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Reunião para renovação com 
Sanepar vira caso de polícia
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UMUARAMA

Vídeos e comentários compartilhados em redes sociais sobre reunião entre a Comissão de 
Justiça e Redação da Câmara, o chefe de Gabinete da prefeitura e representante da Sanepar 
virou caso de polícia. Grupo pediu exoneração de servidor que filmou a reunião e denunciou 

quebra de decoro parlamentar de vereador Deybson Bitencourt (PDT), além de registrar queixa 
na delegacia por calúnia, difamação e injúria. Já o vereador registrou queixa contra seus adver-

sários políticos por denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime. l Pág. 6 e 7

Aprovado relatório 
final da Comissão 
Parlamentar que 
investiga a JMK 

Brasil conhece o 
primeiro adversário 
nas Eliminatórias para 
a Copa de 2022 

Engolido pela erosão
 O avanço da erosão no Córrego Figueira fez com que uma 

casa fosse desocupada pela Defesa Civil depois que a varanda 
foi engolida. O muro da casa vizinha também desmoronou 
e uma terceira residência está sendo monitorada. O avanço 
da erosão foi causado pelas fortes chuvas que atingiram a 

cidade nos últimos dias. l Pág. 8

A
LE

X 
M

IR
A
N

D
A



02  POLÍTICA TRIBUNA HOJE NEWS, 18 DE DEZEMBRO DE 2019

UMUARAMA

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36

Centro Empresarial Piemont II - Sala 07
Rua Des. Lauro Lopes, 3663 - CEP 87.501-210 - Umuarama - PR

Fone/Fax: (44) 3056-6050
Direção Geral 
Clarice Roman

Redação
Alex Mirranda

FALE CONOSCO
Jornalismo: editoria@tribunahoje.jor.br I Comercial: comercial@tribunahoje.jor.br
Circulação: assinaturas@tribunahoje.jor.br I Direção: diretor@tribunahoje.jor.br 

www.tribunahoje.jor.br

Direção Administrativa 
Jadir Zimmermann

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

05 13 15 23 27 29 30
concurso: 0239

02 07 30 31 37 47

concurso: 2025

concurso: 1420

10 14 16 30 32 36
concurso: 2217

concurso: 5149

07 14 43 64 76

concurso: 5449

95.879
56.894
34.414
90.391
37.969

AGOSTO

REMO/PA

concurso: 1904

01 06 07 08 10 11 12 13
14 15 17 18 20 23 25

concurso: 2031

09 11 19 23 32 35 38 
42 50 52 66 69 71 73

77 78 80 81 91 96 

01 11 16 26 39 40

02 04 08 45 65 75 76

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
03/01 - 17h23

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Quarta

Minguante
19/12 - 02h59

Nova
26/12 - 03h15

h
19 25 19

Quarta

17 14 20 14

QuintaQuinta

Cheia
12/12 - 03h14

NubladoSol Sol Nublado

27 h
h

h
h

h
h

h

FPM pode cair
Hoje, a arrecadação do FPM dos municípios afetados é de 
R$ 25,1 bilhões, valor que pode cair para R$ 18,05 bilhões 
depois da fusão. “A PEC desconsidera que a dependência dos 
governos locais, em relação às transferências da União e dos 
Estados, é resultado do modelo constitucional de repartição 
de competências, em que o município tributa apenas imóveis 
urbanos e serviços”, diz Romanelli.

Municípios rurais
Os dados do estudo apontam que a maioria dos municípios 
pequenos é rural e/ou dependente do agronegócio 
e possui baixa capacidade de arrecadar impostos, 
independentemente do nível de eficiência dos gestores. 
Contudo, a Confederação questiona o fato de a proposta não 
simular os efeitos que a extinção dessas cidades produzirá 
sobre a repartição de receitas, como o Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM), e nem verificar a viabilidade prática. 
“Perderão receita de FPM, não somente os 1.217 Municípios 
a serem extintos, mas também as 702 cidades que os 
incorporarão”, mostra o estudo.

Extinção de municípios
A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou requerimento 
do deputado Romanelli (PSB) e vai realizar no dia 4 de 
fevereiro de 2020 uma audiência para debater a PEC do Pacto 
Federativo que prevê a incorporação à municípios vizinhos 
de cidades com até 5 mil habitantes. Romanelli é contra a 
proposta – de extinção dos municípios – e divulgou um estudo 
da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) que aponta 
a perda de R$ 682 milhões em recursos ao Paraná e que 
100 cidades estão ameaçadas caso a PEC seja aprovada no 
Congresso Nacional conforme proposta pelo governo federal.

Prejuízo bilionário
“Os prefeitos das pequenas 
cidades estão muito 
preocupados com essa 
Proposta de Emenda à 
Constituição. Qualidade 
de vida não se mede pelo 
número de moradores e muito 
menos com a capacidade 
de arrecadação própria de 
cada município. O pacto 
federativo tem que prever a 
descentralização dos recursos 
concentrados na União e 
que devem atender, com 
maior eficiência, as cidades 
brasileiras”, destaca Romanelli. 
O estudo da CNM que mostra 
a perda de arrecadação dos 
1.820 municípios (tanto os que 
podem ser extintos quanto 
os que vão agregá-los) pode 
chegar a R$ 7 bilhões.

R$ 682 milhões no PR
No Paraná, esse montante 
chega a R$ 682 milhões e 
é a quarta maior perda de 
arrecadação, através apenas 
de Minas Gerais (R$ 1,4 
bilhão), Rio Grande do Sul 
(R$ 1 bilhão) e São Paulo 
(R$ 963,3 milhões). Pelo 
estudo da CNM, não só os 
1.217 municípios que serão 
extintos perderão receita 
como também as 702 cidades 
que os incorporarão. Pela 
proposta, serão extintos os 
municípios com menos de 5 
mil habitantes e arrecadação 
própria menor de 10% da sua 
receita total. No Paraná, 25% 
dos municípios deixaram de 
existir e o impacto vai atingir 
350.072 moradores das 
cidades.
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Aprovado o relatório
final da CPI da JMK

Os deputados que integram a 
Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Assembleia Legislativa do 
Paraná que apura irregularidades no 
contrato de gestão da frota do Governo 
do Estado aprovou, por unanimidade, 
o relatório apresentado pelo deputado 
Delegado Jacovós (PL).

Duas emendas ao relatório, apre-
sentadas pelos deputados Luiz Fer-
nando Guerra (PSL) e Tião Medeiros 
(PTB), foram rejeitadas pelos demais 
integrantes da Comissão.

A emenda de Guerra pedia a inclu-
são de três nomes entre os indiciados, 
já a de Tião Medeiros, em sua essência, 
considerava que não cabe à CPI fazer 
um “indiciamento genérico”, conforme 
o próprio entendimento do Gaeco. Na 
visão dele, “a CPI não produziu provas 
suficientes para a individualização de 
conduta de cada indiciado”.

Para o relator, o relatório aprovado, 
com mais de 230 páginas, está con-
sistente e com provas das acusações 
sobre os indiciados. “No meu relató-
rio consta o indiciamento de 19 pes-
soas. Além daqueles já apontados 
pela Polícia civil, nós indicamos mais 
cinco pessoas”, relatou. “A CPI produ-
ziu sim resultados positivos nesses 
seis meses de investigação. Provas 
oral e documental e também pericial 
com os relatórios da Polícia. Um vasto 

Medicamentos à base de maconha medicinal no PR
O deputado Goura (PDT) protoco-

lou na Alep, projeto de lei que asse-
gura o acesso a medicamentos e 
produtos à base de canabidiol (CBD) 
e tetrahidrocanabinol (THC) deriva-
dos da cannabis, mais conhecida 
popularmente como maconha, para 
tratamento de doenças, síndromes 
e transtornos de saúde.

“Antes de tudo, queremos bene-
ficiar as pessoas que se encontram 

em estado de sofrimento por não 
terem acesso aos medicamentos e 
produtos derivados da cannabis, a 
maconha”, disse Goura. “Temos que 
garantir aos pacientes o direito ao 
acesso facilitado, sem burocracias 
e óbices por parte do Estado”.

Segundo o deputado, o precon-
ceito e a falta de informações sobre 
o uso medicinal da maconha não 
podem se sobrepor ao direito dos 

pacientes a ter acesso aos produtos 
e medicamentos derivados.

O projeto também prevê que o 
poder público poderá celebrar convê-
nios com os municípios e organizações 
sem fins lucrativos representativas dos 
pacientes para promover campanhas, 
fóruns, seminários, simpósios e con-
gressos para conhecimento da popu-
lação em geral e de profissionais da 
saúde sobre a terapêutica canábica.

conjunto probatório que o Ministério 
Público poderá utilizar depois em 
ações penais, civis e de ressarcimento 
ao erário, já que o relatório aponta a 
possibilidade de desvio de mais de 
R$ 100 milhões”, concluiu. O relatório 
apresenta ainda 12 recomendações, 
entre elas que o Estado reavalie o 
modelo de gestão de frota.

PRAZO
A CPI tem o prazo de até 30 dias 

para apresentar em plenário o relató-
rio final à Presidência da Casa. Após 
essa apresentação, a Presidência tem 

o prazo de cinco sessões para fazer a 
publicação no Diário Oficial, conforme 
determina o artigo 72 do Regimento 
Interno da Assembleia, e encaminhar 
para a discussão e votação em plená-
rio pelos demais deputados.

Participaram desta última reunião da 
CPI, além do presidente Soldado Fruet 
(PROS), e do relator, Delegado Jacovós, 
os deputados Luiz Fernando Guerra, Tião 
Medeiros, Alexandre Amaro (Republica-
nos), Michele Caputo (PSDB), Delegado 
Recalcatti (PSD), Paulo Litro (PSDB) e 
Delegado Fernando Martins (PSL).

CPI da JMK pede o indiciamento de 19 pessoas e apresenta 12 recomendações ao Executivo

DALIE FELBERG/ALEP
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Radares 
móveis

O juiz Marcelo Gen-
til Monteiro, da 1ª Vara 
Federal Cível do Distrito 
Federal, deu dez dias 
para a Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) voltar a 
usar radares móveis nas 
rodovias do país. O uso 
de medidores de veloci-
dade móveis e portáteis 
está suspenso desde 
agosto. O prazo terminará 
na segunda-feira (23).

Na decisão, o magis-
trado atendeu a pedido 
da União para ampliar o 
prazo da primeira decisão 
sobre o caso, assinada 
na semana passada, que 
determinou que a PRF 
volte a usar os radares.

Na petição encami-
nhada à Justiça, a Polícia 
Rodoviária alegou que é 
necessário “um conjunto 
complexo de medidas do 
ponto de vista logístico, 
contratual, administrativo 
e de orientações, a serem 
deflagradas em caráter 
nacional” para dar cumpri-
mento ao despacho.

Segundo o órgão, há 
dificuldade na distribui-
ção dos equipamentos 
para unidades localizadas 
“nos mais diversos rincões 
do país”, manutenção 
dos radares para uso de 
acordo com as especifica-
ções do Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia (Inmetro) e 
do Conselho Nacional de 
Trânsito (Conatran), habi-
litação do sistema dos 
equipamentos para pro-
cessamento das multas e 
providências contratuais 
para expedição das notifi-
cações e das penalidades.

Em 11 de dezembro, 
atendeu a um pedido limi-
nar feito pelo MPF e enten-
deu que a falta dos rada-
res pode causar danos à 
sociedade. Os equipamen-
tos foram recolhidos em 
agosto após a publicação 
de um despacho do pre-
sidente Jair Bolsonaro. 
A Advocacia-Geral da 
União anunciou que vai 
recorrer da decisão.

Polêmica
O deputado Luiz Fernando 
Guerra (PSL) apresentou na 
Assembleia Legislativa projeto 
de lei que autoriza o Estado a 
promover a concessão para a 
iniciativa privada das Cataratas 
do Iguaçu, atualmente feita 
pelo Instituto Chico Mendes, 
órgão federal vinculado ao 
Ministério do Meio Ambiente. 
Segundo Guerra, a área 
pertence ao Paraná, de acordo 
com escritura registrada 
em cartório de registro de 
imóveis desde dezembro de 
2012. O parque é operado 
por concessão à iniciativa 
privada desde 1998.

Fonte de renda
“Agora, temos a 
oportunidade de transformar 
o nosso maior roteiro de 
visitação turística também 
em uma nova fonte de 
receita para o Estado. 
Estamos fazendo uma força-
tarefa e após a aprovação 
desse projeto de lei que 
restabelece o direito de 
arrecadarmos. O caixa do 
Estado terá um reforço 
considerável”, diz Guerra.

Coaf no BC 
O Senado aprovou a medida 
provisória que transfere 
o Coaf do Ministério da 
Economia para o Banco 
Central e reestrutura o órgão. 
A MP, aprovada na forma do 
projeto de lei de conversão do 
deputado Reinhold Stephanes 
Junior (PSD-PR), segue para 
sanção presidencial.

Goura ou Fruet?
O deputado Goura destacou 
na reunião da executiva 
estadual do PDT - que 
contou com a presença 
do presidente nacional do 
PDT, Carlos Lupi, - que o 
partido deve trabalhar com 
prioridade na construção de 
chapas de vereadores. “O 
PDT está em um processo 
de renovação e as eleições 
municipais devem ser 
prioridade para consolidar 

a construção de um partido 
forte e com representação 
efetiva em todos os 
municípios. Somos um 
partido com perfil de centro-
esquerda e temos que ter 
pessoas comprometidas com 
essa ideologia disputando 
as eleições”, disse. Goura e 
o deputado Gustavo Fruet 
devem disputar a indicação 
do PDT para a disputa da 
Prefeitura de Curitiba.

Condicionantes
Lupi disse que o PDT terá 
que conciliar as questões 
ideológicas e as eleitorais 
para obter sucesso nas 
eleições municipais: “O 
deputado Goura, essa nova 
liderança do Paraná, que tem 
destaque nacional, coloca 
muito bem essa questão 
das eleições municipais 
para o PDT. Vamos priorizar 
as capitais e as grandes 
cidades do País, mas não 
podemos esquecer que é 
fundamental trabalhar em 
todos os municípios para 
eleger vereadores e prefeitos 
qualificados”.

Crescimento
O Paraná teve um 
crescimento maior do que 
a China na área industrial. 
“De janeiro a outubro, o 
crescimento foi de 6,7%. 
Isso mostra a liderança do 
governador Ratinho Júnior, 
que tornou o Paraná em 
atrativo importante para que 
o empresariado possa se 
instalar e produzir. O Estado 
teve a maior movimentação 
de contêineres do Brasil. 
Somaram R$ 17 bilhões os 
investimentos estaduais para 
fomento da indústria. Esse 
resultado prova que, se quiser, 
dá! É geração de emprego 
e de renda que temos de 
incrementar, em âmbito 
nacional, na velocidade dos 
6,7% de aumento da indústria 
no Paraná”, disse o deputado 
Vermelho (PSD).

Da Redação ADI-PR Curitiba
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COBERTURA com 310m², localizado 
na Rua José Teixeira D´ávila, 3797 
- Defronte Justiça Federal. Piso in-
ferior: sala de estar/jantar, cozinha 
planejada, lavanderia, 01 suíte e 02 
dormitórios, BWC social, todos mo-
biliados. Piso Superior: ampla suí-
te, salão de festas/ jogos, cozinha/
churrasqueira, terraço descoberto 
com pergolado e deck em madeira. 
Localização privilegiada, no Centro 
da cidade. Grande oportunidade 
para adquirir sua moradia com con-
forto e sofisticação. Para mais infor-
mações, ligue e agende uma visita.

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

Ótimas condições.

R$ 95.000

Apto 201 - 2º Andar - Localizado no 
Jd. dos Príncipes, à 50m da Av. Lon-
drina,  entre Unipar Campus III e a 
Praça Miguel Rossafa. Contendo 01 
suíte, 02 quartos, BWC social, sala 
ampla, cozinha, sacada, lavanderia 
e 01 vaga de garagem. Apartamento 
em ótimas condições de uso, com 
90m² privativos. Excelente ambien-
te familiar e baixo custo de condo-
mínio. Agende uma visita!

OURO VERDE I

ED. SERRANO

EDIFÍCIO BELA VIDA

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

Apto 303, 1º andar, bloco 03, lo-
calizado no Residencial Bela Vida, 
próximo ao Sorvetes Guri. Com 
52m² de área total e 46m² de área 
privativa, contendo 02 quartos, 
BWC social, sala, cozinha e 01 vaga 
de garagem descoberta. Agende 
uma visita para conhecer!

R$ 105.000

TOTALMENTE

MODERNIZADA

ED. PALLADIUM - COBERTURA

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
�������

�������

60X
�������
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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.  

Reunião legislativa termina em 
B.O. na Delegacia de Polícia

Um boletim de ocorrên-
cias de calúnia, difamação e 
injúria foi registrado na delega-
cia de Umuarama na tarde da 
segunda-feira (16), contra um 
assessor parlamentar e um 
vereador da Câmara Munici-
pal. O assessor teria filmado a 
saída de uma reunião na sala 
do presidente do Legislativo.

No encontro estavam o 
chefe de gabinete da pre-
feitura de Umuarama, Luiz 
Genesio Picoloto, o chefe de 
gabinete da presidência da 
Câmara Municipal, Maciel 
Aparecido Rodrigues, os 
vereadores Junior Ceranto 
e Ronaldo Cruz Cardoso e o 

Sanepar refuta ‘fake news’
Em nota, a Sanepar afirma que na sexta-feira (13) o gerente 

Carlos Henrique Gonçalves, participou de reunião na Câmara 
com os vereadores da Comissão de Justiça e Redação, quando 
foi tratado sobre a prorrogação do contrato entre o Município 
e a Sanepar. Na saída da reunião, foram gravadas imagens do 
gerente com uma mochila em que levava um computador de 
mão. No entanto, tal imagem foi divulgada em redes sociais 

com ilações a respeito do conteúdo da mochila, sem nenhuma 
preocupação com a apuração dos fatos e com a honra do profis-
sional da Sanepar, que estava a serviço da empresa exercendo 

função gerencial de negociação com a Câmara, visando sempre 
a prestação de serviços de excelência na cidade.

Diante disso, foi feito Boletim de Ocorrência na Delegacia de 
Polícia para que o autor da publicação e quem compartilhou o 

conteúdo respondam por crime de calúnia e difamação contra a 
pessoa do gerente.

engenheiro e gerente regional 
da Sanepar em Umuarama, 
Carlos Henrique Gonçalves.

No registro feito na dele-
gacia, consta que o assessor 
lotado no gabinete do verea-
dor Deybson Bitencourt teria 
filmado a saída da reunião 
de maneira acintosa, des-
respeitosa e até criminosa, 
chegando a ser advertido 
pelo diretor da Câmara, de 
que tal prática não fazia parte 
de suas funções. O servidor 
teria respondido que estava 
cumprindo ordens do verea-
dor Deybson Bitencourt.

Os denunciantes rela-
tam que os vídeos foram 

enviados em redes sociais 
e foram alvos de comentá-
rios feitos por internautas, 
dando conotação de que 
a reunião teria sido para 
a prática de atos ilícitos, 
ou seja, corrupção. O fator 
principal, foi uma mochila 
carregada pelo gerente da 
Sanepar, onde estava o seu 

material de trabalho.
Os denunciantes relata-

ram a polícia que o verea-
dor Deybson também atuou 
na propagação do material 
difamatório e calunioso.

Deybson foi intimado e 
compareceu na tarde de 
ontem à delegacia, onde 
foi ouvido.

Denúncia caluniosa e 
comunicação falsa

Na tarde de ontem (17), Deybson Bitencourt foi intimado e 
compareceu na delegacia, onde foi ouvido a respeito das acusações 
e afirmou que depois de dar seu depoimento, registrou Boletim de 

Ocorrências contra os que representaram anteriormente contra 
ele, pelos crimes de denunciação caluniosa e comunicação falsa de 
crime. O vereador disse que seu assessor filmou apenas pessoas 

públicas, ocupantes de cargos públicos. “Portanto não há proibição 
inclusive pelos mesmos estarem na Câmara Municipal, onde há 

câmeras de segurança e que imagens coletadas podem ser solicita-
das por qualquer vereador a qualquer momento”.

Ele disse que a denúncia feita contra ele é desproporcional e 
ilegal. “Apenas compartilhei o vídeo na página pessoal do Facebook, 
não tecendo comentários sobre os mesmos, isso não é crime tipifi-
cado pelo código penal brasileiro. Estou tranquilo para prestar escla-
recimento e mediante o judiciário, tomar providências contra quem 
hoje nos imputam como criminosos”. O vereador ainda ressalta: “Se 

há alguém que precisa se justificar perante a comunidade, são os 
que realizam reuniões clandestinas à revelia da lei e, se o preço de 
ser um fiscal da Lei e atuar representando a população é ser 

processado, estou disposto a pagar este preço”, encerra.

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
18/11 a 18/12 0,5000 0,2871 0,0000
19/11 a 19/12 0,5000 0,2871 0,0000
20/11 a 20/12 0,5000 0,2871 0,0000
21/11 a 21/12 0,5000 0,2871 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,50% 29,85 
Vale ON +0,02% 53,35 
ItauUnibanco PN +1,52% 36,02 
Bradesco PN +1,84% 34,82 
Viavarejo ON -2,31% 10,99 
Cielo ON +5,52% 8,79

IBOVESPA: +0,64% 112.615 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 109,53
Libra est. 0,7610
Euro 0,8963
Peso arg. 59,82

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,1% 4,0640 4,0650 -4,1%
PTAX  (BC) -0,3% 4,0681 4,0687 -3,7%
PARALELO 0,0% 4,0200 4,2900 -4,2%
TURISMO 0,0% 4,0200 4,2700 -4,3%
EURO -0,1% 4,5380 4,5394 -2,6%

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 17/12

Iene R$ 0,0372
Libra est. R$ 5,35
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1587,05 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 17/12

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 17/12 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 86,00 2,4% 0,6%
SOJA Paranaguá 90,50 0,6% -0,5%
MILHO Cascavel 42,50 1,2% 10,4%

SOJA 928,75 6,75 1,1%
FARELO 302,30 1,00 -2,2%
MILHO 390,00 2,00 2,4%
TRIGO 556,25 6,50 9,9%

SOJA 77,81 -0,7% -0,1%
MILHO 37,50 0,1% 11,8%
TRIGO 48,01 0,1% 4,3%
BOI GORDO 191,09 -0,4% 12,7%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 17/12 PR DIA 30d.

Em 17/12 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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Pedido de
exoneração
de servidor 

A Presidência da 
Câmara de Umuarama 
recebeu requerimento 
protocolado na tarde 
de ontem (17), pelos 
ve r eado res  Jun io r 
Ceranto e Ronaldo 
Cruz Cardoso e pelo 
chefe de Gabinete de 
Gestão Integrada da 
Prefeitura de Umua-
rama, Luiz Genésio 
Picoloto, solicitando 
a exoneração do ser-
vidor Samuel Manoel 
Santiago, ocupante do 
cargo de Secretário 
Parlamentar no Gabi-
nete do vereador Deyb-
son Bitencourt.

A motivação é a gra-
vação de vídeos por 
meio do ser vidor, no 
qual foram registra-
das imagens dos três 
requerentes, assim 
como demais ser vi-
dores do Legislativo e 
do gerente regional da 
Sanepar Carlos Hen-
rique Gonçalves, que 
estiveram em reunião 
na Câmara na tarde da 
sexta-feira (13), oca-
sião em que o Santiago 
teria feito os vídeos e 
posteriormente enca-
minhado para divulga-
ção em redes sociais, 
o que teria motivado o 
questionamento acerca 

da honestidade dos 
vereadores e demais 
pessoas que aparecem 
nas gravações.

QUEBRA DE 
DECORO

No mesmo docu-
mento recebido pela 
Câmara, é solicitada 
representação de que-
bra de decoro parlamen-
tar por meio vereador 
Deybson Bitencour t, 
pelo mesmo ter com-
par tilhado o material 
em redes sociais.

Ante a solicitação, o 
presidente Noel do Pão 
determinou a realização 
de Processo Administra-
tivo para que sejam apu-
rados os fatos relativos 
à exoneração do Servi-
dor.  Acerca do questio-
namento de quebra de 
decoro pelo parlamentar 
Deybson Bitencourt, o 
mesmo será objeto de 
procedimento na forma 
da Resolução 75/95 do 
Regimento Interno da 
Câmara Municipal de 
Umuarama.

Após a notificação, 
o vereador e o servi-
dor têm 48 horas para 
se manifestar. Para se 
tratar do contraditório 
acerca da quebra de 
decoro, outro procedi-
mento deve ser aberto.

Prevenção popular
Para não ser acusado de 
esnobar os sem-terra, o 
presidente Jair Bolsonaro 
reservou a tempo, no 
Orçamento federal para 
2020, R$ 175 milhões para 
regularização fundiária 
nos estados da Amazônia 
Legal. E mais R$ 75 milhões 
nas fronteiras da mesma 
região. A questão das 
queimadas pesou na decisão 
também. Vai direcionar, a 
priori, R$ 280 milhões para 
“prevenção, fiscalização, 
combate e controle do 
desmatamento ilegal”.

Agora, vai
O governo, no apagar de 
2019, enfim, garantiu no 
Orçamento R$ 1,02 bilhão 
para a Previdência Rural.

Agora, vai 2
Não é o ex-ministro da 
Fazenda Guido Mantega 
que todos os anos errou 
a previsão. É a turma que 
move a economia: o Brasil 
cresce 2,5% em 2020. É o 
que preveem os industriais 
da CNI.

Coutinho largado
Considerado um mito 
político na Paraíba, Ricardo 
Coutinho vai ter um Natal 
complicado depois que o 
desembargador Ricardo 
Vital autorizou sua prisão 
preventiva. O PSB divulgou 
nota oficial defendendo a 
inocência dele, pré-candidato 
à Prefeitura de João Pessoa. 
O ex-governador é acusado 
de desviar R$ 134 milhões da 
saúde no período de 2011 a 
2018, quando comandou o 
Estado. 

Calvário eleitoral
O presidente da legenda, 
Carlos Siqueira, parece 
desconhecer os detalhes 
da operação Calvário 
deflagrada pela Polícia 
Federal. A decisão da Justiça 
está amparada em provas 
como gravações telefônicas 

de Ricardo Coutinho com 
aliados seus combinando 
a divisão dos valores das 
propinas. O diretório o largou 
e foca nas eleições.

Águas...  
O deputado estadual do Paraná 
Luiz Guerra (PSL) apresentou 
projeto que promete polêmica: 
que o governo do Estado 
autorize a concessão das 
Cataratas do Iguaçu. Mas já 
é concedida, não? Sim, pelo 
ICMBio, do governo federal. É 
quiprocó de décadas.

... da discórdia
Um fazendeiro espanhol, 
então proprietário daquela 
beleza toda, cedeu as terras 
à União em carta. Mas o 
ex-governador Beto Richa 
registrou em cartório, 
há poucos anos, como 
patrimônio e posse do 
Paraná. Vem muita água (ou 
cascata) aí, de todos os lados.

Natal do Despolarizar 
A ONG Politize! lança sexta-
feira um manual pertinente 
para tempos de debates 
políticos e ideológicos 
polarizados. Para arrefecer 
os ânimos dos brasileiros 
no Natal, vai criar o projeto 
Despolarize, com orientações 
para seus principais 
propagadores.  

TV Escola
Em nota à Coluna, o MEC 
informa que o contrato de 
gestão com a Associação de 
Educativa Roquette Pinto, que 
gere a TV Escola, encerra-se 
no fim deste ano e não será 
renovado. O MEC quer fazer 
suas próprias produções 
- como citamos, a cúpula 
tentou contratar a turma 
demitida, que ficou fiel à 
gestão atual da emissora.
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Casa é desocupada depois que 
varanda foi engolida por erosão

A Defesa Civil de Umuarama 
desocupou uma residência 
situada na rua Marialva, nos 
fundos do Harmonia Clube de 
Campo. O imóvel sofreu ações 
causadas pela grande quantidade 
de chuvas que atingem a cidade 
desde a última quinta-feira (12).

Outras duas casas também 
foram afetadas e há riscos de que 
venham a ser desocupadas.

De acordo com Enivaldo Ribeiro, 
inspetor da Defesa Civil, foi veri-
ficado o avanço de uma erosão 
no córrego Figueira (que desagua 
no lago Aratimbó), que engoliu a 
varanda de uma residência. “Houve 
o colapso de muro por conta da 
chuva, que levou à erosão e ao 
posterior rompimento de um emis-
sário da Sanepar causado uma ero-
são ainda maior”, explica Ribeiro.

O inspetor conta também que 
o grande problema naquele local é 
a topografia, no ponto onde foram 

Edifício próximo
Muito próximo às residências afe-
tadas, está o residencial Solar das 
Palmeiras. Segundo a defesa civil, o 
prédio tem uma fundação construída 
dentro das normas do Crea e, devido 
a distância que está do ponto onde 
houve o rompimento do emissário, 
não deve ser afetado.

Ponte do São 
Cristóvão
A cabeceira da Ponte do São 
Cristóvão também foi danificada 
pela chuva, mas segundo a defesa 
civil, forma as águas que seguiram 
pelas vias e não foi o leito do rio 
Canelinha que atingiu a ponte. 
A estrutura não foi atingida e 
ontem mesmo, equipes da pre-
feitura e da Sanepar trabalharam 
para resolver o problema.

construídas as residências no Jar-
dim São José e o lançamento de 
águas pluviais nas margens do cór-
rego que causam a erosão.

“A grande quantidade de chuva 
sobre o terreno inclinado e muito 
arenoso, fez com que a terra 
ficasse encharcada. É importante 
explicar que ali é um terreno de 
terra nua numa área que sofreu 
leve um desmatamento. A erosão 
avançou em direção às casas e 
comprometeu três imóveis. Num 
deles o muro dos fundos foi engo-
lido, levando junto parte do muro 
e da varanda da casa vizinha”, 

relata o inspetor, ressaltando que 
as residências foram construídas 
sobre aterros.

ALERTA
A Defesa Civil ainda faz um 

alerta. Há previsão de chuvas para 
toda a semana. “Estamos monito-
rando os locais afetados e vamos 
acompanhar se houver andamento 
da erosão, pois temos ainda duas 
casas no Jardim São José ‘sobre 
aviso’”, aponta, lembrando que 
dentro de um período de 24 horas 
choveu em Umuarama 89 milíme-
tros. Em dois dias houve um regis-
tro de 149 milímetros.

NUMA das casas atingidas, o muro foi engolido e na residência vizinha, a varanda foi levada morro abaixo

ALEX MIRANDA
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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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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 
Rita tenta falar com Lígia, mas Rui 
acaba provocando uma discussão 
com Filipe. Tatoo tem esperanças de 
se aproximar de Anjinha, e Camelo se 
preocupa. Filipe desabafa com Meg 
e afirma que deseja esquecer Rita. 
Marco decide se juntar à greve de 
fome de Anjinha. Lígia discute com 
Joaquim. Bill parte para os Estados 
Unidos. Marquinhos tira uma fotogra-
fia de Celso e Jaqueline juntos, e ins-
tiga Thiago contra o professor. César 
tenta se reaproximar de Jaqueline. 
Serginho alerta Rita sobre Rui. Leila 
e Rui armam para Rita e Filipe. Para 
provocar Rita, Filipe afirma que Leila 
é sua namorada.

Bom Sucesso 
Alberto se compromete a pagar Elias 
pela doação. Alberto e Marcos se preo-
cupam por Paloma ficar sozinha com 
Elias. Gabriela e Vicente reatam. Sil-
vana finge que está grávida de Mário 
para impedir que o editor termine o 
relacionamento deles. Paloma escuta 
Tadeu e Elias planejando a divisão do 
dinheiro. Elias avisa a Paloma que dor-
mirá com ela no quarto. Paloma conse-
gue se desvencilhar de Elias.

Amor de mãe 
Lurdes, Camila e Ryan se preocupam 
com Sandro. Sandro revela a Lurdes 
que tem uma dívida com Marconi, e a 

Clotilde percebe que Afonso 
não anota as dívidas de Lola
Em “Éramos seis” Julinho conta a Clotilde que conhe-
ceu os filhos de Almeida. Durvalina começa a trabalhar 
para Afonso. Lola e Clotilde confirmam a encomenda 
de doces e pedem ajuda a Maria. Clotilde percebe que 
Afonso não anota as dívidas de Lola e comenta com a 
irmã. Isabel afirma a Lola que a ajudará com os doces. 
Olga pune Zeca por sua ausência. Carlos sofre, sem 
conseguir decidir entre Inês e Mabel. Adelaide decide 
apresentar seu novo amor a Emília. Alfredo conta a 
Adelaide sobre a agressão que Isabel sofreu.

mulher afirma que ajudará o filho. Dur-
val ensina Thelma a andar de bicicleta. 
Betina conhece Matias. Camila descon-
fia de Eunice. Vitória discute com Álvaro 
por livrar Vicente da detenção. Belizá-
rio repreende Vicente. Magno convida 
Betina para morar em sua casa. Lídia 
seduz Tales. Lurdes conta a Thelma que 
planeja vender sua casa para pagar a 
dívida de Sandro. Nuno aceita fechar 
negócio com Lurdes. Camila, Ryan 
e Magno acreditam que Lurdes e 
Sandro estejam escondendo algo. 
Vitória descobre que Lurdes vendeu 
sua casa. Lurdes é sequestrada.

Cúmplices de um resgate 
Lola conta aos cúmplices que há uma 
moradora nova no prédio, Helena. 
Manuela fica pensando se poderia ser 
sua tia. Dinho conversa com Helena e fica 
feliz ao saber que ela não namora Fausto. 
Helena fica sabendo que a banda Cúmpli-
ces de Um Resgate mora no condomínio 
e Dinho diz que a levará para ela pedir 
autografo deles. Safira está bêbada em 
casa e é cuidada por Priscila. A mulher 
revela para a filha que a ama. Manuela se 
esconde quando Helena entra no aparta-
mento. Sandro também fica nervoso ao 
reconhecer Helena. Dinho convida Helena 
para jantar em seu apartamento.

As aventuras de Poliana 
Lindomar e Arlete oferecem que Gleyce 
e sua família passem a noite em sua 

casa. João conta para Poliana que Josefa 
e Tião não são seus pais verdadeiros, 
porém não revela sua descoberta. Jerry e 
Guilherme acabam brigando na saída do 
cinema, os seguranças do local interme-
diam a briga e chamam seus pais. Pen-
dleton tenta se aproximar de sua filha. 
Mário decide dar um presente para Ester.

Amor sem igual 
Maria Antônia fica furiosa ao ver seu 
amado levando a prostituta nos bra-
ços. Poderosa pergunta por seu lenço. 
Miguel não encontra e questiona Maria 
Antônia. A filha de Oxente mente e diz 
que o pano rasgou. Miguel avisa à Pode-
rosa sobre o ocorrido com o lenço. Ela 
se entristece. Poderosa percebe que 
Maria Antônia se livrou do lenço. Miguel 
sai para trabalhar. Maria Antônia diz que 
Poderosa não é bem-vinda e a ameaça.

O rico e Lázaro 
Preocupada, Shag-Shag pede cerveja 
ao filho. Nabucodonosor parabeniza 
Nabonido pelos cálculos. Gadise diz 
que algo aconteceu à princesa. Edissa 
corre para ver Joaquim no calabouço. 
Evil pergunta o que o príncipe de Judá 
está escondendo. Daniel diz para os 
amigos manterem a fé em Deus. Ravina 
fica preocupado com Joana. Amitis se 
desespera ao ver Kassaia morta. Lia 
avisa Daniel sobre a morte da princesa. 
Asher diz estar satisfeito com o novo 
emprego. Amarrada, Joana é levada por 
Fassur para um cativeiro.
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Seu humor mais generoso irá lhe permitir ver as 
coisas por um ângulo mais otimista. Não tente se 
empurrar demais ou exagerar. Mantenha um senso 
de equilíbrio, sem se esquecer de reservar um 
tempo para si mesmo.

Você terá a chance de demonstrar suas habilidades 
como mediador quando houver um conflito entre aque-
les que o rodeiam. Você está em excelente forma e se 
sente um pouco elétrico porque suprimiu algumas de 
suas necessidades. Dê a si mesmo um tempo privado.

Você vai perceber que estava certo de ser insis-
tente com uma pessoa em particular. Seu estado de 
ânimo está melhorando e está mantendo sua vitali-
dade em um nível aceitável. Faça algum exercício!

Esforce-se caso a tentação esteja muito forte... Você 
está encontrando dificuldades para se manter em 
equilíbrio emocional hoje. Você está se sentindo na 
melhor forma e estável o suficiente para enfrentar o 
que precisa ser enfrentado. 

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

Remoer o passado não lhe permite ousar a avançar 
para o futuro. Você precisa atualizar as suas ideias! 
Você seria muito feliz se lidasse racionalmente com 
as questões que o estão preocupando. Diga tudo 
o que sempre quis dizer e que guardou até agora.

Você está se sentindo relaxado, tranquilo e otimista. É 
o momento perfeito para resolver um conflito. Você está 
mantendo a sua boa forma e vai saber exatamente como 
colher os frutos. Só não se esqueça de parar completa-
mente antes de se sentir completamente esgotado.

Você tem que se aproximar das pessoas que ama. 
Siga os seus sentimentos, eles vão levar você na 
direção certa. Seu estado de ânimo vai fazer toda a 
diferença hoje e facilmente compensar o sono que 
está faltando.

Você vai preferir trabalhar em equipe e terá bons 
relacionamentos por causa disso. Sua aptidão física 
não está adaptada às suas atividades. Os altos e 
baixos que você está experimentando é um sinal 
de fadiga mental. 

Você vai encontrar seu próprio caminho para dialo-
gar, o que vai tornar a vida mais fácil. Você precisa 
de mais liberdade e vai se sentir mais reacionário 
- você precisa respirar.

Algumas discussões intensas irão abrir algumas por-
tas interessantes para você. As ligações que fizer 
hoje serão benéficas. Você está em boa forma, mas 
está fazendo muito para as outras pessoas e não 
o suficiente para você mesmo. Tenha cuidado com 
excesso de trabalho!

Você hesitou muito tempo para atingir uma meta. 
Agora é o momento para a ação definitiva. O con-
tato com a água irá melhorar notavelmente os seus 
níveis de energia. Praticar um esporte seria ideal.
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2/il. 3/oro. 4/apae. 5/prumo. 6/olodum — reaver.
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Zélia Casoni

Bem-aventurado 
o homem que não 
anda no conselho 
dos ímpios. Ele é 

como árvore planta-
da junto a corrente 

de águas, que, 
no devido tempo, 
dá o seu fruto, e 

cuja folhagem não 
murcha; e tudo 

quanto ele faz será 
bem-sucedido 

(Salmos 1.1, 3). 

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

aniversário hoje -, Paulo Souza, 
Jones Vivi, Aurora Aparecida Cray da 
Costa, Valdevino Anacleto de Araujo. 

Da coluna: felicidades!

Vernissage 
O artista plástico  Sérgio Trajano realiza 
exposição das suas telas mesta quarta-
-feira (18),  na Rua Amapá 2730 apto 
74 A, no Edifício Atlântico, às 18h30. 

PORTRAIT
Em clima de Natal, o 
pequeno Gabriel já 

ganha clique do seu 
primeiro Natal na 

companhia dos pais 
Vanessa Cossi e Ân-
gelo Colto, na lente 
exclusiva de Isabella 

Harmatiuk
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Desejamos que o seu Natal seja 
brilhante de alegria, iluminado 
de amor, cheio de harmonia e 

repleto de paz!  
São os votos
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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
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

EXTRAVIO DE ALVARÁ
VALDIR GRACINI 7833505078904, 
i n s c r i t a  s o b  n º  C N P J 
29.396.753/0001-40, estabele-
cido na Rua Apucarana, 386, Lovat 
Distrito de cidade de Umuarama 
Estado do Paraná CEP 87520-000, 
comunica para os devidos fins o 
extravio de seu Alvará de Licença 
Municipal nº 36.464. Com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial. 

EXTRAVIO DE ALVARÁ
CR ARTE EM MÓVEIS LTDA, inscrita 
sob nº CNPJ 03.604.401/0001-
49, estabelecida na Rua Projetada A, 
2385, JARDIM Novo Horizonte, CEP 
87.506-330, na cidade de Umua-
rama Estado do Paraná, comunica 
para os devidos fins o extravio 
de seu Alvará de Licença Muni-
cipal nº 22.311. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.      

EXTRAVIO DE ALVARÁ
M A UMUARAMA COMÉRCIO DE 
MÓVEIS LTDA, inscrita sob nº CNPJ 
07.750.013/0001-27, estabelecida 
na Rodovia PR 323 – KM 306, S/N, 
Parque Industrial, CEP 87.507-000, 
na cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, comunica para os devidos 
fins o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº 25.996. Com 
esta publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.      
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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

EXAME DE SUFICIÊNCIA

Com 70% de aprovação no Exame 
de Suficiência do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), o curso de Ciências 
Contábeis da Unipar comemora a 
conquista. O coordenador do curso, 
professor Clóvis Uliana, diz que o 
desempenho dos estudantes foi ótimo, 
mantendo a média anual. “Isso é prova 
da dedicação dos estudantes atrelada 
à qualidade das aulas oferecidas pelo 
curso, pois grande parte dos acadêmicos 
conseguiu a aprovação”, enfatiza. Segundo 
ele, o curso de Ciências Contábeis da 
Unipar, com seu corpo docente de alto 
nível, tem como premissa buscar estratégias 
e metodologias inovadoras para formar 
profissionais mais antenados e melhor 
capacitados para o mercado de trabalho. A 
aprovação no exame de suficiência passou 
a ser requisito obrigatório para o exercício 
da profissão de contador. 

Ciências Contábeis 
comemora 70% de aprovados

Final do 
Interbairros
No último domingo (15) aconteceu 
a final do Interbairros sub-17 no 
Estádio Municipal Lucio Pipino. A 
equipe campeã foi o Colégio Bento 
Jardim União, que venceu por 2 a 1 
o Zona III, sangrando-se o melhor 
time da competição em 2019. 
Foram três meses de partidas dispu-
tadas entre 10 equipes, com jogos 
realizados nas arenas de Lovat, 
Serra dos Dourados e Umuarama.

Classificação Final
O primeiro Lugar ficou com o Colégio 
Bento e, quem ficou em segundo 
foi o time do Zona III, já em terceiro 
lugar Serra dos Dourados e na quarta 
posição, a equipe do A.C.E.R.U. A 
premiação foi com troféus e meda-
lhas do primeiro ao quarto lugar. 
Após a final do Interbairros a Smel 
(Secretária de Esporte e Lazer de 
Umuarama) encerrou suas atividades 
deste ano de 2019, e agora só voltara 
em janeiro do próximo ano.

Eliminatórias 
da Copa
O Brasil conheceu o seu primeiro adver-
sário nas Eliminatórias para a Copa de 
2022, no Qatar. Em sorteio realizado 
na sede da Conmebol, no Paraguai, 
ficou decidido que a seleção de Tite 
vai estrear contra a Bolívia, em casa. O 
segundo desafio da seleção brasileira 
será contra o Peru. A primeira rodada 
da competição, que ocorrerá no fim de 
março, foi formada com os seguintes 
duelos: Uruguai x Chile, Colômbia x 
Venezuela, Paraguai x Peru e Argentina 
x Equador. O clássico entre Brasil e 
Argentina ficou para a sexta rodada.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
BATISTI & LONDERO LTDA 
- ME, inscrita sob nº CNPJ 
81.458.432/0001-42, estabele-
cida na Rua Arapongas, 4516, Zona 
III, CEP 87.502-180, na cidade de 
Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins o 
extravio de seu Alvará de Licença 
Municipal nº 24.091. Com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.      
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NÃO DEIXE 
ACUMULAR ÁGUA

NA BANDEJA EXTERNA 

DA GELADEIRA E EM 

BROMÉLIAS NO JARDIM.

TAPE OS RALOS 

E MANTENHA AS 

CAIXAS D’ÁGUA 
FECHADAS.

MANTENHA LAJES, 

CALHAS DO TELHADO 

E VASILHAMES DE 

ANIMAIS SEMPRE 
LIMPOS.

TRATE A ÁGUA 
DA PISCINA COM 
CLORO E LIMPE 
UMA VEZ POR 

SEMANA.
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