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Umuaramenses brilham 
no concurso Entre 
Lendas do Paraná e 
recebem troféus 
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Fora de controle 
O condutor de um Honda Civic com placas de Curitiba 
perdeu o controle da direção na tarde de ontem (16) 
quando trafegava pela rodovia PR-323, perto do Lar 

São Vicente de Paula. O veículo saiu da pista e invadiu 
o canteiro central. O motorista sofreu ferimentos no 
rosto e foi levado ao hospital pelos bombeiros, que 

controlou o tráfego até a retirada do carro. 

 Após desconvocar a sessão extraordinária marcada para hoje, quando seria discutida 
a renovação do contrato com a Sanepar, o presidente da Câmara justificou uma 

reunião que teve na última sexta-feira com vereadores, um representante da Sanepar e 
o chefe de Gabinete da prefeitura. Segundo ele, a reunião foi um pedido da Comissão 

de Justiça e Redação, que decidiu não renovar o contrato este ano e estender os 
estudos da proposta no ano que vem.  

Renovação com Sanepar só
será discutida ano que vem

l Pág. 3

Vereadores denunciam 
no Ministério Público 
licitação para compra 
de coffee break

Reforma administrativa 
foi uma alavanca 
para revolucionar a 
economia do Estado
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Gestão anterior
O presidente da Câmara de Umuarama, vereador Noel do Pão 
(PSC), lançou uma nota à imprensa, justificando a reunião 
que manteve, de portas fechadas na sexta-feira (13), com os 
vereadores Ronaldo Cruz Cardoso e Junior Ceranto, o chefe de 
gabinete do Poder Executivo e um representante Sanepar, em sua 
sala. Foi decidido que a equipe da gestão de Fernando Scanavaca 
poderá interferir na renovação do contrato de concessão com 
a Companhia de Saneamento do Paraná, pois o contrato foi 
encerrado à época que o município era administrado por ele.

Homenagens
O Pronto Atendimento 24h Dr. Cândido Garcia, instalado ao 
lado do Cisa, foi inaugurado na sexta-feira (13), na presença 
de políticos que ajudaram, a alavancar Umuarama na política 
estadual e nacional. Um deles foi Antonio Romero Filho, ex 
prefeito e ex deputado federal, que em discurso, elogiou a atual 
administração pública, gesto que é uma das marcas do ‘Romerão’, 
sempre aplicando a política da boa vizinhança. O ex deputado 
federal Osmar Serráglio também esteve presente na inauguração, 
além dos políticos e autoridades locais.
O reitor da Unipar, Carlos Eduardo Garcia recebeu as 
homenagens feitas ao pai Cândido Garcia. O PA24hr recebeu 
o nome do pioneiro e fundador da Universidade Paranaense, 
considerado o responsável por revolucionar o ensino superior 
no interior do Paraná.

Atendimento
O PA 24h iniciou o atendimento às 7h do sábado (14) e, a 
partir de janeiro atenderá à população dia e noite (incluindo 
domingos e feriados) em casos de urgência e emergência. 
Haverá classificação de risco e apenas casos mais graves 
serão encaminhados aos hospitais de plantão, conforme as 
especialidades.

Pedido da comissão
Os vereadores Junior Ceranto 
e Ronaldo Cruz Cardoso fazem 
parte da Comissão Parlamentar 
de Justiça e Redação, que 
também é integrada pelo 
vereador Newton Soares. Eles 
teriam analisado o projeto 
de lei que foi enviado à 
Câmara pelo Poder Executivo 
e decidiram que neste final 
de ano, não seria o melhor 
momento para se discutir 
em plenário a renovação do 
contrato com a Companhia 
de Saneamento. Por isso 
solicitaram ao presidente da 
Casa de Leis, uma reunião com 
tais representantes a fim de 
discutir o assunto.

Pesquisa
O governador Ratinho Junior, 
está com 76,6% de aprovação 
na sua gestão, segundo pesquisa 
divulgada na segunda-feira (16), 
pelo Instituto Paraná Pesquisa 
que ouviu 1.352 pessoas 
entre 11 e 13 de dezembro. 
No levantamento, 13,6% 
consideram a administração do 
governador como ótima, 44,1% 
como boa, 26,6% regular e 
6,9% ruim. Na sondagem, 
22% desaprovam sua gestão. 
O presidente Jair Bolsonaro 
tem 57,2% de aprovação e 
38,8% de desaprovação. 45,5% 
consideram seu governo 
ótima, 28,6% bom, 24,6% ruim 
e 8,7% péssimo.
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Reunião de vereadores, Sanepar e 
Executivo foi pedido da comissão

O presidente da Câmara Muni-
cipal de Umuarama, vereador Noel 
do Pão envio ontem (16) pela 
manhã, uma nota esclarecendo 
oficialmente os motivos que o 
levaram a desconvocar uma ses-
são extraordinária que acontece-
ria hoje (17). Na pauta, estava o 
projeto de lei de autoria do Poder 
Executivo, que trata do Plano de 
Saneamento Municipal e da con-
tratação da Sanepar.

De acordo com Noel, os Verea-
dores Júnior Ceranto, Ronaldo Cruz 
Cardoso e Newton Soares, que 
integram a Comissão Parlamen-
tar de Justiça e Redação, enten-
deram que a futura e eventual 
prorrogação do contrato não de 
ver deliberada no atual momento.

A nota enviada pela presidên-
cia, também serviu como um tipo 
de justificativa para uma reunião 
que aconteceu na última semana 
entre o presidente do Legislativo, 
o chefe de gabinete da Prefeitura 
Municipal de Umuarama e um 

Feitiço reverso
O presidente do Legislativo ressalta 
na nota enviada à imprensa, que 
seu encontro com o chefe de 
gabinete da prefeitura Luiz Pico-
loto e o representante da Sanepar, 
“foi uma atividade legislativa, de 
cunho institucional, sem qualquer 
ofensa às regras da transparência, 
moralidade, eficiência, legalidade 
ou impessoalidade, de modo que 
notícias levianas, caluniosas e 
injuriosas serão objetos de medidas 
criminais, cíveis e legislativas, dada 
a ofensa ao decoro parlamentar as 
regras de boa conduta no serviço 
público”. Tal trecho foi em referên-
cia aos vídeos que foram feitos no 
momento da saída da reunião e 
lançados em redes sociais.

Desvio de função
Noel do Pão reforça que “não há consentimento de que servidor 

público em atividade se desvie de suas atividades legais para se dedicar a 
produção de vídeos no ambiente do Poder Legislativo para uso indevido, 

com fins de politicagem e ofensivo à honra das pessoas. Em especial, 
vídeos que se prestem a eventual prática de condutas que possam confi-

gurar crimes como injúria, calúnia e difamação”.

representante das Sanepar, além 
dos vereadores acima citados.

A presidência ressalta que os 
vereadores integrantes da comis-
são referida acima concluíram 
ser mais adequado que a Gestão 
Municipal da época do vencimento 
do contrato, em conjunto com a 
atual Câmara Municipal, decida 
se haverá prorrogação do contrato, 
considerando as condições e ser-
viços prestados à época.

COMISSÃO SOLICITOU
A presidência da Câmara ainda 

esclarece que a reunião realizada 
na sexta-feira (13) com o chefe de 
gabinete do Poder Executivo, Luiz 

Genesio Picoloto e um represen-
tante da Sanepar, na sala de Noel 
do Pão, foi um pedido dos mem-
bros da Comissão de Justiça e 
Redação, que também par ticipa-
ram da conversa.

“Na ocasião, foi solicitado o 
cancelamento das sessões extraor-
dinárias para que se possa ajus-
tar no projeto, a questão da pror-
rogação contratual, medida que 
vai ao encontro do interessa da 
população. Na mesma reunião, 
foram discutidos pontos que 
podem ser melhorados no con-
trato e aguarda-se uma decisão 
da Sanepar”, consta na nota.

EM nota, presidente Noel do Pão aponta que na reunião, foi decidido que gestão anterior poderá intervir na 
renovação do contrato com a Sanepar

DIVULGAÇÃO



04  GERAL/ADI TRIBUNA HOJE NEWS, 17 DE DEZEMBRO DE 2019

Em Frente Brasil
Em três meses na cidade 
de São José dos Pinhais, as 
forças policiais divulgaram 
os números do Projeto 
Nacional em Frente Brasil 
levado pelo Ministério da 
Justiça e Segurança Pública à 
cidade paranaense. Os roubos 
diminuíram 32%, a redução de 
furtos foi de 36%, os homicídios 
apresentaram queda de 28%, 
foram apreendidos 52% a 
mais de entorpecentes, feitas 
8 mil abordagens e expedidos 
e cumpridos 155 mandados 
de prisão.

Ideologia de gênero
O deputado Filipe Barros 
(Aliança pelo Brasil), 
declaradamente contrário 
à ideologia de gênero nas 
escolas, reforçou sua opinião 
nas redes sociais. “Se hoje 
as pessoas sabem o que 
é ideologia de gênero, e o 
quão nefasta é, foi graças 
ao trabalho dos milhares de 
grupos pró-vida que atuaram 
firmemente contra quando 
o PT resolveu encaminhar 
os planos municipais de 
educação para burlar decisão 
do Congresso Nacional”.

DataSenado
Pesquisa de opinião do 
Instituto DataSenado aponta 
a influência crescente das 
redes sociais como fonte 
de informação para o 
eleitor. Quase metade dos 
entrevistados (45%) disse ter 
decidido o voto levando em 
consideração a informações 
vistas em alguma rede 
social. E a principal fonte 
de informação do brasileiro 
hoje é o aplicativo de troca 
de mensagens WhatsApp, 
segundo o levantamento.

Estado e Itaipu
Em Foz do Iguaçu, o ministro 
Sergio Moro inaugurou o 
Centro Integrado de Fronteira 
nas dependências do Parque 

Tecnológico Itaipu: “Só 
pudemos ter esse centro de 
controle graças aos esforços do 
Estado e do general Joaquim 
Silva e Luna, diretor brasileiro 
de Itaipu. A ideia é replicar 
esse modelo inovador de 
segurança e inteligência 
para outros lugares”, disse 
Moro na presença do 
governador Ratinho Júnior e 
de Silva e Luna.

Fronteira segura
O general Joaquim Silva e 
Luna, diretor-geral brasileiro 
de Itaipu, disse que o centro 
integrado de se fronteira tem 
em seu DNA a integração. 
O local escolhido (Parque 
Tecnóligo Itaipu) para sua 
instalação não poderia ser 
mais apropriado. “Mais 
de 15 agentes, cinco 
países e diversas agências 
trabalhando só nessa etapa 
com o mesmo objetivo. Ou o 
crime organizado levanta as mãos 
e se entrega ou se afugenta”, 
reforçou, Silva e Luna.

Mais voos
A Latam voltou operar em 
Maringá com rotas diárias 
nos dois sentidos entre 
Maringá e Guarulhos (SP). 
Além de ampliar a oferta de 
voos, a prefeitura investirá 
R$ 81,5 milhões para obras 
de modernização. A pista 
do aeroporto será a mais 
extensa do Paraná.

Vida Nova
No Vale do Ivaí, 75 famílias 
serão as primeiras beneficiadas 
pelo programa Vida Nova, 
iniciativa do Estado para reduzir 
o número de favelas no Paraná. 
O projeto-piloto do Vida Nova, 
que será implantado em 
Jandaia do Sul, foi lançado pelo 
governador Ratinho Junior e as 
casas deverão ser construídas 
no ano que vem. A previsão 
é de que sejam atendidas 2,5 
mil famílias por ano, de todo o 
Estado, até de 2022.

Alunos da Escola 
Municipal Ouro Branco 
receberam troféus na 
últ ima quinta- fei ra, 
12, na premiação da 
segunda edição do 
concurso “Entre Len-
das do Paraná”, pro-
movido pelo Ser viço 
Social do Comércio 
(Sesc/PR). Em Umua-
rama a promoção teve 
a parcer ia da Pre -
feitura, por meio da 
Secretaria Municipal 
de Educação. Todas as 
escolas da rede muni-
cipal tiveram a opor tu-
nidade de par ticipar.

“Nossos  a lunos 
concorreram com 8 mil 
estudantes do todo o 
Estado e apenas 90 
foram premiados. Para 
nossa alegria dois alu-
nos umuaramenses 
tiveram trabalhos clas-
sificados entre as 90 
melhores ilustrações 
de lendas do Paraná, 
na categoria ensino 
fundamental I”, anun-
ciou a secretária muni-
cipal de Educação, 
Mauriza Gonçalves de 
Lima Menegasso.

Os premiados foram 
Miguel Ribeiro Rodri-
gues, aluno do 3º ano 
B da professora Neuza 
Pereira de Mendonça, 
e Weslei Gabriel da 
Silva, do 5º ano B da 
professora Luciane 
Rodrigues Tangerino 
de Ol iveira. Ambos 
são alunos da Escola 

Umuarama “Entre
Lendas do Paraná”

Municipal Ouro Branco 
e receberam troféus, 
enquanto as profes-
soras ganharam a 
coletânea com os 90 
car tões-postais sele-
cionados, com as ilus-
trações e as lendas do 
folclore paranaense.

A solenidade teve 
ainda a par ticipação 
da diretora da institui-
ção de ensino, Joyce 
Pereira Manuel, da 
coordenadora peda-
gógica Rosemar Apa-
recida Salton Alcaide, 
pais dos alunos pre-
miados e alunos das 
demais tu rmas da 
Escola Municipal Ouro 
Branco. O concurso foi 
disputado nas cate-
gorias Ensino Funda-
mental I e II e Ensino 
Médio, com o objetivo 
de estimular a produ-
ção artística dos alunos, 
mediadas pelo docente, 
através da ilustração de 
lendas, mitos, locais ou 
personalidades históri-
cas do Paraná.

O público é com-
posto por alunos e 
professores da rede 
públ ica estadual e 
municipal, instituições 
de ensino contribuintes 
do Sesc/PR e entida-
des socioassistenciais. 
A premiação contem-
pla ainda um fim de 
semana no Hotel Sesc 
Caiobá para os cinco 
primeiros lugares de 
cada categoria.
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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.

Lote 60 – A -  Chácara com ótima 
topografia, com área 2520m², loca-
lizada no condomínio Lagoa Doura-
da, saída para Serra dos Dourados. 

Agende uma visita para conhecer!

R$ 130.000

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!

CHÁCARA LAGOA DOURADA

ED. SERRANO

JARDIM IRANI

LOTES EM ATÉ 100X:

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)

(44) 99172-6911

RES. AV. ROTARY

PAYSAGE ESSENZA

R$ 125.000 - À VISTA

R$ 650.000

R$ 140.000

METROPOLITANO II
R$54.000 - Lote 31/32-A, Quadra 10

Com 162,50m² (6,67x24,50)

R$56.500 - Lote 43/44-A, Quadra 10
Com 162,50m² (6,67x24,50) 

JD. ITÁLIA III
Próx. Sonho Meu.Excelente 

Topografia. Com 147m² (7,00x21,00).
R$ 23.900 - Lote 04, Qda 05
R$ 23.900 - Lote 12, Qda 05
R$ 23.900 - Lote 17, Qda 05
R$ 23.900 - Lote 21, Qda 05

JD. BELO MONTE
Lotes 8-B, Quadra 04

Com 150,30m² (6,68x22,50)
Próx. Sorvetes Guri.

R$ 25.300

SAN REMO/ZAELI
Lote 4, Quadra 10

Terreno com 373 m², com excelente 
topografia, à 50 m do portão da 

entrada da Zaeli, pronto para 
construir.

R$ 125.000

JD. BELO HORIZONTE
Lotes 11/12-B, Quadra 22

Com 133,40m² (6,67x20,00)
Atrás da Havan. Ótima localização.

R$ 39.000

R$ 159.000

TOTALMENTE

MODERNIZADA

ED. PALLADIUM - COBERTURA

TEMOS INÚMERAS 
OPORTUNIDADES PARA VOCÊ 

FAZER UM BOM NEGÓCIO!

Fale com nossos Corretores:

RES. PQ. DO LAGO

Residência localizada na Rua Ja-
çanã, 2791, Pq. do Lago - Com 
252m² de área total, contendo 
uma residência em alvenaria com 
113m², sendo 01 suíte, 02 quartos, 
sala de estar e cozinha integrados, 
BWC social e lavandeira coberta. 
Ótima localização.

R$ 290.000

60X
�������

�������

Residência localizada na Rua An-
tônio Zanolo Fernandes, 1169. 
Próx. a Sorvetes Guri. Terreno 
com 175m², contendo uma resi-
dência em alvenaria com aprox. 
85m², com 01 suíte, 02 dormitó-
rios, BWC social, sala de estar, 
cozinha, área de serviço, garagem 
coberta. Novíssima, sem uso, em 
ótima localização.
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C O O P L U 

Cooperativa dos Produtores de Leite de Umuarama 

CNPJ 07.806.884/0001-15 

Tendo em vista a convocação pessoal que vem 
sendo realizada desde o dia 30/11/2019, 
CONVOCA nos termos estatutários, todos os 
cooperados da entidade, para a ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA e eleição da nova 
diretoria, a ser realizada no dia 30 de 
dezembro de 2019, na SRU, com primeira 
chamada às 8hs00.  

Vereadores denunciam
licitação do coffe break

Vereadores de Umuarama 
protocolaram no Ministério 
Público em Umuarama uma 
denúncia contra Poder Exe-
cutivo, citando uma licitação 
realizada para a compra de 
coffee break. Num contrato 
firmado com um mercado 
do município, através de pro-
cesso licitatório com valor 
de R$ 200 mil, foram encon-
tradas grandes diferenças 
nos valores dos produtos 
comercializados com o Poder 
Público com os que ficam 
expostos nas gôndolas do 
estabelecimento. a merma 
mercadoria possuía preço 
bem menor do que o que era 
vendido para a Prefeitura.

Todo o levantamento foi 
feito pela vereadora Ana Novais, 
acompanhada pelos vereado-
res Deybson Bitencourt, Jones 
Vivi e Mateus Barreto. A com-
pra do coffee break atenderia 
necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde.

Consta na denúncia que 
um refrigerante de 2 litros, da 
marca Rio Branco, que estava 
sendo comercializado para a 
prefeitura por R$ 7,67, nas 
gôndolas do mercado custava 

apenas R$ 3,45.
Ana resolveu fazer uma 

cotação em cinco outros 
mercados e supermercados 
de Umuarama, descobrindo 
novidades. Segundo ela o 
quilo do mini pão de queijo 
que era vendido para a pre-
feitura, pelo mercado citado 
na denúncia, por R$ 46,06, 
foi encontrado por R$ 20 
(preço mais alto).
TODOS OS CONTRATOS

Em seguida ela resolveu 
levantar todos os contra-
tos firmados pela empresa 
com a Prefeitura Municipal 
de Umuarama desde 2017, 
verificando que eram dois 
CNPJs da empresa, que 
eram usados para firma-
mento de contrato.

Somente num deles em 
2019, foi comercializado o 
valor de R$ 1.809.527,81. 
O montante é mais do que 
o triplo do que foi comer-
cializado no ano anterior 
(R$ 468.690,50).

No outro CNPJ do 
mesmo mercado, a verea-
dora verificou que em 2017 
foram vendidos para a pre-
feitura, através de contratos 

firmados, a quantia de R$ 
133.834,55 e no ano 
seguinte o total de vendas 
ao Poder Público Municipal 
foi de R$ 1.416.315,18.

Entre os anos de 2017 
e 2019, nos dois CNPJs, 
a empresa vendeu para 

a Prefeitura um total de 
R$ 3.828.368,04.

O processo todo possui 
604 páginas e apresenta 
todas as irregularidades 
encontradas pelos vereadores 
em contratos firmados entre a 
prefeitura e o mercado citado.

Secos e molhados
Ainda durante a investigação, a vereadora descobriu 

que o mercado não comercializa apenas produtos alimen-
tícios e utilidades domésticas. O estabelecimento forneceu 

desde geladeira, bebedouro, freezer, televisores, forno 
industrial, sofá, aparelhos telefônicos, materiais de cons-

trução e placa vibratória, até cavaletes à Umutrans.
A denúncia foi protocolada pelos vereadores na 5ª 

Promotoria da Comarca de Umuarama.

VEREADORES se reuniram com promotor Fabio Nakanishi, explicando o teor 
das denúncia

ALEX MIRANDA

Índice em % OUT NOV ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,10 0,51 3,12 3,27
IGP-M (FGV) 0,68 0,30 5,11 3,97
IGP-DI (FGV) 0,55 0,85 5,85 5,38

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
14/11 a 14/12 0,5000 0,2871 0,0000
15/11 a 15/12 0,5000 0,2871 0,0000
16/11 a 16/12 0,5000 0,2871 0,0000
17/11 a 17/12 0,5000 0,2871 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -1,90% 29,41 
Vale ON -0,78% 53,34 
ItauUnibanco PN -2,29% 35,48 
Bradesco PN -1,75% 34,19 
Viavarejo ON +3,50% 11,25 
Cielo ON -5,13% 8,33

IBOVESPA: -0,59% 111.896 pontos

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

Iene 109,64
Libra est. 0,7499
Euro 0,8977
Peso arg. 59,85

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -1,1% 4,0610 4,0620 -4,2%
PTAX  (BC) -0,4% 4,0795 4,0801 -3,4%
PARALELO -1,2% 4,0200 4,2900 -4,2%
TURISMO -1,2% 4,0200 4,2700 -4,3%
EURO -0,3% 4,5425 4,5448 -2,5%

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

DÓLAR 16/12

Iene R$ 0,0372
Libra est. R$ 5,44
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1579,78 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 16/12

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: 4,5%  | TJLP: 5,57%

Em 16/12 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 85,00 1,8% -0,6%
SOJA Paranaguá 90,00 0,6% -1,1%
MILHO Cascavel 42,50 1,2% 10,4%

SOJA 922,00 14,50 0,4%
FARELO 301,30 4,40 -2,6%
MILHO 388,00 7,00 1,9%
TRIGO 549,75 17,25 8,6%

SOJA 78,38 0,0% 0,6%
MILHO 37,46 1,2% 11,7%
TRIGO 47,97 0,0% 4,2%
BOI GORDO 191,84 0,6% 13,2%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 16/12 PR DIA 30d.

Em 16/12 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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Produção
de proteínas

O desempenho do 
Paraná em produção de 
proteínas no terceiro tri-
mestre reforça o Estado 
como um dos principais do 
Brasil neste setor. Levanta-
mento divulgado pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) apon-
tou que o Estado abateu 
25,36 milhões de cabeças 
de frango a mais do que o 
mesmo período em 2018.

Cresceram também 
nos meses julho, agosto e 
setembro a produção de leite 
(+43,76 milhões de litros e 
de ovos (+9,45 milhões de 
dúzias). O Estado manteve 
a liderança no abate de fran-
gos, com 32,5% da partici-
pação nacional, seguido por 
Santa Catarina (14,3%) e Rio 
Grande Sul (14%).

Em relação ao leite, se 
descolou um pouco mais do 
Rio Grande do Sul, com 14,3% 
da captação nacional contra 
13,7%. Minas Gerais segue na 
liderança com 24,5%. O IBGE 
revelou, ainda, a condição do 
Paraná como segundo maior 
produtor de ovos do País, com 
participação de 9,3%, atrás 
apenas do Estado de São 
Paulo com 28,4%.

O secretário da Agricultura 
e Abastecimento, Norberto 
Ortigara, explica que a evolu-
ção dos números tem relação 
direta com a maior presença 
da China na compra de pro-
teína animal do Paraná, espe-
cialmente por causa do surto 
de peste suína africana que 
atingiu o país oriental.

“Como o Paraná é o maior 
produtor brasileiro de carne, 
seja ela de porco, boi, frango 
ou peixe, as vendas tiveram 
um impacto muito considerável. 

Toda essa movimentação do 
setor é muito positiva”, afirmou.

EMPREGOS
Ortigara ressalta que a 

onda de crescimento traz com 
ela geração de empregos e 
desenvolvimento econômico 
em diversos pontos do Estado. 
Segundo dados do Cadas-
tro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), vin-
culado ao Ministério da Eco-
nomia, o Estado abriu 66.901 
novas vagas até outubro. 
“Como o ambiente político 
no Paraná é muito bom, há 
uma retomada interessante 
no processo de crescimento”, 
disse o secretário.

INDÚSTRIA
Outro ponto destacado diz 

respeito à produção industrial 
de alimentos. Também de 
acordo com o IBGE, o Paraná 
registrou o maior crescimento 
do País no setor. Entre 
janeiro e outubro de 2019 
a evolução foi de 8,9% na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado. É 
o maior índice da série his-
tórica do órgão de pesquisa 
nos primeiros dez meses do 
ano (2002-2019).

Para ele, o Estado tem 
conseguido fazer o proces-
samento de quase todos os 
itens agrários. “Quase tudo 
que sai da roça, de uma 
maneira ou de outro, está 
sendo industrializado, com 
novas plantas se instalando 
no Paraná”, destacou.

De acordo com o IBGE, 
a produção industrial de 
alimentos envolve abate de 
carnes, fabricação de óleos, 
laticínios, moagem, bene-
ficiamento de produtos, 
refino, torrefação de café e 
preservação de pescados.

Cultura.foi 
O presidente Jair Bolsonaro vai 
esvaziando a granel o setor do 
Governo que cuida da cultura 
e sua divulgação. Além do 
fim de status do ministério, 
que se tornou secretaria, e de 
mudanças no fomento à Lei 
Rouanet, os novos alvos são a 
Agência Nacional de Cinema, 
a Funarte, o Instituto Nacional 
do Patrimônio Histórico - que 
se mantém também em 
parcerias com a Unesco - e 
a TV Escola, como citou a 
Coluna, despejada do MEC e 
prestes a sair do ar. Artistas, 
empreendedores e investidores 
temem que o Brasil perca 
produções nos próximos anos 
e se torne um mero espectador 
de outros países em festivais 
internacionais de cinema, 
música e teatro.

Memória do Cinema
A TV Escola toca um projeto 
significativo de manutenção 
e recuperação do acervo 
histórico de 80 mil filmes - é 
a maior cinemateca do Brasil. 
Há risco de tudo se perder.

E aí, Itamaraty?
O Ministério de Relações 
Exteriores assiste da Esplanada 
à convulsão sócio-política 
da América do Sul, sem 
o protagonismo de anos 
anteriores. O governo do 
Paraguai tem dor de cabeça 
com o FBI americano, com 
denúncias de lavagem de 
dinheiro por autoridades - que 
respingam aqui. A Bolívia ferve 
com nova eleição presidencial 
após a queda de Evo Morales, 
e os pedidos de extradição de 
traficantes brasileiros lá detidos.

Só assiste
Ainda com a Bolívia, o 
Governo deve renegociar 
em 2020 contratos de 
compra de gás (o país ainda 
depende da importação). E a 
Venezuela continua com dois 
“presidentes”, um ditador civil 
que mantém milícia nas ruas 
contra opositores, imprensa 
e povo; e um endossado 

por vários países e órgãos 
internacionais, além de boa 
parte da população.

Saldo azul...
Gênios involuntários aparecem 
nos momentos certos. 
Marqueteiros inteligentes 
idem. A Caixa surfou na onda e 
comprou os direitos da música 
Caneta Azul, do compositor 
Manoel Gomes, para campanha 
da Mega Sena da Virada já em 
veiculação.

... azul tá o saldo
Foi coisa de uns R$ 100 mil. 
Prova de que muita brincadeira 
no Brasil vira coisa séria.

Seguridade Social 
Do senador Major Olímpio 
(PSL-SP), dando um caminho 
para o problema da equação: 
“Temos que ajustar tanto a 
PEC 45 quanto a PEC 110. 
Desonerar os encargos da folha 
de pagamento, mas corremos 
o risco de desestruturar tudo 
o que foi concebido para a 
garantia da seguridade social. 
De onde nós vamos tirar as 
receitas para a seguridade 
social? A desoneração precisa 
de uma contrapartida”.

Geração de Empregos 
O presidente da Central 
Brasileira do Setor de 
Serviços, João Diniz, afirma 
que a entidade trabalha 
na sensibilização dos 
parlamentares sobre a 
desoneração da folha. “Quem 
concebeu os textos das PECs 
não deu a importância para 
a desoneração da folha, 
mas a reforma tributária 
deve valorizar a geração de 
empregos. Ao prejudicar 
o setor de serviços, 
prejudica-se o emprego 
porque representamos 70% 
do PIB”, explicou.
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Reforma administrativa foi uma alavanca na economia do Estado
“O Paraná tem o tamanho de um 

País e precisa ser administrado de 
maneira inovadora e arrojada”. Essa 
uma ideologia do governador Carlos 
Massa Ratinho Júnior e, inclusive, 
suas palavras. “O nosso Estado ter-
mina o ano com uma posição sóli-
da, conquistas importantes e pronto 
para voar cada vez mais alto. O pri-
meiro ano da gestão foi de reorga-
nização e enxugamento da máquina 
pública e planejamento para um fu-
turo ousado, austero e de eficiência 
administrativa”, concluiu.

Uma das primeiras iniciativas do 
governo foi a reforma administra-
tiva, com a redução do número de 
secretarias estaduais de 28 para 
15. A reforma inclui, ainda, a junção 
de autarquias e a redução da estru-
tura física, com a venda de imóveis 
ociosos. No total, o Estado estima 
economizar R$ 260 milhões com a 
reestruturação administrativa.

A fundamental reforma da previ-
dência estadual vai conter o cons-
tante aumento do déficit do siste-
ma. Guto Silva, chefe da Casa Civil 
do Governo do Paraná, acredita que 
com a nova previdência, o Estado 
deixará de comprometer R$ 60,47 
bilhões nos próximos 30 anos, per-
mitirá maior equilíbrio das contas 
estaduais e abrirá a oportunidade 
de mais investimentos em áreas 
essenciais para atender toda a po-
pulação do Paraná.

“Uma gestão moderna é a que 
usa Parcerias Público-Privadas 
(PPPs) para avançar. Graças a isso, 
o Paraná vai ganhar em breve uma 
penitenciária industrial, 33 centrais 
de atendimento ao cidadão e uma 
solução para os milhares de veícu-
los nos pátios do Departamento de 
Transito (Detran). Esses projetos 
somam R$ 630 milhões de inves-
timentos”, lembra.

O estímulo à economia, deter-

Inovação
Além de gestão, programas e obras, 
o governador determinou que todas 
as áreas do Estado focassem em 
inovação. Em ações que trouxessem 
melhorias rápidas no atendimento 
ao cidadão. O PIÁ (Paraná Inteligên-
cia Artificial) é o primeiro programa 
de inteligência artificial do Brasil 
focado na prestação de serviços à 
população. A plataforma e o aplica-
tivo reúnem mais de 400 serviços do 
Governo em um só lugar.
Outro sucesso é o Descomplica, 
que foi criado para simplificar a 
vida dos empreendedores, com a 
liberação do CNPJ e das autoriza-
ções para empresas de baixo risco 
em menos de 24 horas, soluções 
para fechamento de empresas e a 
instalação de um comitê perma-
nente de desburocratização.
“Isso é apenas uma parte do 
muito que foi realizado nesse 
primeiro ano de governo. Pensa-
mos diferente para fazer diferen-
te. E podem anotar: os anos pela 
frente serão de mais conquistas. 
O Paraná mostrou que tem garra 
e visão de futuro para ser o mais 
inovador e a grande locomotiva 
do Brasil”, encerra.

minação primordial do governador 
Ratinho Júnior, é considerada es-
sencial pelo secretário. “Em se-
tembro, o governo retirou mais de 
60 mil itens do setor de alimentos 
do regime de Substituição Tributá-
ria, que antecipava o recolhimento 
do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS)”. A 
medida garante mais competitivida-
de às empresas e gera novas opor-
tunidades de trabalho, levando o 
Paraná a ser um dos estados que 
mais gerou empregos neste ano, 
com 66 mil novas vagas.

PIB
“E não paramos por aí: o PIB 

do Paraná cresce o dobro que o 

do Brasil. A produção industrial 
é a que mais sobe no País, com 
6,9% até outubro. E a expectati-
va é encerrar 2019 com R$ 20 
bilhões em investimentos priva-
dos no Estado, fruto do trabalho 
de prospecção da agência Invest 
Paraná”, explica Guto Silva, lem-
brando que as maiores estatais 
(Copel e Sanepar) ficaram em pri-
meiro lugar no Brasil em suas áre-
as de atuação. “Essa qualidade do 
serviço e da gestão das empresas 
valoriza as ações na bolsa, facili-
tando a busca de recursos para no-
vos investimentos. Mais que isso, 
são a garantia de atendimento de 
excelência à população”.

O PIB do PR cresce o dobro que o do Brasil. A produção industrial é a que mais sobe e a expectativa é encerrar 2019 
com R$ 20 bilhões em investimentos privados no Estado
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Segurança e desenvolvimento
O governo também olhou com 

atenção uma das grandes preocu-
pações da sociedade. Em pouco 
tempo, o estado avançou conside-
ravelmente na segurança pública, 
principalmente com o investimen-
to no efetivo, equipamentos e trei-
namentos. “Os dados do primeiro 
semestre trazem números signifi-
cativos de redução da criminalida-
de e da violência, como redução 
de 20% no número de homicídios, 
de 26,3% nos roubos a residên-
cias e de 25,3% de roubo ao co-
mércio”, lembra.

Outros indicadores mostram que 
o Governo apoia de igual maneira 
o desenvolvimento econômico e o 
social. O Paraná lidera o ranking de 
transplantes de órgãos no País. De 
janeiro a novembro deste ano fo-
ram realizados 1.640 transplantes 
no Estado. Esses números são pos-
síveis graças ao Sistema Estadual 
de Transplante, que conta com a 
ajuda da frota de aeronaves do Go-

verno para o transporte de órgãos. 
Outra ação fundamental na saúde 
é o apoio aos municípios. Só na 
semana passada foram liberados 
R$ 168 milhões para aquisição de 
equipamentos, veículos e obras em 
unidades de saúde.

“O Paraná lidera o ranking de transplantes de órgãos 
no País. De janeiro a novembro deste ano foram realiza-
dos 1.640 transplantes no Estado”, ressalta Guto Silva
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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Malhação
Leila comenta com Beto que 
Filipe não quis dormir com ela. 
Jaqueline confessa a Milena 
que ainda tem dúvidas sobre 
Marco. Anjinha pede segredo a 
Tatoo sobre seu desmaio. Filipe 
sofre ao ver Rita com Rui na 
audiência sobre Nina. Isaura 
afirma para o juiz que Rita foi 
vítima de seu pai. Cléber é 
rude com Anjinha, a pedido de 
Marco, mas a menina segue 
em greve de fome. 

Éramos seis 
Durvalina presenteia a família 
de Lola. Zeca vai a São Paulo 
com Neves. Mabel e Carlos se 
entendem. Clotilde e Almeida 
se encontram na loja e tentam 
ser amigos. Natália insinua que 
deseja Almeida apenas para ela. 
Afonso comunica a Lola que con-
seguiu uma grande encomenda 
de seus doces. Emília questiona 
Zeca sobre Justina.

Bom Sucesso 
Elias promete dar parte do 
dinheiro que exigiu de Paloma 
para Tadeu. Nana pressiona 
Mário, cobrando uma decisão 
definitiva do editor para que 
os dois fiquem juntos. Mar-
cos se desespera quando 
Elias lhe avisa que só ajudará 
Gabriela quando receber toda 
a quantia do dinheiro que exi-
giu para a doação. 

Amor de mãe
Danilo diz a Camila que reconhe-
ceu Sandro como o motorista dos 
assaltantes, e a menina descon-
fia. Thelma desabafa com Durval 
sobre sua frustração com Lur-
des. Raul conta para Érica sobre 
sua relação com Vitória. Tiago 
pede que Vitória passe o dia 
com ele. Belizário alerta Vicente 
para não investigar Magno.

Cúmplices de um resgate 
Regina sugere na gravadora 

que a banda Cúmplices 
de Um Resgate grave um 
videoclipe no zoológico. 
No vilarejo, Rebeca revela 
que seu parto foi feito de 
maneira inesperada numa 
sala à parte do hospital e 
que nem ela viu sua filha 
nascer, pois passou mal 
com a anestesia da cesa-
riana e ficou adormecida. 
Rebeca conta que a enfer-
meira Mar ta Lobo que 
realizou o procedimento. 

As aventuras de Poliana 
Mirela convida Luca para 
ir ao cinema com Raquel 
e Jerry. Marcelo vai até a 
casa de Pendleton para 
dar a notícia de que a 
mãe de João faleceu. 
Raquel pede a ajuda da 
mãe sair sem que seu pai 
a veja. Marcelo e Poliana 
vão buscar João e o 
trazem para casa. Antônio 
e Branca conversam 
sobre casamento. 

Amor sem igual 
Rami ro  se  p repara 
para o enterro de sua 
filha bastarda. Disfar-
çado, Bernardo chega 
ao estacionamento do 
hospital. Poderosa fica 
ansiosa com a chegada 
de Miguel. Bernardo 
descobre que Poderosa 
deixará o hospital com 
Miguel. Maria Antônia 
encontra o lenço de 
Poderosa. No hospital, 
Angélica diz sentir falta 
do lenço e Miguel avisa 
que guardou.

O rico e Lázaro 
Samira acaba t rom-
b a n d o  c o m  Z e l f a 
durante a dança.  A 
c r iada reconhece a 
voz da moça, que foge 
do estabelecimento, 
desesperada. Absalom 
tem um pesadelo com 
Dana e Chaim. Ravina 

comenta sobre a serenata 
do rapaz. Daniel pergunta 
se Neusta tramou com o 
rei de Tiro. Sadraque busca 
Joaquim no calabouço para 

o julgamento. Nabonido 
estuda as estrelas. Fassur 
entra escondido na casa 
de Ravina e observa Joana. 
Dalila tenta aclamar Edissa. 
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O ambiente estará alegre e harmonioso. Você não 
ficará decepcionado com aqueles que o rodeiam e 
festividades estão próximas. Você está cada vez mais 
em forma e ficará satisfeito com seus esforços. Reduza 
o consumo de doces, eles não são a recompensa ideal.

Choques do passado ressurgem. Não deixe que 
suas emoções superem o seu raciocínio. Sua 
distração pode custar-lhe alguns erros. Você deve 
desacelerar e ficar para trás.

Boas notícias estão no ar e uma atmosfera do 
presente constrói a sua confiança. Aproveite ao 
máximo a paz e a tranquilidade do dia para dar 
atenção ao que pode estar faltando em sua dieta.

A união faz a força e você vai descobrir isso. É 
hora de buscar apoio confiável. Deixe de lado for-
mas negativas de pensamento. Isso lhe permitirá 
recarregar as baterias e se concentrar no que você 
realmente gosta em geral.

Você vai colher os frutos dos esforços que fez no 
mês passado. Isso é algo para se comemorar! Um 
sentimento interno de bem-estar vai permitir que 
você coloque um grande número de ideias em 
ordem. A serenidade vai fazer você mais forte.

Você será menos racional do que o normal, mas 
mais inclinado a conversar com as pessoas ao seu 
redor. Você está em boa forma e pode desfrutar 
de seus hobbies com facilidade. Use essa energia, 
trabalhe a sua resistência.

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

Sua natureza agradável e sua disponibilidade 
vão fazer com que os outros queiram imitar você. 
Aproveite-se disso. Se você não deixar que fatores 
externos o desestabilizem, você vai manter seus 
níveis de energia. Mantenha o rumo.

Você estará ainda mais sociável e isso irá abri-lo para 
novas situações enriquecedoras. Sua mente ausente 
o está deixando infeliz, por isso tenha cuidado para não 
fazer movimentos bruscos. Mantenha-se focado no 
que está fazendo para evitar essa tendência.

A sorte vai fazer maravilhas para o seu otimismo 
e aquele das pessoas ao seu redor. Você está em 
boa forma. Continue os esforços que já começou a 
fazer em sua dieta e tudo ficará bem.

Os conflitos que estão acontecendo não vão atingir 
você e você vai ser o único a suavizá-los. Muito 
bem! O contato humano será a melhor forma de 
acalmar sua mente.

Não acredite em fofocas, procure mais informação em 
primeiro lugar. Você vai enfrentar alguns pequenos incon-
venientes que vão ajudá-lo a ver que você pode fazer 
algumas melhorias em sua saúde e no seu bem-estar. 
Não negligencie um estilo de vida saudável.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

CLIMA DE NATAL
SUELEN MORO ilumina a 
coluna desta terça-feira 
(17) quando iniciamos o 
clima natalino com  uma 

sugestão de look para 
usar  na Ceia de Na-

tal.  “Está super em alta 
apostar nessa combinação 

vermelho + pink,  diz a 
digital influencer”. Ela é 

filha de Sonia Moro e Val-
devino do Nascimento.  

E ela dará à luz um filho, e lhe 
porás o nome de Jesus, porque 

ele salvrá o seu povo dos 
seus pecados.  
(Mateus 1: 21)  

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 
aniversário hoje -, Fabiano Oliveira, 
Fabricio Renan de Freitas Ferri, Joel 
Alves de Araujo, Willian Sérgio de 

Melo,  Wilson Pizzaia, Marcia Martins 
Almendro Venturin, Jamiro da Silva 

Ferreira. Da coluna: felicidades!

Natal 
Encantado
A roda-gigante  

do  lago municipal 
Aratimbó faz su-

cesso. Doe 1 kg de 
alimento e ganhe 
o direito a três in-
gressos. Das 18h às 
23h de segunda a 
sexta. Aos sábados 

e domingos das 
15h às 23h. 

ARQUIVO PESSOAL



Dr. Guilherme Derenusson

 O milagre natalino está no 
desejo de cada um ser feliz.

Que seu Natal seja um 
verdadeiro milagre de 
alegrias e que 2020 seja 
próspero e feliz.

13SOCIALUMUARAMA, 17 DE DEZEMBRO DE 2019



14  CLASSIFICADOS TRIBUNA HOJE NEWS, 17 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$ 28.900,00
CRUZE SPORT6 1.8 LT .........................................................................13/14 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 51.900,00
CRUZE SPORT6 1.8 LT .........................................................................13/14 ........................... PRETO ........................................... COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 49.900,00
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
ONIX 1.0 LT .............................................................................................14/15 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 34.900,00
ONIX 1.4 LT .............................................................................................18/19 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 48.900,00
ONIX 1.4 LTZ...........................................................................................14/15 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 41.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT. ....................................................................................17/18 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 54.900,00
PEUGEOT 2008 ALURE  ......................................................................17/17 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 54.900.00
PRISMA 1.4 LT ........................................................................................15/16 ........................... CINZA ............................................ COMPLETO ...................................................................................R$ 42.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. ..............................................................................18/19 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO, KM 4.800 ...................................R$ 64.900,00
S10 ADVANTAGE 2.5 FLEX ................................................................16/17 ........................... CINZA ............................................ COMPLETO ...................................................................................R$ 79.900,00
S10 HIGH COUNTRY 2.8 DIESEL .....................................................18/18 ........................... PRETO ........................................... COMPELTO, AUT, COURO, KM 15.000 ...............................R$ 152.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................................................................13/13 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 34.900,00
SPIN LT 1.8 ..............................................................................................14/14 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO ...................................................................................R$ 37.900,00
TRACKER 1.8 LT AT ...............................................................................15/16 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 63.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT ............................................................................15/15 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, AUT, TS ..................................................................R$ 64.900.00
TRACKER PREMIER TURBO ...............................................................18/18 ........................... PRETO ........................................... COMPLETO, AUT, COURO, TS .................................................R$ 86.900,00
TRAILBLAZER V6 LTZ  .........................................................................16/17 ........................... CINZA ............................................ COMPLETO, AUT, COURO, 7L ...............................................R$ 124.900,00

VENDE – SE 

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

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

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

3622-2197
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COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00
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NOTÍCIAS DA

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

Todos foram doados para crianças 
assistidas por entidades de Umuarama

NATAL SOLIDÁRIO

‘Natal Solidário’ foi o tema da campanha 
promovida pelo curso de Administração, com 
parceria do curso de Publicidade e Propaganda 
e participação dos cursos do semipresencial e 
da Educação a Distância da Unipar. A união foi 
decisiva para alcançarem a meta do projeto, 
que, em sua primeira edição, arrecadou cerca 
de 120 brinquedos. Tudo foi entregue à equipe 
de voluntários da igreja São José Operário, 
que se encarregou de repassar às entidades 
de assistência social e, estas, às crianças de 
famílias de baixa renda. O coordenador do 
curso de Administração, professor João Codato, 
disse que a disposição dos alunos demonstra o 
quanto acreditam no poder transformador do 
espírito natalino, que reflete amor e caridade. 
“Na graduação nossos alunos são estimulados a 
interagir com o meio social e cultuar a caridade e 
a solidariedade, construindo, assim, um ideal de 
futuras gerações solícitas com o próximo”, diz. 

Projeto do curso de 
Administração arrecada 
brinquedos

ORIENTADOR DE ATIVIDADES 
na área de Arte Educação

Vaga nº  260/19  para Umuarama

Pré-requisitos: Ensino Superior completo ou 
cursando com Licenciatura em: Arte-Educação, Artes 

Cênicas, Artes Plásticas, Artes Visuais, Educação 
Artística ou Música com experiência comprovada 

conforme descrito em edital.

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco
verifique os pré-requisitos e inscreva-se . 

Inscrições até  06/01/2020

Copa América 
Feminina
No último final de Seleção Brasileira 
Feminina fez uma grande partida 
pela Copa América Feminina de 
Futsal, vencendo a equipe do Uru-
guai por 8 a 0. O duelo contra as 
uruguaias teve mais uma vez uma 
grande atuação de todo o grupo 
e, aproveitando as oportunidades 
criadas ao fim do primeiro tempo, 
o placar já marcava 3 a 0 para o 
Brasil, com gols de Ana, Lucileia 
e Tampa. Já no segundo tempo 
a Seleção Brasileira continuou 
dominando o jogo e com muita 
determinação aumentou o 
placar com mais gols de Tampa, 
Ana, Nega, Amandinha e Diana.

Olímpiadas 
de Tokio
O técnico André Jardine divulgou 
ontem (16) a lista de convocados 
para o Pré-Olímpico. Com nomes 
como Reinier, Antony e Martinelli, 
a CBF ainda não tem certeza se 
poderá contar com todos os sele-
cionados. Como o torneio não será 
realizado nas datas Fifa, os clubes 
não têm a obrigação de liberar os 
atletas. A apresentação dos atletas 
será no dia 3 de janeiro e a prepa-
ração segue até o dia 15. No dia 16, a 
seleção embarca para a Colômbia. O 
torneio será disputado na Colômbia 
entre 18 de janeiro e 9 de fevereiro e 
concederá duas vagas para os Jogos 
Olímpicos de Tóquio em 2020.



DIVULGAÇÃO
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Flamengo encara o Al-Hilal na 
estreia no Mundial de Clubes
O jogo de estreia do flamengo nas 

quartas de finais do Mundial de Clu-
bes acontecerá hoje (17) ás 14h30 
no estádio de Abdullah Bin Khalifa 
Stadium. Os jornalistas puderam 
acompanhar apenas os primeiros 15 
minutos do aquecimento em campo. 
O confronto define o primeiro fina-
lista, que vai enfrentar o vencedor 
de Liverpool e Monterrey.

O Rubro-Negro entra em campo 
contra o Al Hilal com a formação que 
já está na ponta da língua da torcida: 
Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, 
Pablo Marí e Filipe Luís; Arão, Gerson, 
Ever ton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno 
Henrique e Gabigol. Com força máxima 
e sem dúvidas para a escalação, o téc-
nico Jorge Jesus pôde fazer os ajustes 
finais para a estreia. Para o time reto-
mar o ritmo de competição, o mister 
tem colocado uma grande intensidade 
nas atividades, que desde a última 
quarta-feira chegam a durar três horas.

ADVERSÁRIO
Um dos principais destaques do 

Al Hilal é o atacante Bafetimbi Gomis, 
que tem passagens pela Seleção 
Francesa e foi o artilheiro da Liga da 
Ásia com 11 gols. O atleta foi decisivo 
para a classificação da equipe à semi-
final do Mundial de Clubes, afinal, ele 
fez um golaço para garantir a vitória 
diante do Espérance. O Al Hilal conta 
com nomes conhecidos por brasilei-
ros, o meia Carlos Eduardo, natural de 

Ribeirão Preto, se transferiu à equipe 
em 2015, após passagens por clubes 
como Fluminense e Porto.  Ainda no 
meio de campo, o time de Lucescu 
conta com o volante colombiano Gus-
tavo Cuellar, que defendeu o Flamengo 

entre 2016 e agosto de 2019, se por 
um lado o Al Hilal conta com Cuellar, 
por outro o Flamengo tem Jorge Jesus, 
o técnico português comandou o clube 
saudita entre 2018 e 2019 e conhece 
boa parte do elenco.

EQUIPE Rubo Negra fez seus últimos ajustes na manhã de ontem

DIVULGAÇÃO

No último domingo (15) aconteceu a 
Copa Anjos do Tatame, na associação 
Vida e Solidariedade em Umuarama. 
Além das premiações aos vencedores, 
houve também uma homenagem ao 
mestre Tomeya Sasahara, morto em 
um grave acidente de carro neste ano. 
“Nosso dia foi cheio de campeões, 
obrigado professor Douglas e Ricardo e 
a todos da equipe Garacie Barra que 

organizaram esse lindo evento. A Copa dos Anjos do Tatame é um projeto criado pelo nosso 
eterno professor Tomeya Sasahara e que hoje seus amigos e voluntários seguem seu exemplo 
levando a esperança para as crianças e criando novos competidores”, publicou a entidade Vida 
e Solidariedade nas redes sociais.
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