
delegado. Sempre competente e
ativo”, definiu Moro, várias vezes
ovacionado pela plateia.
O Ministro classificou como
“muito oportuna a discussão sobre
a prisão em segunda instância,
como forma de não perder o foco
ou deixar a discussão estagnada.
O ministro também agradeceu a
participação do público e reforçou
que “grandes avanços alcançados
no país dependeram das manifestações populares de apoio”.

WALLACE MACHADO

MINISTRO Sergio Moro participou de audiência pública sobre prisão em segunda instância promovido pela
CCJ da Alep

Decisão do STF

No início de novembro, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que réus
condenados só poderão ser presos após o trânsito em julgado, isto é, depois
de esgotados todos os recursos. A medida também ficou fora do pacote
Anticrime apresentado por Moro no início do ano e aprovado essa semana na
Câmara dos Deputados.
Uma das alternativas para assegurar a prisão após condenação em 2ª instância
está prevista na Posposta de Emenda à Constituição (PEC) que tramita no Congresso. “Já foi aprovada na CCJ de Brasília e esperamos que seja votada o mais
rápido seja com a PEC ou com uma alteração legislativa. E que a pressão das ruas
possa ajudar nessas mudanças”, explicou Francischini.

Importante brasileiro

Moro ponderou que a presunção de inocência e a necessidade de provas
robustas para a condenação de um indivíduo jamais foram contestadas. “A questão envolve mais a celeridade e a resposta que as vítimas, parentes e sociedades
esperam em relação aos crimes”, pontuou.
O deputado Homero Marchese (PROS) definiu Moro um dos brasileiros mais
importantes da história e avaliou como “uma vanguarda para as democracias”
o Pacote Anticrime apresentado pelo ministro e aprovado essa semana na Câmara.
Também compuseram a mesa o deputado Soldado Fruet (PROS). Ele alertou
sobre a possibilidade do fim da prisão em segunda instância beneficiar, principalmente, os condenados por crimes de colarinho branco.
Para o presidente da ACP, Gláucio Geara, o “clamor popular deve ser atendido
e respeitado” para a volta da possibilidade de condenação antecipada.
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Candidatos

O PSB vai ter candidatos
a prefeito na maioria
das cidades do Paraná,
principalmente nos grandes
colégios eleitorais do
Estado. O deputado Luciano
Ducci é pré-candidato a
prefeito em Curitiba e o
deputado Tiago Amaral, em
Londrina. “São dois nomes
mais do que representativos
que aliam a experiência no
legislativo e no executivo
e têm o perfil de gestores
públicos que tanto Curitiba
e Londrina precisam”, disse
o deputado Romanelli,
vice-presidente do PSB do
Paraná.

Tarifa Zero

A Associação Comercial,
Industrial e Empresarial
de Ponta Grossa realiza
hoje audiência pública
sobre o projeto Tarifa Zero
para o Transporte Público.
A intenção é elaborar
um projeto de iniciativa
popular que assegura
o acesso gratuito ao
transporte coletivo urbano
e metropolitano em todo
o País.

Emenda I

A Santa Casa de Campo
Mourão vai receber R$
199.601 do governo federal
que serão usados na
compra de medicamentos
e produtos hospitalares.
O dinheiro é resultado de
emenda parlamentar do
deputado Ricardo Barros
(PP). “O deputado tem
atuação reconhecida na
área nos seus mandatos
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e, inclusive, na época
que ocupou o cargo de
ministro da Saúde, fez
inúmeros repasses para a
Saúde de Campo Mourão”,
disse Rodrigo Salvadori,
presidente do PP de Campo
Mourão.

Emenda II

Os recursos viabilizados
por Ricardo Barros serão
utilizados para a compra
de medicamentos,
produtos hospitalares para
atendimento de milhares
de pacientes. Levantamento
da Santa Casa mostra que
96% dos atendimentos
na unidade no semestre
deste ano foram feitos pelo
SUS. Conforme ainda o
levantamento, no período
foram realizados 5.091
internamentos registrados,
969 nascimentos e a taxa de
ocupação hospitalar ficou
em 88,05%.

Colégio militar

O governador Ratinho
Junior confirmou ao
deputado Ademar Traiano
(PSDB) e ao prefeito
Cleber Fontana (PSDB)
a instalação de escola
militar em Francisco
Beltrão. “Tenho a satisfação
de anunciar mais uma
grande conquista. O
governador Ratinho Junior
se comprometeu para, já
no início do ano que vem,
firmar um acordo para
viabilizar uma escola militar
em Francisco Beltrão dentro
dos parâmetros que existem
hoje nas escolas militares
na capital do Estado”.

Natal Encantado
nos distritos

As atrações do Natal Encantado 2019, iniciadas com a chegada do Papai Noel em um lindo
desfile no último sábado, 7, também vão encantar os moradores
dos distritos de Umuarama. O
primeiro deles será Santa Eliza.
A comunidade local receberá
o bom velhinho e a animação
da Banda do Papai Noel na
noite desta terça-feira, 10, a
partir das 20h.
A banda já alegrou os visitantes na Praça Hênio Romagnolli, no final de semana, e
é garantia de sucesso tanto
para os adultos quanto para as
crianças, que vão se emocionar com a visita do Papai Noel.
Dia 11 é a vez de Serra
dos Dourados.

Embora as atrações estejam
espalhadas pela cidade, a concentração maior deve permanecer na Praça Hênio Romagnolli,
onde está a nova Casa do Papai
Noel, uma árvore de Natal gigantesca, túneis iluminados e floridos e um palco para apresentações artísticas e culturais. Mas
quem quiser aproveitar tudo precisa passar pelo Lago Aratimbó,
praças Arthur Thomas e Santos
Dumont e pela Avenida Paraná.
Entre as atrações, destaque
para a roda gigante montada no
Lago Aratimbó, apresentações
pela Avenida Paraná, uma
linda iluminação decorativa e
a árvore dos desejos, onde o
visitante deixará suas aspirações para o próximo ano.

Programação
10/12 – Papai Noel em Santa Eliza, a partir das 20h
11/12 – Papai Noel em Serra dos Dourados, a partir das 20h
12/12 – Auto de Natal Unipar e Prefeitura de Umuarama às 20h30,
na Unipar Sede
13/12 – Desfile de Carros Antigos com Papais Noéis Motoristas às
19h30, na Av. Paraná
14/12 – Papai Noel em Roberto Silveira, a partir das 20h
15/12 – Mega Show Natal Solidário das Rádios Bianca e Aline e Loja
Manamauê, a partir das 16h no Lago Aratimbó
Até 19/12 – Concursos de Decoração Natalina Vitrines, Residências e
Condomínios e também o Concurso Gastronômico de Natal
Até 23/12 – Trenzinho do Papai Noel partindo da Praça Hênio
Romagnolli, das 18h às 23h
Até 23/12 – Casa do Papai Noel na Praça Hênio Romagnolli, das 14h
às 18h e 19h às 23h
Até 06/01 – Roda Gigante no Lago Aratimbó: segunda a sexta das
18h às 23h, sábados e domingos das 15h às 23h
Até 06/01 – Vila do Natal no Lago Aratimbó (com praça de alimentação
e feira de artesanato)

Decoração natalina
Está aber ta, no site da
Aciu (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Umuarama), a votação que ajudará
a eleger a melhor decoração
de vitrine do Natal Encantado.
Os par ticipantes concorrerão a cinco vales-compra
de R$ 200 que poderão
ser gastos em qualquer
empresa associada à Aciu.
O Concurso terá comissão julgadora formada
por quatro profissionais
que atribuirão notas de
1 a 10 para os quesitos
criatividade, originalidade,

har monia, iluminação e
adequação ao tema.
Os consumidores também poderão atribuir
notas às fachadas das
empresas inscritas: Casa
di Maria, Construmil, Lingeries Rosas de Jardim, Ótica
Liderama, Quality Festas e
V10 Net. O Conselho da
Mulher Empresária da Aciu
vai pr e m i a r o s a u t o r e s
das melhor es fachadas
com R$ 3 mil, R$ 2 mil
e R$ 1,5 mil. A votação
será encerrada na próxima
sexta-feira (13).
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EDIFÍCIO BELA VIDA

Apto 303, 1º andar, bloco 03, localizado 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!

PAYSAGE ESSENZA

QUADRA 3, LOTE 13 - Localizado no
Condomínio Residencial Paysage Essenza, com 251,42m² (12,92x20). Condomínio contendo quadra de tênis e
poliesportiva, campo de futebol society, playground, duas piscinas, academia com vestiários e segurança 24h.
Condomínio com completa estrutura,
pronto para construir. Conheça!

COBERTURA com 310m², localizado
na Rua José Teixeira D´ávila, 3797
- Defronte Justiça Federal. Piso inferior: sala de estar/jantar, cozinha
planejada, lavanderia, 01 suíte e 02
dormitórios, BWC social, todos mobiliados. Piso Superior: ampla suíte, 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 conforto e sofisticação. Para mais informações, ligue e agende uma visita.

Apto 201 - 2º Andar - Localizado no
Jd. dos Príncipes, à 50m da Av. Londrina, 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 ambiente familiar e baixo custo de condomínio. Agende uma visita!

R$ 950.000
PREÇO ESPECIAL!

R$ 265.000
OPORTUNIDADE!

R$ 46.500 - Lote 7/8-B, Quadra 14
Com 146,66m² (6,66x22,00)

OURO VERDE I

RES. JD. ATLÂNTICO

JD. ITÁLIA III
Lotes 20 e 21, Quadra 05 Com
147m² (7,00x21,00) Próx. Sonho
Meu. Excelente topografia.
R$ 28.000

R$ 105.000
JD. IRANI
(PRÓXIMO SORVETES GURI)

R$ 125.000 - À VISTA

Apto 003 - Bloco A5, com 02 quartos,
sala, cozinha, BWC e uma vaga de
garagem. Parcialmente reformado.
Ótimas condições.

R$ 95.000

R$ 295.000

TERRENOS
METROPOLITANO I
R$ 46.500 - Lote 7/8-A, Quadra 14
Com 146,66m² (6,66x22,00)

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.

Rua Felício Conceição Gonçalves,
3226, na Quadra 4, Lote 3-A - próx.
Alto São Francisco. Terreno com
240,00m². Casa nova, em alvenaria com 130m², contendo 01 suíte,
02 quartos, sala de estar/jantar,
cozinha, espaço gourmet c/ churrasqueira, área de serviço coberta
e garagem. Residência recém-reformada, pronta para morar.

R$ 140.000

RES. AV. ROTARY

Residência localizada na Av. Rotary
- Com 364,47m² de área total, contendo 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.

R$ 650.000

JD. BELO MONTE
Lotes 8-B, Quadra 04
Com 150,30m² (6,68x22,50)
Próx. Sorvetes Guri.
R$ 38.000
Lotes 8-B, Quadra 04
Com 150,30m² (6,68x22,50)
Próx. Sorvetes Guri.
R$ 29.000
JD. BELO HORIZONTE
Lotes 11/12-B, Quadra 22
Com 133,40m² (6,67x20,00)
Atrás da Havan. Ótima localização.
R$ 39.000

05

06

LOCAL

TRIBUNA HOJE NEWS, 10 DE DEZEMBRO DE 2019

Novembro com movimentação
positiva na construção civil
A construção civil de Umuarama segue em ritmo acelerado,
com índices crescentes a par tir
de abril deste ano – à exceção de
setembro, quando houve ligeiro
recuo. O ano pode terminar com
uma das melhores médias desde
2016, caso o desempenho de
dezembro seja próximo do total
de projetos liberados para edificação em novembro – que acumulou
24.081m² em obras autorizadas
pela Diretoria de Planejamento
Urbano da Prefeitura.
Os números são do relatório
mensal divulgado ontem (segunda-feira, 9). No acumulado do ano
já foram autorizados 218.890m²
e o maior índice mensal foi registrado em outubro (30.838,98m²).
“Novembro teve um volume
expressivo, bem acima da média
mensal que estamos registrando
ao longo do ano (19.899m²).
Caso essa tendência seja mantida em dezembro, apesar do
mês mais ‘cur to’ em dias úteis,
vamos fechar o ano com um
ótimo índice”, comentou o secretário municipal de Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos
e Habitação, Isamu Oshima.
O diretor de Planejamento
Urbano, Antonio Carlos Lavagnini, explica que a aprovação de
projetos reflete diretamente na
construção civil, movimentando o
comércio de materiais e a prestação de ser viços, mas também
em setores associados, como
decoração, acabamento, móveis
e eletrodomésticos.
O prefeito Celso Pozzobom
vai mais além. “A movimentação
da construção civil é impor tante
para a economia de Umuarama,

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

O ano pode terminar com uma das melhores médias desde 2016. Projetos liberados para edificação em novembro
acumulam 24.081m² em obras autorizadas
pois representa geração de postos de trabalho e movimentação
do comércio, desde os materiais
básicos de construção até mobília nova para as casas e apar tamentos construídos”, avaliou.
Segundo o prefeito, Umuarama tem mantido um bom

volume de obras, “apesar da
crise que afeta o país, e chega
ao final de 2019 com níveis próximos dos atingidos em anos
anteriores é uma boa notícia
para encerrar bem o ano e criar
perspectivas favoráveis para
2020”, completou Pozzobom.

INDICADORES ECONÔMICOS
DÓLAR
% dia
COMERCIAL -0,4%
PTAX (BC) -0,7%
PARALELO -0,5%
TURISMO -0,5%
EURO
-0,5%
US$ 1 É IGUAL A:
Iene
108,68
Libra est. 0,7629
Euro
0,9048
Peso arg.
59,97

09/12
comp.
4,1280
4,1497
4,0800
4,0800
4,5925

venda % mês
4,1290 -2,6%
4,1503 -1,7%
4,3600 -2,7%
4,3400 -2,7%
4,5948 -1,4%

MOEDAS X REAL
Iene
R$ 0,0382
Libra est.
R$ 5,46
Peso arg.
R$ 0,07
R$1: 1549,19 guaranis

POUPANÇA - TR
Período/ Poup. antiga Poup. nova
TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
7/11 a 7/12
0,5000 0,2871 0,0000
8/11 a 8/12
0,5000 0,2871 0,0000
9/11 a 9/12
0,5000 0,2871 0,0000
10/11 a 10/12 0,5000 0,2871 0,0000

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
R$/m2
%m %ano %12m
Paraná (NOV) 1.591,78 0,28 5,18 5,30
Oeste (NOV) 1.596,02 0,32 5,06 5,14

BOVESPA

MERC. RURAL
09/12

IBOVESPA: -0,13%
Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Bradesco PN
Viavarejo ON
Smiles ON

110.977 pontos
%
R$
-0,46% 30,21
+0,18% 51,44
+1,95% 36,55
+0,85% 34,60
+2,30% 10,23
+19,72% 38,00

ÍNDICES DE INFLAÇÃO
Índice em %
IPCA (IBGE)
IGP-M (FGV)
IGP-DI (FGV)

OUT
0,10
0,68
0,55

NOV
0,51
0,30
0,85

ano 12m
3,12 3,27
5,11 3,97
5,85 5,38

REAJUSTE DE ALUGUÉIS
Índice
OUT
NOV
DEZ
IGP-M (FGV)
1,0337 1,0315 1,0397
IGP-DI (FGV)
1,0300 1,0329 1,0538
* Correção anual. Multiplique pelo índice

SAL. MÍNIMO PR (fev/19 a dez/19)
I
R$ 1306,80
III
R$ 1403,60
II
R$ 1355,20
IV
R$ 1509,20
*Faixa II: empregados domésticos.

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 09/12
PR
SOJA
78,71
MILHO
36,23
TRIGO
47,88
BOI GORDO 202,14
FRANGO
2,80

DIA
-0,2%
-0,2%
0,7%
-1,4%
0,0%

30d.
2,4%
9,7%
4,1%
22,6%
0,0%

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gordo @; frango kg

BOLSA DE CHICAGO
Em 09/12 FECH.
SOJA
897,25
FARELO
296,70
MILHO
365,75
TRIGO
532,00

DIA
7,75
-0,70
-0,75
-0,50

30d.
-3,6%
-2,7%
-3,0%
4,3%

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja (27,2kg), milho e
trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no farelo
(907kg). DIA: variação em pontos

LOTES/ATACADO
Em 09/12
R$/sc SEM 30d.
SOJA Cascavel 83,50 -0,6% -2,3%
SOJA Paranaguá 89,50 0,6% -1,6%
MILHO Cascavel 42,00 7,7% 6,3%

SELIC ANUAL: 5,0% | TJLP: 5,57%
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Furto de gado

A Polícia Civil de Cruzeiro do Oeste (município
situado a 28 quilômetros
de Umuarama) deu início às investigações em
busca de localizar 20
vacas que foram furtadas
de uma propriedade rural.
Os animais estavam
cercados no pasto que
fica localizado às margens da rodovia BR
487, a estrada Boiadeira. O fur to aconteceu
durante o último final
de semana, mas o proprietário só descobriu o
crime no domingo (8).
Policiais militares que
integram o 7º Batalhão
de Cruzeiro do Oeste
foram comunicados do
caso e deram início aos
levantamentos iniciais.
O dono das vacas
revelou aos PMs que
entre os animais levados
por bandidos, 16 eram
da raça Nelore, brancas,
e quatro de outras cores.
Todas elas estavam
acompanhadas de bezerros. A PM e o proprietário

DIVULGAÇÃO

relataram que não
haviam suspeitos.
A propriedade rural
localiza-se na saída de
Cruzeiro do Oeste para
Tuneiras do Oeste, no km
2 da estrada Boiadeira.
Investigadores de
polícia forma comunicados a respeito do crime
e na segunda-feira 99)
pela manhã já iniciaram
a procura por suspeitos
do crime, mas até o final
da tarde de ontem nada
havia sido encontrado.

Afogado no Rio Paraná

O adolescente Geovane
Lopes Deipe, 15,
continuava desaparecido
nas águas do rio Paraná
até o final da tarde de
ontem (9). O garoto que
é morador Amambai/
MS passeava de barco
com o seu empregador
e mais dez pessoas,
quando pulou na água
e se afogou na tarde de
domingo (8). Bombeiros
de Umuarama realizam
buscas pelo rapaz.

Patrulheiros rodoviários de Cruzeiro
do Oeste confirmaram ontem
(9) identidade do condutor da
carreta que tombou na madrugada
entre Umuarama e Ivaté. Natanael
Pereira Coutinho, 40. O corpo foi
encaminhado ao Instituto Médico
Legal (IML) de Umuarama. A
carreta tombou no quilômetro
136 da PR-182 por volta da
1h30, carregada com frango. Os
patrulheiros não encontraram marcas
de frenagem no asfalto e a hipótese
considerada é de que o motorista do caminhão tenha cochilado ao
volante. Ainda conforme a PRE, também é provável que ele estivesse
sem cinto de segurança, pois o corpo foi ejetado.
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PDT perde R$ 2 mi

O plenário do Tribunal Superior
Eleitoral não reconheceu do
recurso de defesa do Partido
Democrático Trabalhista (PDT) e
ratificou sua própria decisão que
reprovou as contas eleitorais
da legenda. O PDT terá de
ressarcir os cofres públicos com
R$ 2.080.345,30 referentes
às cotas do fundo partidário.
O TSE também determinou
a suspensão dos repasses do
fundo para a executiva nacional
por dois meses. Dirigentes de
outros partidos com as contas
em análise estão em desespero.
Ninguém quer perder dinheiro
em ano de disputa eleitoral.

Sinal amarelo

A decisão acendeu a luz de
alerta nas outras legendas
que estão na fila com contas
reprovadas. Os advogados dos
partidos batem ponto no TSE.

Mais popular

O plenário da Câmara dos
Deputados teve a sua maior
lotação desde a posse dos
parlamentares, com a sessão
em homenagem ao ministro da
Justiça, Sergio Moro.

Precisam muito!

O presidente Jair Bolsonaro
e a ministra Damares Alves,
dos Direitos Humanos, vão
encontrar o Papa Francisco, no
Vaticano, dia 12 de dezembro.
Para uma bênção.

EXTRA
Verão da manchinha

Os turistas podem apostar
no Verão da Manchinha na
temporada de férias que se
inicia. O óleo bruto continua a
sujar as praias, na superfície. O
que não boiou está submerso.
São recorrentes nas cidades
praianas onde o óleo já foi
recolhido - e nas que o piche
voltou - casos de banhistas
que saem da água com os pés
manchados.

Boca de siri

Os números não são

divulgados porque essas
cidades praianas vivem do
turismo. Erram as prefeituras,
erram todos os órgãos em
não dar transparência ao
problema. É questão séria de
saúde pública.

Conselho patriota

A esposa do ministro Sergio
Moro, a advogada Rosângela
Moro, foi nomeada para o
Conselho da Pátria Voluntária,
vinculada à Presidência,
e que pretende se reunir
- presencialmente ou por
videoconferência - a cada
três meses para debater
“temas importantes sobre o
programa”, junto à sociedade
civil e Governo. A atriz Regina
Duarte e o iatista Lars Grael
também compõem o conselho.

Michelle aparece

Todos os ministros do Governo
Bolsonaro também estão
nesse Conselho, e serão
representados - em sua maioria
- por secretários executivos
nas reuniões. A “matriarca” do
grupo é a primeira-dama do
Brasil, Michelle Bolsonaro.

e-cigarro

A pedido da Anvisa, o
Conselho Federal de Medicina
emitiu alerta aos médicos
para que notifiquem doenças
pulmonares relacionadas ao
cigarro eletrônico. O e-cigarro
é proibido no Brasil pela
Agência desde 2009.

Riscos

O Conselho Federal de
Medicina expressa cuidados:
“uma doença pulmonar grave
e misteriosa, que já provocou
26 mortes e acometeu quase
1,3 mil pessoas nos Estados
Unidos, está chamando a
atenção no Brasil para os
riscos do cigarro eletrônico”.

Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

www.colunaesplanada.com.br - contato@colunaesplanada.com.br Caixa Postal 1890 - CEP 70254-970 - Brasilia DF
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Passou ontem (9) pelas comissões legislativas de Justiça
e Redação; Economia Finanças
e Fiscalização e de Ser viços e
Obras Públicas na Câmara Municipal, o projeto substitutivo ao
enviado pelo Poder Executivo
que trata da instituição do sistema de Estacionamento Rotativo
em Umuarama. As analises foram realizadas durante a manhã
da segunda-feira.
Como já era esperado pelo
autor, vereador Mateus Barreto,
a proposição foi rejeitada pelas
três comissões, tendo sem vista que são compostas, em sua
maioria, por vereadores que fazem parte da bancada da situação governista municipal.
“Eu já aguardava este resultado, mas acreditei que a análise
dos membros das comissões
não seria com visão política, mas
sim com visão administrativa”,
relata o vereador.
O Projeto de Lei 104/2019
que também foi assinado pelos
vereadores Ana Novais, Deybson
Bitencourt e Jones Vivi Barreto,
alterava e revogava a Lei Municipal 3398 de 30 de junho de 2009
e da Lei Municipal 3.400, ambas
relativas ao estacionamento rotativo pago no município.
Segundo a assessoria de imprensa da Câmara, as comissões
também analisaram uma Emenda
Modificativa e outra Aditiva, de
autoria do Poder Executivo, prevendo alterações à proposição.

ALEX MIRANDA

Comissões rejeitam projeto
substitutivo da Zona Azul

LOCAL

UMUARAMA, 10 DE DEZEMBRO DE 2019

Pareceres

AUTOR do substitutivo,
vereador Mateus Barreto (em
pé), com Deybson Bitencourt,
Jones Vivi e Ana Novais

Conforme pareceres das respectivas comissões, uma vez submetida à votação, a proposta do Substitutivo foi rejeitada por unanimidade. Segundo os
pareceres das comissões, não atendeu à técnica legislativa (Lei Complementar 95/97), bem como no mérito, decidindo-se pela sua rejeição.
Por outro lado, as emendas apresentadas pelo Poder Executivo foram aprovadas. A Emenda Modificativa 001 – prevê a inclusão de áreas especiais de
estacionamento específico junto ao Sistema de Estacionamento Rotativo,
enquanto a Emenda Aditiva 001 enumera segmentos da sociedade, que
podem ser isentos do pagamento, como idosos e deficientes físicos.
Tal decisão foi oficialmente apresentada aos vereadores durante a sessão ordinária
na segunda-feira (9), ocasião em que Mateus Barreto afirma que aguardará a convocação de uma nova sessão extraordinária, quando deverá ser discutido e votado
em plenário o projeto original do Executivo, para que possa estudar qual a melhor
maneira de fazer alterações no texto que ele acha necessárias.
“Entendemos que o texto está equivocado e pode gerar transtornos à população e ao município, principalmente devido às multas que podem ser geradas
e legalmente não devem ser aplicadas pelos agentes de trânsito que foram
contratados pelo sistema PSS (Processo Seletivo Simplificado)”, conta.
O vereador lembra que as contratações deveriam ter sido feitas pelo sistema de concurso público com cargo efetivo de provimento estatutário. “Os
celetistas (contratados através do sistema PSS) possuem vínculo precário
com o município e não podem aplicar multas”, explica.
Barreto revela ainda que dentro deste período de aguardo a convocação,
estudará as emendas apresentadas pelo Chefe do Executivo. “Vamos
analisar para ver se existe alguma forma de alterar os textos, de maneira
benéfica ao projeto”.

Vias onde funcionará o
Estacionamento Rotativo

Av. Rio Branco Av. Manaus até Travessa Prefeitura 57 Travessa Prefeitura Rua
Des. Lauro Lopes até Av. Rio Branco 27 Rua Des. Lauro Lopes Rua Gov. Ney
Braga até Av. Flórida 79 Rua Heimtal Rua Des. Lauro Lopes até Av. Flórida
21 Rua Dr. Ruiz Ferraz de Carvalho Praça Henio Romagnoli até Av. Flórida 44
Rua Gov. Ney Braga Rua Dr. Rui Ferraz de Carvalho até Av. Brasil 24 Rua Des.
Antônio F. F. Costa Rua Gov. Ney Braga até Av. Manaus 71 Rua Des. Munhoz
de Mello Rua Dr. Rui Ferraz de Carvalho até Rua Piúna 64 Rua Gov. Ney Braga
Av. Brasil até Av. Presidente Castelo Branco 74.

Dia 10 ou dia 13?

Através do decreto de número 303/2019, que regulamenta a Lei Municipal nº 3.398 e
a Lei Municipal nº 3.400 de julho de 2009, instituidoras do sistema Zona Azul no Município de Umuarama, revogando decretos de 2012, 2013, 2015 e 2016. No decreto
ele especifica a forma de operacionalização da Zona Azul, que deverá ser feita com
o uso de cartão de raspar e que as vias e logradouros públicos, pertencentes à Zona
Azul de Umuarama serão os fixados em lei municipal.
Ainda especifica o horário e os dias de funcionamento e quais os veículos que devem
ser isentos do pagamento e das multas. O prefeito de Umuarama determina que volte a funcionar o sistema nesta terça-feira (10), quando entra em vigor o decreto. Mas
uma informação divulgada ontem (9) pelo site GRParaná era de que a gráfica responsável pela confecção de 200 mil cartões de estacionamento não conseguirá entregar
a remessa em tempo hábil para o início do funcionamento do sistema. Ainda afirma
que o sistema de estacionamento rotativo com utilização de cartões vai ter início
apenas na próxima sexta-feira (13).
O fato gerou uma correria ao final da tarde de ontem (09) nos departamentos
responsáveis pela implantação do sistema, mas até o fechamento desta edição, a
assessoria de imprensa da prefeitura não confirmou.
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Touro

Câncer

Leão

Virgem

Você estará em um estado de espírito alegre, mas
pronto para mover montanhas! Compense o tempo
perdido. Seu sentimento de apatia está se esgotando, especialmente na parte física. Faça uma
pausa.

Real
Enterrar o
carro na
lama

Achar
graça
Carroceria
de carros
Selo de
qualidade total

O esforço que você fizer hoje não será em vão. Procure apoio das pessoas que lhe rodeiam. Cuide de
si mesmo e mantenha uma dieta equilibrada. Você
precisa comer mais vegetais, já que está carente
de alguns nutrientes.
Você vai avaliar a situação de forma mais objetiva
e seu raciocínio lógico está lhe trazendo sorte. É o
momento ideal para assumir o esporte. Você vai
precisar de exercício físico e de um pouco de ar
fresco em um contexto que leva você para fora da
sua rotina.
Não faça tempestade em copo d’água. Se você acha
que não há nada que possa fazer para encontrar
uma solução, está enganado. Você precisa fugir do
cotidiano e se concentrar em uma atividade artística
ou algo que lhe interesse.

Cheiro
Combustível do
lampião

Teste;
prova
Estilos de
natação
Muito
Apertar a
pele com
os dedos

A que
inspira
o poeta

Antigo
navio
Fútil;
frívolo

O segundo
colocado
2.001, em
romanos

O sétimo
dia
Conversa
(gíria)

Maio, em
francês
Níquel
(símbolo)

Não
fundo (pl.)
Amuleto
da sorte
Apelido de
"Beatriz"

Vai ao
chão
Sufixo de
"lipase"

Fazer
retirada
bancária

Pouco
quente
Unidade do
baralho
Ácido da
aspirina
Peixe
amazônico
Passagem
da bola
no jogo

Você vai aleatoriamente começar a pensar sobre
algo do seu passado, hoje. Isso vai lhe ajudar a
desenvolve suas ideias. Não basta parar nos possíveis erros que cometeu. Você realmente precisa
relaxar no fim do dia.
Você vai decididamente banir as suas preocupações
para tirar o máximo da vida, tanto quanto possível.
Deixe que outras pessoas entrem na sua vida! Você
involuntariamente pressiona demais. Você precisa de
repouso e exercício, comece uma atividade esportiva.

Orlando
Drummond,
humorista

Formato
do rodo
Que se
pode
esticar

BANCO

Atualização do
valor do
aluguel
39

Solução
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Não deixe a sua mente ser tomada por preocupações sem importância. Você não tem confiança em
suas próprias habilidades por causa de seu cansaço em geral. Existe uma carência que precisa
ser preenchida.

Libra

Produtos da
Fundação
Oswaldo
Cruz
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Sua vida amorosa será o centro do palco, então
saia de sua concha, sem demora! Você precisa
recarregar as baterias e conseguir dormir mais e
melhor se quiser ser bem sucedido.

Você vai estar muito propenso a olhar profundamente para o seu interior e isso irá permitir que
você canalize sua energia de forma construtiva.
Você tem menos energia física neste momento,
mas isso vai passar.

Aquário Capricórnio Sagitário Escorpião

© Revistas COQUETEL

Objeto (?), complemento verbal (Gram.)
Aeronáutica
(abrev.)

de
Pancadas Sereia
e
dadas no derios
lagos
boxe
(Folcl.)

Item da Forma de
maquia- comunicação entre
gem
surdos

Você vai se beneficiar de uma atmosfera agradável e
amigável, onde o humor irá desempenhar um papel
dominante. Aguarde mais um dia para conversas mais
profundas. Seria uma boa ideia ativar o seu circulação
sanguínea praticando esportes ou respirando ar fresco.

Seu dia será dominado por discussões com os
outros e este é o lugar onde você vai encontrar a
sua chance! Você está em excelente forma hoje e
vai gerir as suas tendências dinâmicas com mais
cautela. Se você ficar com o essencial, você vai
resolver problemas de forma eficaz.

Peixes

www.coquetel.com.br

M
I L U
V E R
I R
A T O
M U S
R
S A B
L E
T A L
B I
I S
S A C
E L A
R

Gêmeos

Hoje será um dia de calma perfeita. Aproveite ao
máximo a paz e a tranquilidade antes de acabar
não tendo tempo para si mesmo. Um mergulho com
os amigos, seguido por uma refeição seria uma boa
maneira de liberar o cansaço dentro de você.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

3/mai. 4/pacu. 5/tanto. 6/murros. 7/talismã. 10/iluminador.

Áries

horóscopo
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Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Mega sábado

Os próximos três sábados do mês de Dezembro serão
de horário de atendimento ampliado. Isso mesmo.
Os sábados 14, 21 e 28 terão as empresas do nosso
comércio de portas abertas das 9h às 17h.

“No reino dos
fins, tudo tem ou
um preço ou uma
dignidade. Quando
uma coisa tem
preço, pode ser
substituída por
algo equivalente;
por outro lado, a
coisa que se acha
acima de todo
preço, e por isso
não admite qualquer equivalência, compreende
uma dignidade.”
(Immanuel Kant)

THIAGO CASONI

Happy Day

A coluna destaca leitores do Jornal
Tribuna Hoje News que comemoram
aniversário hoje -, Cristiane Revesso, Marco Suguimati, Simone Ochial,
Marcelo Bárcaro, Cícero Allyson
Barbosa Silva, Melissa Acauan Leitão
Santos, Milton Adriano de Oliveira
e Tatiane Marques Rodrigues. Da
coluna: felicidades!

PORTRAIT

CAMILA PICOLLO -, é o zoom da coluna de hoje destacando sua presença
na III Rodada de Negócios da Câmara da Mulher Empreendedora no Studio
Brum Arquitetura.

SOCIAL
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Inaugura

ARQUIVO UVEL

O Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizado do Transporte
(Senat) inauguram a unidade operacional de Umuarama nesta dia 10, terça, às 9h. Em
Umuarama são 45 empregos diretos e outros 650 indiretos. A unidade fica na avenida
Doutor Ângelo Moreira da Fonseca, nº 791, no parque Danielle.

Uvel em Festa!

O final de semana foi de confraternizações nas concessionárias Uvel de Santa Catarina.
A festa contou com a presença
dos diretores Ivanildo Coutinho, Joaquim Costa Pereira,
Roberto Zanatto e Homero
Zaninotto Jr. que se juntaram
aos líderes, sucessores, colaboradores & familiares. Uma
festa linda com direito a Mamãe & Papai Noel. A festa na
Uvel Umuarama acontece dia
22 de dezembro também com a
presença ilustre dos diretores e
do Papail Noel.
PORTALCIDADE

GALA

Wanderley Rosa ( Uopeccan) e o casal Marlene e Orlando dos Santos (presidente da ACIU) foram presenças importantes no jantar premiado no Metropolitan no finalzinho de Outubro.

O espetáculo da Orquestra
Filarmônica do Noroeste Paranaense acontece na próxima
semana, dia 18 ( quarta-feira)
e faz parte da programação das
festividades natalinas de Umuarama no palco do teatro do
Centro Cultural. A apresentação
acontecerá das 20h às 22h. Um
espetáculo imperdível e com
participação especial de cantores
solistas e corais de Umuarama,
unindo temas eruditos, temas
de filmes e o Natal com arranjos
musicais dinâmicos. A entrada
será franca e os convites poderão ser retirados na Fundação
Cultural Vera Schubert.
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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$ 28.900,00
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 SPORT6 1.8 LT..........................................................................14/14............................ 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

EXTRAVIO DE ALVARÁ
C. E. DO NASCIMENTO & SANTOS LTDA, inscrita sob nº CNPJ
07.524.571/0001-74, estabelecida
na Rua Marginal, 2336 Lote 27, Quadra 06, Jardim Kennedy, CEP 87.501000, na cidade de Umuarama Estado
do Paraná, comunica para os devidos fins o extravio de seu Alvará de
Licença Municipal nº 26.013. Com
esta publicação o mesmo torna-se sem
valor legal e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
JOÃO VIEIRA DA SILVA BAR, inscrita
sob nº CNPJ 09.348.576/000119, estabelecida na Rua Sebastião
Armando da Silva, 4538 Parque San
Marino, CEP 87.509-110, na cidade
de Umuarama Estado do Paraná,
comunica para os devidos fins o
extravio de seu Alvará de Licença
Municipal nº 27.287. Com esta
publicação o mesmo torna-se sem
valor legal e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
W B OLIVEIRA TERRAPLANAGEM E PRESTADORA DE SERVIÇOS – ME, inscrita sob nº CNPJ
02.402.752/0001-04, estabelecida
na Rua Toshii Nishiyama Sucupira,
4221 Parque Alto da Paraná, CEP
87.504-715, na cidade de Umuarama
Estado do Paraná, comunica para os
devidos fins o extravio de seu Alvará
de Licença Municipal nº 21.072.
Com esta publicação o mesmo torna-se
sem valor legal e comercial.
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Fim do Brasileirão

Até o fim de dezembro, grandes
jogos pelo mundo agitarão a
agenda esportiva: além das participações de Flamengo e Liverpool
no Mundial de Clubes, Barcelona
e Real Madrid fazem clássico pelo
Campeonato Espanhol. E não
termina por aí: além da última
rodada da fase de grupos da Liga
dos Campeões, o Campeonato
Inglês tem boas partidas previstas
para as próximas semanas.

De olho no
adversário

Certamente os flamenguistas e
outros torcedores assistirão a Al-Hilal x Esperance, no sábado (14). É
desta partida que sairá o adversário do Rubro-Negro na semifinal
do Mundial, marcada para dia 17
(terça-feira). O Liverpool joga a sua
partida um dia depois. Vale ressaltar que a competição começa já na
próxima quarta-feira (11).

Mundial de Clubes

Quarta-feira (11) o Hienghene
encara o Al Sadd (início do Mundial)
e no sábado (14), o Al-Hilal pega
o Esperance (adversário do Flamengo). Ainda no sábado o Monterrey duelará com o Henghene ou
Al Sadd (adversário do Liverpool)
e na terça-feira (17) estreia do Flamengo contra Al-Hilal ou Esperance.
Já na quarta-feira (18) acontece a
estreia do Liverpool, e sábado (21)
a grande final do mundial. O jogo
da final do campeonato Espanhol
entre Barça e Real acontecerá no
dia 18 (quarta-feira).
EXTRAVIO DE ALVARÁ
J. P. P. DE CARVALHO MADEIRAS - ME, inscrita sob nº CNPJ
05.253.699/0001-15, estabelecida na Avenida Portugal, 5675,
Zona 1-A, CEP 87.504-530, na
cidade de Umuarama Estado do
Paraná, comunica para os devidos
fins o extravio de seu Alvará de
Licença Municipal nº 30.087. Com
esta publicação o mesmo torna-se
sem valor legal e comercial.
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
CONVITE

Auto de Natal

A Unipar convida a todos para o Auto de
Natal. Será na quinta, 12, às 20h30, no CâmpusSede. Como sempre, as sacadas estarão
iluminadas para os cânticos das crianças
de escolas da rede municipal de ensino.
Serão aproximadamente duzentas vozes. A
expectativa é de que mais de mil pessoas
compareçam para assistir. O projeto tem
parceria da prefeitura [Secretaria de Educação].
Culinária Cor, sabor
e o cheiro bom da
comida típica brasileira
marcaram a última aula
prática do 4º ano do
curso de Nutrição da
Unidade de Umuarama.
A turma de acadêmicas
preparou feijoada,
galinhada, acarajé,
vatapá e canjica e outros
pratos que acompanham
o principal, como arroz,
couve refogada e
salada. Da preparação
dos alimentos à
composição dos pratos
à mesa, todas as tarefas
foram orientadas pelo
professor Gilberto
Alves, da disciplina
de Gastronomia. Para
ele, o nutricionista
também deve ter
uma boa bagagem
de conhecimentos
gerais sobre culinária,
o que justifica o tema
abordado na aula
prática. Foram quase
duas horas de dedicação
à frente dos fogões do
laboratório dietético.

Circuito Verde O
ambiente urbano foi
tema de seminário
realizado pela turma
da 4ª série do curso de
Arquitetura e Urbanismo
da Unidade em Cascavel,
intitulado ‘Circuito
Verde para ciclistas
e pedestres’. Estudo
se preocupou com
aspectos relacionados
à democratização
e à segurança no
deslocamento dos
cidadãos dentro da
cidade [incluindo os
bairros]. Unindo teoria
e prática, o objetivo foi
vivenciar e repassar aos
alunos a importância
de questões atuais
no ambiente urbano,
como a mobilidade
e a sustentabilidade,
compartilhando o projeto
final dessa área específica
de conhecimento
- o urbanismo e
planejamento urbano
e regional. A proposta
foi da professora da
disciplina, Lissandra Gil.
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Tornearia Prisma é campeã
da Copa Outubro Rosa 2019

A decisão da Copa Regional
de Futsal Feminino Outubro Rosa,
aconteceu no último final de
semana (sábado, 07 e domingo
08). No sábado forma disputadas as semifinais e no domingo
a grande final. Os jogos levaram
um grande público ao Ginásio de
Esportes Amário Viera da Costa.
As semifinais foram decididas em dois jogos, no primeiro
o Palotina Futsal encarou a P.M.
de Nova Olímpia, vencendo com
um placar de 4 a 1. Depois a Tornearia Prisma Umuarama pegou
o Master Futsal Umuarama e
venceu pelo placar de 2 a 1, formando as disputas para as finais.
GRANDE FINAL
No domingo, as equipes da
Tornearia Prisma Umuarama e
Palotina Futsal disputaram o 1°
e 2° lugar da Copa Outubro rosa
2019. Foi um verdadeiro show
de bola aplicado pelo Tornearia, que deu um banho gelado
no time de Palotina, goleando
as adversárias em 6 a 0.
Já na disputa pela terceira
colocação, que ficou entre a Master Futsal Umuarama e a P.M. de
Nova Olímpia, a equipe umuaramense levou a melhor marcando,
vencendo com um placar de 5 a 3
sobre as visitantes.
Segundo Ednei Silva, coordenador de espor tes da Smel
(Secretária Municipal de Espor te

Premiação

1° lugar a Tornearia Prisma levou
R$ 2,5 mil, troféu e medalhas,
em 2° lugar a equipe do Palotina
Futsal embolsou R$ 1 mil, troféu
e medalhas a o 3° lugar, que ficou
com a equipe do Master Futsal,
premiou RS 500.

DIVULGAÇÃO

COM goleada de 6 a 0 sobre as adversárias, time de Umuarama leva a taça no futsal
de Lazer) e um dos organizadores, a Copa Outubro Rosa
foi considerada um verdadeiro
sucesso de público e de qualidade despor tiva. “Estamos
muito contentes com o resultado
da copa e com a adesão, tanto
pelas equipes que apresentaram

um alto nível de futsal, quanto
da população que acompanhou e
torceu junto durante esses dois
meses de disputas. No ano que
vem teremos a segunda edição
dando continuidade ao grande
sucesso que foi a Copa Outubro
Rosa”, ressaltou.
DIVULGAÇÃO

Chegou a Umuarama o projeto
Nadando na Frente, do
Instituto de Esportes, com
apoio da Federação Paranaense
de Desportos Aquáticos e apadrinhamento de Fernando Scherer, o famoso nadador Xuxa.
Funcionando em várias cidades,
o projeto beneficia crianças de
famílias de baixa renda, com o
objetivo de promover inclusão
social e incentivo à prática de
esportes para melhoria da qualidade de vida. A Universidade Paranaense é parceira. O lançamento do projeto aconteceu no dia 23 de novembro no Câmpus
III, com a presença das crianças matriculadas para as aulas de natação. Inicialmente
são 61, de escolas da rede municipal de ensino.

