
Aporte de R$ 8,4 bi eleva 
educação com tecnologia 
e infraestrutura no Paraná 
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Banana na pista 
Uma carreta carregada com banana e mamão 

tombou no entroncamento das rodovias 
PR-323 e PR-486 e espalhou as frutas pela pista. 

Patrulheiros rodoviários tiveram de controlar 
o tráfego até que a carga fosse recolhida e o 

caminhão retirado. O motorista, que mora em 
Perobal, vinha da Bahia e descarregaria as frutas 
em Francisco Alves e em Foz do Iguaçu. Ferido, 

ele foi levado ao Hospital Cemil, em Umuarama. 
l Pág. 11

Adolescente envolvido em 
acidente de moto que matou 
irmão continua na UTI

PRF registra 15 mortos no 
Natal; já a PRE confirma 
queda de acidentes
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UMUARAMA

Mais de R$ 150 milhões serão
investidos na agricultura familiar

A Secretaria da Agricultura e Abastecimento prepara para o início de 2020 a entrega de 
equipamentos e veículos adquiridos com recursos de emendas parlamentares da bancada 

federal do Paraná. As emendas somam R$ 154,50 milhões, dos quais R$ 7,2 milhões 
serão contrapartida do governo estadual, e vão beneficiar cerca de 13.400 agricultores 

familiares do Estado. 
DIVULGAÇÃO
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Investigação afetada
Integrantes do Ministério da Justiça avaliaram que a 
investigação envolvendo Flavio Bolsonaro pode ser afetada 
com a criação da figura do juiz de garantias. O juiz de garantia 
faz parte do pacote anticrime aprovado pelo Congresso – e o 
trecho foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro – à revelia 
do ministro Sergio Moro, que passou os últimos dias tentando 
convencer o Presidente do contrário.

Derrota
Se atingir o caso Flavio, como acreditam fontes do 
Ministério da Justiça, o juiz Flavio de Oliveira Nicolau, 
responsável pela condução do processo, pode ser 
afastado. Integrantes do governo apontam que o 
presidente ouviu “outros especialistas e atores em cena”. 
E que “discordar faz parte do papel do assessor”, além 
de ressaltar que o ministro Moro afirmou em uma rede 
social que muitos pontos evoluíram no pacote – embora 
tenha sido derrotado no juiz de garantia.

Aposentadoria cassada
A Controladoria-Geral da União (CGU) cassou a aposentadoria 
que o ex-presidente da Petrobras durante governos petistas, 
José Sérgio Gabrielli, recebia como professor da Universidade 
Federal da Bahia. A decisão é do dia 20 de dezembro e foi 
publicada no Diário Oficial da União. Ela é assinada pelo 
ministro da CGU, Valmir Gomes Dias.
No texto, a CGU informa que Gabrielli foi alvo de um 
processo administrativo disciplinar, aberto em 2015, e 
penalizado com base na lei que trata do regime jurídico 
dos servidores públicos federais. Ele foi enquadrado nos 
itens que tratam de prática de improbidade administrativa 
e de lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio 
nacional. O texto não informa, porém, quando e onde essas 
infrações foram praticadas por ele. Gabrielli era alvo de um 
processo administrativo na CGU aberto após uma auditoria 
do órgão apontar prejuízo de US$ 659,4 milhões na compra, 
pela Petrobras, da refinaria de Pasadena, nos EUA, em 2006. 
Na época, Gabrielli era o presidente da estatal.

Sim ao Congresso
O Ministro da Justiça também 
apresentou como argumento 
ao Presidente Jair Bolsonaro, 
a questão que se refere 
ao aumento de custos. Ele 
explica que seria necessária 
a contratação de mais juízes 
para que o pacote funcione, 
mas o presidente não se 
convenceu. Na quinta-feira 
(26) , o presidente Jair 
Bolsonaro disse que não pode 
dizer ao sempre “não” ao 
Congresso.

‘Rachadinha’
Para auxiliares do ministro 
Sergio Moro, pesaram 
também as críticas que o 
presidente já fez a ‘erros’ 
em investigações, além do 
que chama de ‘abuso’ na 
investigação contra Flavio 
Bolsonaro, acusado pelo 
Ministério Público de chefiar 
uma organização criminosa 
que teria atuado na prática 
da ‘rachadinha’ em seu 
gabinete quando ele era 
deputado estadual na Alerj.
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Mais de R$ 150 milhões serão 
investidos na agricultura familiar

A Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento prepara para o início 
de 2020 a entrega de equipamentos 
e veículos adquiridos com recursos 
de quatro emendas parlamentares 
da bancada federal do Paraná. As 
emendas somam R$ 154,50 milhões 
– dos quais R$ 7,2 milhões em con-
trapartida do governo estadual.

Essas emendas vão beneficiar 
em torno de 13.400 agricultores 
familiares do Paraná. Equipe téc-
nica do Departamento de Desenvol-
vimento Rural Sustentável (Deagro) 
da Secretaria da Agricultura e Abas-
tecimento analisa os convênios e 
prepara as licitações para compra 
de equipamentos.

Outra emenda parlamentar da 
bancada federal, no valor de R$ 

Pecuária leiteira
A primeira emenda, de autoria do 
deputado federal Felipe Francisquini, 
visa estimular a pecuária leiteira pra-
ticada pela agricultura familiar de oito 
municípios – Alto Piquiri, Piên, Andirá, 
Porecatu, Primeiro de Maio, Reserva, 
Salgado Filho e Terra Roxa. Serão inves-
tidos R$ 1,59 milhão na compra de oito 
conjuntos de equipamentos, que vão 
compor a Patrulha do Leite.
Os conjuntos serão compostos por 
uma ensiladeira, uma carreta agrícola 
e um trator, devendo beneficiar cerca 
de 400 produtores.
Esse projeto visa apoiar os agri-
cultores familiares para que sejam 
incluídos no mercado formal. Para 
isso, os agricultores beneficiários 
podem se profissionalizar com foco 
em qualidade, volume de produção, 
competitividade e responsabilidade 
ambiental. Esse convênio está sendo 
ajustado para ser iniciado em janeiro 
de 2020. Serão R$ 1,44 milhão do 
governo federal e mais R$ 144 mil do 
governo estadual.
Os equipamentos serão repassados 
às associações de produtores da 
agricultura familiar dos municípios, 
via termo de cessão e uso. Segundo o 
Deagro, até junho todos os equipa-
mentos deverão estar entregues.

Cadeias produtivas
Outra emenda visa o fortalecimento da agricultura familiar com a compra de 222 

tratores agrícolas, com potência mínima de 100 cavalos de potência e equipado com 
cabine fechada. O investimento é estimado em R$ 31 milhões, oriundos do Ministé-
rio do Desenvolvimento Regional – MDR, dos quais R$ 600 mil será contrapartida do 
governo do Estado. Os tratores serão destinados para uso coletivo e prestação conti-
nuada, devendo atender 150 municípios e beneficiar um total de 2.000 produtores. 

Serão atendidos os projetos de estruturação das cadeias produtivas potenciais.

57,9 milhões, está prevista para 
ser executada em 2020. Ela per-
mitirá a compra e repasse às pre-
feituras de mais tratores, máqui-
nas, veículos e caminhões para 
obras de melhoria e manutenção 
de estradas rurais.

BOM ENTENDIMENTO
Para o secretário Norberto Orti-

gara, a canalização dessas emendas 
para o Paraná é fruto de um bom 
entendimento entre o governador 
Carlos Massa Ratinho Júnior e depu-
tados e senadores do Paraná.

“Com o apoio das emendas 
vamos ajudar os municípios na 
tarefa difícil de conservar as estra-
das rurais e também poderemos 
fazer inserções em outras cadeias 
produtivas, como o leite por exem-
plo”, afirmou Ortigara.

“Isso demonstra maturidade polí-
tica, demonstra entendimento de 

uma agenda comum entre o governo 
e a bancada federal, que traz recur-
sos da União para execução aqui no 
Paraná”, disse o secretário.

Consta também na proposta 
orçamentária do governo federal 
que está no Congresso Nacio-
nal, mais uma emenda com essa 
mesma finalidade: prover os muni-
cípios de máquinas, implementos, 
equipamentos para manter, ade-
quar, conservar e dar melhor trafe-
gabilidade para as estradas rurais.

“Serão mais R$ 57 milhões com 
essa finalidade e, com certeza, fare-
mos uma boa aquisição de equipa-
mentos para ajudar os municípios. 
Aqui vai nossa mensagem de grati-
dão à bancada federal por essa visão 
estratégica, encontrando eco aqui 
no Paraná e a certeza de que juntos 
entregaremos os equipamentos aos 
nossos municípios”.

Estradas rurais
Outras duas emendas, que somam R$ 123 milhões, visam a aquisição de máquinas 

e equipamentos para serem utilizados em obras de melhorias das estradas rurais. As obras 
vão beneficiar as famílias de agricultores e a comunidade em geral que terão acesso faci-
litado a escolas, postos de saúde, além de boas estradas para escoar a produção agrícola 
com mais facilidade rumo às cooperativas e às indústrias. Uma das emendas, no valor de 

R$ 90 milhões (R$ 5,6 milhões em contrapartida do Governo do Paraná), vai atender cerca 
de 8 mil produtores em 211 municípios e mais um consórcio municipal do Estado. Serão 
comprados 36 caminhões basculantes, três caminhões comboio, 109 tratores agrícolas 

com potência mínima de 100 cavalos, 20 escavadeiras hidráulicas, 14 motoniveladoras, 80 
retroescavadeiras, 23 rolos compactadores. O Deagro já está fazendo a licitação de compra 

dos equipamentos, que começarão a ser entregues em fevereiro de 2020.
Outra emenda, no valor de R$ 33 milhões (sendo R$ 831,8 mil em contrapartida), 

também será utilizada na continuidade da adequação, manutenção e melhorias das 
estradas rurais e estruturação das cadeias produtivas potenciais.

Com os recursos dessa emenda, serão comprados 16 caminhões basculantes, 13 
minicarregadeiras, oito escavadeiras hidráulicas, três motoniveladoras, 16 pás carrega-

deiras, 50 retroescavadeiras e 6 colos compactadores.
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A par tir de 2020, a 
rede estadual de ensino 
do Paraná terá novidade: 
aulas de empreendedo-
rismo e de educação finan-
ceira. A inclusão das duas 
disciplinas na matriz cur-
ricular tem como objetivo 
desenvolver nos jovens, 
noções de protagonismo 
e autonomia, habilidades 
cada vez mais exigidas no 
mundo contemporâneo.

Para o secretário de 
Estado da Educação e do 
Espor te, Renato Feder, 
proporcionar aos estu-
dantes acesso a concei-
tos básicos de economia 
e finanças, bem como 
de cooperativismo, tra-
balho em equipe e ética 
profissional, é fundamen-
tal, uma vez que auxilia 
no desenvolvimento dos 
estudantes enquanto 
cidadãos de direito.

“O Governo tem o 
olhar no futuro, e a edu-
cação empreendedora e 
financeira garante maior 
autonomia lá na frente, 
para tomar decisões, para 
desenvolver um bom tra-
balho em qualquer área, 
para administrar melhor o 
dinheiro. Esses são conhe-
cimentos fundamentais 
para qualquer trabalhador 
ou empreendedor, que 
refletem no seu cresci-
mento pessoal e profissio-
nal”, explica Feder.
EDUCAÇÃO FINANCEIRA

A implementação da 
disciplina se dará por meio 
de uma parceria entre a 
Secretaria de Estado da 
Educação e do Esporte e 

Apoio a Moro
Levantamento do Instituto 
Paraná Pesquisas aponta 
que 59,5% dos brasileiros 
consideram ótimo (33,2%) e 
bom (26,3%) o combate do 
ministro Sergio Moro (Justiça e 
Segurança Pública) após julgar 
as ações da Operação Lava 
Jato. Para 18,3%, a atuação de 
Moro é considerada regular e 
18,7% a consideraram ruim 
(7,7%) e péssima (11%). O 
instituto entrevistou 2.222 
eleitores de 14 a 16 de 
dezembro em 166 cidades. 
A margem de erro é de 3 
pontos percentuais.

Moro II
O ministro Sergio Moro foi 
eleito pelo jornal britânico 
Financial Times como uma das 
50 personalidades mundiais 
que moldaram os anos 2010. 
Ele é o único brasileiro da 
lista. Segundo a publicação, o 
ex-juiz foi “ponta de lança de 
uma investigação de corrupção 
que balançou o establishment 
político da América Latina”.

Mais cinco dias
Partidos e institutos têm 
mais cinco dias para divulgar 
as pesquisas eleitorais sem 
registro na Justiça Eleitoral. 
A partir de 1º de janeiro, os 
levantamentos deverão ser 
registrados no TRE.

Muda Senado
O grupo lavajista Muda Senado 
já lançou seu candidato para a 
disputa da Casa Alta, hoje sob 
o comando de Davi Alcolumbre 
(DEM-AP). O candidato é o 
senador parananense Alvaro 
Dias (Pode).

Desafio
As redes sociais investem em 
mecanismos de checagem 
de informações com vistas 
às eleições de outubro do 
ano que vem. Já fizeram 
uma cartilha e fecharam 
acordos e treinamentos com 
o TSE, que aprovou punição 
a partidos e/ou candidatos 
que disseminarem conteúdo 

falso. O grande desafio 
é monitorar e impedir a 
divulgação das fake news 
pelo WhatsApp, a rede mais 
usada nas eleições de 2018.

É muito partido
O Brasil tem 77 partidos 
políticos em processo de 
formação. As legendas já 
comunicaram à Justiça Eleitoral 
que obtiveram registro civil 
em cartório, um dos requisitos 
iniciais para a criação de um 
partido. No momento, há três 
pedidos de registro no TSE: 
Partido Nacional Corinthiano 
(PNC), Partido da Evolução 
Democrática (PED) e o Partido 
Nacional Social Democrático 
Cristão (PNSDC).

Partido II
Hoje, o País conta com 33 
partidos políticos registrados 
no TSE que estão aptos a 
lançar candidatos para disputar 
as eleições de 2020. O último 
partido a ser criado foi o 
Unidade Popular (UP), no dia 
10 de dezembro.

PSB Mulher
O PSB do Paraná abre os trabalhos 
de janeiro com um encontro 
estadual das mulheres no próximo 
dia 25 em Curitiba. O partido 
vai garantir os 30% das vagas às 
mulheres na chapa dos candidatos 
a vereador nas eleições de 4 de 
outubro de 2020.

Recuo epidemiológico
“Pegamos dois ou três anos 
de recuo epidemiológico na 
dengue, 21 anos sem sarampo, 
e relaxamos. Vacinação é dever 
de cada secretário municipal de 
saúde. Elevamos a vacinação 
em 10%, mas não alcançamos 
os níveis preconizados pela 
Organização Mundial de Saúde, 
que é vacinar mais que 
95%. Conseguimos fazer um 
grande bloqueio da febre 
amarela e passamos pelo 
período mais crítico com 
‘apenas’ uma morte” - do 
secretário estadual de Saúde, 
Beto Preto, sobre o trabalho 
de vacinação no Paraná.

Aprendendo a 
empreender

o Banco Central. No proje-
to-piloto, a disciplina será 
incluída no currículo do 
Ensino Fundamental da 
rede estadual e promoverá 
a aprendizagem do uso 
consciente do crédito, a 
redução da inadimplência, 
a diminuição do endivida-
mento excessivo dos cida-
dãos, a formação de pou-
pança, entre outros temas.

A ideia é que a aborda-
gem em relação à Educação 
Financeira se dê de forma 
transversal, integrando a 
temática, até então iné-
dita na Educação Básica 
brasileira, ao processo de 
ensino e aprendizagem 
de Matemática e Ciên-
cias Humanas e Sociais 
Aplicadas, de acordo com 
a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC).
EMPREENDEDORISMO

Já a disciplina de 
empreendedorismo, que 
tem carga horária de duas 
horas semanais, será 
ministrada a alunos do 6º 
ao 9º ano de instituições 
de Ensino Fundamental 
Integral, que já possuem 
carga horária ampliada, 
contemplando, num pri-
meiro momento, estudan-
tes de 47 escolas.

A emenda prevê educa-
ção empreendedora, ética 
profissional, trabalho em 
equipe e cooperativismo, 
característica marcante 
do Estado. Com carga 
horária de duas horas 
semanais, a matéria 
buscará desenvolver nos 
jovens as noções de pro-
tagonismo e autonomia.
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Educação no PR ganha mais 
tecnologia e infraestrutura
Aprimorar os processos pedagógi-

cos, utilizar a tecnologia para facilitar 
a vida de pais, alunos e professores, 
garantir um ambiente escolar de qua-
lidade com melhorias da estrutura 
das escolas e compra de equipa-
mentos. A Secretaria de Estado da 
Educação e do Esporte planejou e 
destinou recursos para concretizar 
todas essas metas. Em 2019, foram 
investidos R$ 8,4 bilhões na área.

“Nesse ano, investimos muito em 
infraestrutura escolar, incluindo obras, 
merenda, transporte, fundo rotativo e 
mobiliário. Conseguimos realizar muita 
coisa. Apenas em construções e obras 
foram 190 milhões, o que permitiu 
que a secretaria concluísse 200 obras 
em 2019 e iniciasse 150 obras que 
vão terminar em 2020”, destacou o 
secretário estadual da Educação e do 
Esporte, Renato Feder.

Apenas para garantir o serviço do 
transporte escolar, o repasse aos 
399 municípios paranaenses che-
gou a R$ 130 milhões para o aten-
dimento de 210 mil estudantes da 
rede estadual de ensino. Outros R$ 
130 milhões custearam a alimenta-
ção escolar – em torno de 45% des-
ses recursos destinados a compras 
de produtos da agricultura familiar.

Para o mobiliário, utensílios, equi-
pamentos de cozinha, refeitórios, 
eletrodomésticos e equipamentos 
de informática foram gastos R$ 100 
milhões, beneficiando aproximada-
mente 1,8 mil escolas.

As parcelas do fundo rotativo para 
todas as escolas estaduais somam 
R$ 116 milhões. Os recursos auxi-
liam no desenvolvimento de ativida-
des pedagógicas, compra de mate-
riais e na contratação de serviços.

TECNOLOGIA
Avaliação diagnóstica, matrícula 

online, chamada de presença, acom-
panhamento de notas e faltas dos 
alunos – tudo isso na palma da mão, 

Estratégias certeiras
Inovação pedagógica e tecnológica, a Prova Paraná também conquistou boa 

adesão. Trata-se de uma avaliação inédita na rede estadual, que tem como objetivo 
gerar informações para as escolas sobre o que seus alunos estão aprendendo e quais 

são suas dificuldades. A partir dos resultados tem-se um diagnóstico da aprendizagem. 
Com isso em mãos é possível definir estratégias pedagógicas direcionadas.

Quase 1 milhão de alunos de todo o Estado participaram da terceira edição da Prova 
Paraná. Para gerir esse grande volume de informações, a secretaria criou o aplicativo Cor-

rige, que lê o cartão resposta e gera os resultados de cada estudante pelo celular.
“A Prova Paraná foi um dos grandes destaques desse primeiro ano de gestão. 

Ela ajuda o professor a elaborar melhor suas aulas, já que ele consegue ver tudo 
o que a turma aprendeu e o que não aprendeu, e assim planejar uma aula mais 

assertiva. Para 2020, vamos ampliar a avaliação para todas as disciplinas e aprimo-
rar a correção”, explicou Feder.

direto no celular de professores, pais 
e alunos. A Secretaria de Estado da 
Educação e do Esporte encerra o ano 
mais perto do que nunca da comu-
nidade escolar, graças à dobradinha 
entre o pedagógico e a tecnologia.

Para Feder, a utilização da tecnolo-
gia a serviço do processo de ensino 
e aprendizagem traz inúmeros benefí-
cios, uma vez que aprimora processos 
e facilita o acesso à informação. Os 
resultados positivos e a boa adesão 
aos programas comprovam isso.

A matrícula online é um exemplo. 
Pela primeira vez, as inscrições para a 
rede estadual de ensino puderam ser 
efetivadas também pela internet, via 
sistema desenvolvido pela Diretoria de 
Tecnologia e Inovação da secretaria. 
“Foram em torno de 400 mil matrícu-
las online. Mais de 400 mil famílias 
que não precisaram ir até a escola, 
que conseguiram garantir a matrícula 
de casa. Além disso, podendo indicar 
até três escolas de sua preferência 
como opção”, explica o secretário.

AEN

A utilização da tecnologia no processo de ensino traz benefícios, uma vez que aprimora processos e facilita o 
acesso à informação
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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

Ano a ano, a Universidade Paranaense 
aumenta seus investimentos em projetos 
de capacitação de seu corpo docente, 
dedicados à atualização e ampliação 
dos conhecimentos. No início do mês 
foi lançado um dos mais importantes: 
o ‘Projeto de Capacitação Continuada 
#inovarparaunipar’, que tem parceria 
do Google for Education, do Google. 
Coordenado pela Diretoria Executiva 
de Gestão das Relações Trabalhistas, o 
objetivo da proposta está na certificação 
da Unipar como universidade referência do 
serviço Google for Education, bem como 
facilitar o uso das tecnologias em sala de 
aula, por meio de oficinas e conferências. 
A cerimônia aconteceu com a participação 
do Reitor Carlos Eduardo Garcia e do 
diretor da DEGRT, Jânio Paganini. E reuniu 
cerca de duzentos professores.

Unipar promove capacitação 
de alto nível para professores

GOOGLE FOR EDUCATION

Os diretores 
da Unipar, Luiz 

Rômulo Alberton 
e Jânio Paganini 

Momento da entrega de 
certificados: Fernanda Alves 
e o professor da Unipar, José 
Luiz Borsatto Júnior

Reitor Carlos Eduardo 
Garcia: “A Unipar está 
sintonizada com as 
expectativas de um 
mundo que evoluiu”

Em palestra, professora doutora 
Fernanda Alves, innovator Google, que 
faz parte do time da Nuvem Mestra

O palestrante Doug Alvoroçado, também 
innovator do Google, ladeado pela professora 
Carla Zanfrilli e o diretor Jânio Paganini 
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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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Decoração Natalina

Casa di Maria vence Concurso 
de Decoração Natalina pelo 2º 
ano seguido

Cinco participantes da votação 
interativa foram sorteadas e 
receberam vales-compra de 
R$ 200. Os representantes 
das empresas com as maiores 
pontuações no Concurso de 
Decoração Natalina (Vitrines), 
realizado em parceria pela 
Aciu, através do Conselho 
da Mulher Empresária e 
Executiva, e Prefeitura, 
receberam as premiações em 
evento especial no anfiteatro 
Anfiteatro Haruyo Setogutte, 
no Paço da Amizade, na tarde 
desta sexta-feira (20). Com 
197,5 pontos, a loja Casa di 
Maria venceu pelo segundo 
ano consecutivo e levou R$ 
3 mil. Rosas de Jardim ficou 
em segundo, com 190 pontos, 
faturando R$ 2 mil, e Quality 
Festas obteve a terceira 
colocação, levando mil reais. 

A comissão de julgamento foi 
composta pelas especialistas 
Francieli Zabini, Juliana Buch, 
Luci Lemes e Marcia Brum. Os 
internautas também ajudaram 
a eleger a melhor fachada 
empresarial, votando pelo site 
da Aciu. 

Contempladas
Adriane de Souza, Andressa 
dos Reis Ferreira, Crislaine 
Francisca Prohmann, Ivanele 
Andrade Bispo e Josiane 
Santana Martins foram as 
participantes da votação 
interativa do Concurso 
de Decoração Natalina 
(Vitrines) do Natal Encantado 
contempladas com vales-
compra de R$ 200. O sorteio 
foi realizado pelo Conselho 
da Mulher Empresária e 
Executiva na Aciu, na tarde 
desta quarta-feira (18). Os 
vales poderão ser utilizados 
em qualquer empresa filiada 
à Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola.  

Premiação
A premiação será entregue em 
evento especial nesta sexta-
feira (20), no Paço da Amizade 
(Centro Cívico), às 14h. Na 
ocasião também serão entregues 
as premiações dos concursos 
de decoração para residências 
e condomínios e conhecida a 
empresa que elaborou a melhor 
fachada temática. 

Emoção na avenida
No desfecho de uma 
programação natalina marcada 
por novidades, a encenação 
‘Sem Jesus Não é Natal’ 

percorreu a principal artéria 
da cidade, a avenida Paraná, 
na segunda-feira (23) à noite. 
Concebida para emocionar o 
público e ficar na memória 
coletiva, com o emprego 
de carros alegóricos teve 
para a contemporaneidade 
o sentido do nascimento 
de Cristo, além de muitas 
surpresas que alegraram o 
público. Aciu e prefeitura 
tiveram a parceria da 
paróquia São José Operário.

Vagas de estágio
O Centro de Incentivo à 
União Escola/Empresa 
(Ciunem) anunciou 12 vagas 
de estágio para os estudantes 
de Umuarama e região. Há 
oportunidades tanto para 
os acadêmicos do ensino 
superior quanto para os 
estudantes do ensino médio. 
O Ciunem é responsável pela 
intermediação das vagas, ou 
seja, recebe os candidatos e 
encaminha para as empresas. 
Os interessados devem entrar 
em contato pelo telefone (44) 
3621-2840.

Se alguém tem algo a dizer 
é Sônia Hess, muito citada 
pela Forbes nos últimos anos 
como uma das mais poderosas 
mulheres de negócio do 
território nacional, mas ela 
prefere ouvir. 
- Nós temos de nos forçar a 
aprender o tempo todo. Temos 
dois ouvidos e uma boca, para 
ouvirmos mais do que falamos. 
Não se aprende sem ouvir.

 
Pensemos a respeito. Tenha um 
esplêndido Natal, com muita 
Paz, Saúde e Fraternidade.
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Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Balanço
positivo

A programação do 
Natal Encantado foi 
encerrada oficialmente 
com a encenação ‘Sem 
Jesus Não é Natal’, na 
noite da segunda-feira 
(23) e a Associação 
Comercial, Industrial e 
Agrícola (Aciu) fez um 
balanço positivo, enal-
tecendo principalmente 
as parcerias.

“Tivemos ingredien-
tes inovadores, que 
agradaram, e ótimas par-
cerias. Nossa avaliação 
não poderia ser outra. 
Estamos muito satisfei-
tos com o resultado”, 
destaca o presidente 
Orlando Luiz Santos.

“Atuar em conjunto 
com a Prefeitura é uma 
fórmula de sucesso 
que se repete há muito 
tempo. Mas cabe realçar 
a impor tância de todos 
que aderiram ao projeto. 

Foram muitos, e para 
que nenhuma injustiça 
ocorra, fica nossa sau-
dação cordial a todos”, 
complementa.

“Foi um grato apren-
dizado e em muitos 
momentos percebemos 
que o mais impor tante 
é o desejo de fazer 
acontecer. Nosso Natal 
Encantado foi memorá-
vel”, ressalta a diretora 
de Feiras e Eventos, 
Carina Previato.

Muito atuante desde 
a organização do cro-
nograma, Clovis Bruno 
Filho, diretor setorial do 
Comércio, também ficou 
satisfeito. “A Aciu, os 
parceiros, a sociedade 
organizada como um 
todo estão de parabéns. 
Pela programação de 
qualidade que propicia-
ram através da união de 
esforços”, pontua.

ENCENAÇÃO ‘Sem Jesus Não é Natal’, na noite da segunda-feira (23), encerrou 
a programação do Natal Encantado

ASSESSORIA

STF & ideologia de gênero
A decisão monocrática do 
ministro do Supremo Tribunal 
Federal Edson Fachin sobre 
a suspensão de lei municipal 
que impede ideologia de 
gênero numa escola pode 
abrir precedente e efeito 
cascata em várias escolas do 
País. O caso em questão é 
sobre uma lei de Blumenau 
(SC), que vedou a “inclusão 
de expressões relacionadas 
a ideologia, identidade 
e orientação de gênero 
em qualquer documento 
complementar ao Plano 
Municipal de Educação e nas 
diretrizes curriculares”. O tema 
polêmico já rendeu embates 
entre conservadores e liberais 
no Congresso Nacional e ainda 
causa repercussão nacional. 

Falta o plenário
A decisão do ministro Fachin 
foi em análise à Arguição 
de Descumprimento de 
Preceito Fundamental nº 462, 
da Procuradoria-Geral da 
República. Ainda vai a plenário.

Grita da classe
O tema é tão polêmico que o 
próprio ministro Fachin, na esteira 
da sua decisão, indicou que o 
STF deve levar a plenário a ADI 
5668, na qual o movimento 
LGBTIQ+ questiona a falta de 
reconhecimento do Plano 
Nacional de Educação para o 
tema.

Não passa
Mas no Ministério 
da Educação não há 
movimentação a respeito, 
nem vontade. Há 
preocupação geral de a 
identidade de gênero ser 
direcionada, e não explicada.

Risco...
O Tribunal Superior Eleitoral 
acaba de publicar as regras 
para o uso do fundo eleitoral, 
após amplo debate e consulta 
a partidos. Mas um tema ainda 
causa preocupação às cúpulas das 
legendas e aos ministros do TSE: 
o risco de mais candidaturas de 
mulheres “laranjas”. Pela regra, o 
partido deve destinar no mínimo 
30% do montante recebido às 
campanhas das candidatas. 

É muito dinheiro para sempre 
poucas candidatas.

...de laranjal
É um desafio imenso para 
as legendas a filiação de 
mulheres, e maior desafio 
lançar candidatas para 
justificar o valor investido nas 
campanhas. Daí o surgimento 
das “laranjas” nas campanhas 
de 2018, o que já rende 
inquérito e operação da Polícia 
Federal contra o ministro do 
Turismo, Alvaro Antonio, e o 
presidente do PSL, deputado 
federal Luciano Bivar. Ambos já 
indiciados pela PF. 

Marielle
A viúva e familiares da 
vereadora assassinada 
Marielle Franco têm prazo 
até fim da semana que vem 
para informar à Justiça se 
desejam a federalização da 
investigação. A consulta foi 
autorizada pela ministra 
Laurita Vaz, do Superior 
Tribunal de Justiça.

Com a palavra
A Procuradoria do Rio de 
Janeiro e da Advocacia-Geral 
da União também foram 
intimados a se manifestar sobre 
a condução da investigação.

Calvário familiar
 O ex-governador da Paraíba 
Ricardo Coutinho passou o 
Natal e curtirá o Réveillon em 
casa, com o “camburão na 
esquina”, livre pelo STJ. Mas 
o irmão Coriolano Coutinho 
- apontado como um dos 
operadores do esquema - fica 
trancado na cela mais semanas. 
Coutinho é acusado de liderar 
quadrilha que desviou R$ 134 
milhões dos cofres públicos.

De quem entende
Gilberto Kassab, ex-prefeito de São 
Paulo, ex-ministro e dono do PSD, 
repete a quem encontra que a 
melhor opção de Jair Bolsonaro foi 
criar o Aliança pelo Brasil.
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Adolescente envolvido em acidente 
que matou o irmão continua na UTI
O jovem de 15 anos, que 

sofreu um acidente que vitimou 
fatalmente seu irmão de ape-
nas 8 anos no domingo (22) no 
Parque Ibirapuera, em Umua-
rama, continua internado em 
um hospital da cidade.

Ele e o irmão foram socorridos, 
ambos em estado grave, após a 
colisão da moto em que estavam 
contra um veículo Gol. O impacto 
foi muito violento e os dois tiveram 
que ser socorridos rapidamente.

O garotinho de oito anos 
não resistiu aos ferimentos e 
morreu na segunda-feira (23) 
durante a madrugada. Já o 

adolescente segue no hospi-
tal, que em nota ressaltou a 
gravidade da situação. “A res-
peito do paciente de 15 anos 
vítima de um acidente de moto 
no último domingo (22) em 
Umuarama o hospital Noros-
par informa que o quadro clí-
nico segue sem alterações. O 
paciente permanece sedado, 
entubado e em estado grave na 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI)”, diz o comunicado.

O acidente aconteceu na rua 
Manoel Freitas e o garoto de 8 
anos estava na garupa da moto 
pilotada pelo irmão, de 15 

Esfaqueado foi preso no PA
Um homem foi detido pela 
Polícia Militar em Tapejara (52 
quilômetros de Umuarama), 
quando procurava atendimento 
no pronto socorro do município. 
Ele havia sido esfaqueado. A 
PM foi comunicada do fato 
e, quando chegou ao local, 
descobriu que contra a vítima 
do esfaqueamento, havia um 
mandado de prisão expedido 
pela Justiça.

Assalto no Natal
Na noite de Natal, em Goioerê 
(67 quilômetros de Umuarama), 
a PM registrou o roubo de 
um Fiat Toro, que estava 
estacionado em frente ao 
pronto socorro municipal. O 
motorista desembarcava do 
veículo quando a passageira foi 
rendida por um assaltante que 
fez menção de estar armado. 
Momentos mais tarde o veículo 
foi localizado abandonado. O 
autor do crime fugiu.

anos. Eles colidiram contra a 
lateral de um veículo Volkswa-
gen Gol. Devido à violência do 
choque, os dois ocupantes da 
moto sofreram ferimentos con-
siderados graves e foram con-
duzidos ao Hospital Norospar.

A moto em que estavam ficou 
completamente destruída. A moto 
foi recolhida à sede do Batalhão 
de Polícia Militar.

A Polícia Civil vai investigar 
o caso, e pretende identifica o 
proprietário da motocicleta que 
poderá vir a ser responsabili-
zado pela entrega do veículo ao 
adolescente.

PMs de Cruzeiro do Oeste 
e de Tapejara deram cumpri-
mento a Mandados Judiciais 
em locais de denúncias de 
tráfico de drogas nos dois 
municípios no início da semana 
do Natal. Em Cruzeiro do 
Oeste, em uma casa, foi 
encontrado com um homem, 
uma porção de maconha 
e a quantia de R$ 15 em 
dinheiro. Dentro do imóvel 
estava também outra porção 
de maconha e a quantia 
de R$ 130, bem como 3 
pedras de crack enterradas no 
quintal. Já em Tapejara, um 
homem fugiu assim que a PM 
se aproximou de sua casa. no 
local foi apreendida a quantia 
de R$ 2.100, uma balança de 
precisão, 11 buchas de cocaína 
e 10 pedras de crack. Todo o 
entorpecente, dinheiro e demais 
objetos apreendidos nas ações 
foram entregues na 17ª Delega-
cia de Polícia Civil de Cruzeiro 
do Oeste, local onde os envol-
vidos foram encaminhados.

DIVULGAÇÃO
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Carreta tomba e espalha 
carga na PR-323

Um acidente no final da madru-
gada de ontem (26), deixou uma 
pessoa ferida na rodovia PR-323. 
Segundo a Polícia Rodoviária 
Estadual, trata-se do tombamento 
de uma carreta. Por volta das 5h 
o veículo, que estava carregado 
com frutas, fazia a curva no trevo 
do entroncamento das rodovias 
PR-323 e PR-486.

O motorista sofreu ferimentos 
moderados e foi socorrido por 
equipes do 6º Subgrupamento 
de Bombeiros Militares de Umua-
rama, que foram auxiliados por 
uma equipe do Samu.

Patrulheiros rodoviários de Iporã 
estiveram no local para controlar o 
tráfego até que a retirada da carga 
e do veículo tombado.

A carga de banana e mamão 
ficou espalhada pela pista e o 
tamanho do estrago só foi visível 
durante a manhã. O motorista, 
que tem 42 anos, é morador em 
Perobal e foi levado para o hospital 
Cemil, em Umuarama.

Ele teria iniciado a viagem com 
o caminhão na Bahia, onde car-
regou as frutas, e iria entregar a 
mercadoria em Francisco Alves e 
em Foz do Iguaçu.

DEPOIS do acidente, o veículo espalhou a carga de 
frutas pela pista

D
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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
27/11 a 27/12 0,5000 0,2871 0,0000
28/11 a 28/12 0,5000 0,2871 0,0000
1/12 a 1/1 0,5000 0,2871 0,0000
2/12 a 2/1 0,5000 0,2871 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,34% 30,91 
Vale ON +0,38% 54,79 
ItauUnibanco PN +1,52% 37,40 
Brasil ON +1,14% 53,20 
Qualicorp ON +4,73% 38,12 
Cogna ON +3,57% 11,60

IBOVESPA: +1,12% 117.203 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 109,65
Libra est. 0,7692
Euro 0,9008
Peso arg. 59,98

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,3% 4,0800 4,0810 -3,8%
PTAX  (BC) 0,0% 4,0751 4,0757 -3,5%
PARALELO -0,2% 4,0200 4,3300 -3,3%
TURISMO -0,2% 4,0200 4,3100 -3,4%
EURO 0,0% 4,5172 4,5195 -3,0%

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 23/12

Iene R$ 0,0370
Libra est. R$ 5,28
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1591,09 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 26/12

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 26/12 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 85,00 0,0% 1,2%
SOJA Paranaguá 89,50 -0,6% 0,0%
MILHO Cascavel 43,50 2,4% 14,5%

SOJA 937,75 3,75 4,5%
FARELO 299,50 -1,90 -0,6%
MILHO 388,50 -0,25 2,6%
TRIGO 549,00 9,50 5,8%

SOJA 77,47 0,0% -1,4%
MILHO 37,73 0,2% 11,0%
TRIGO 48,01 0,0% 3,4%
BOI GORDO 189,49 0,5% 0,0%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 20/12 PR DIA 30d.

Em 26/12 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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Saiba mais: 
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Ampliação do Aeroporto de Foz do Iguaçu – 
É mais conforto para os passageiros e 
desenvolvimento para a região

Leilão portuário no Porto de Paranaguá – 
É modernização e ampliação da estrutura 
portuária para incentivar o aumento das exportações 
e facilitar o escoamento da produção

Novas Unidades Habitacionais – É uma vida 
com mais dignidade – Mais de 24 mil unidades 
entregues (Faixa 1 + FGTS)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
registrou um saldo de 15 mortos, 159 
feridos e 121 acidentes no Estado do 
Paraná em cinco dias de Operação Na-
tal, entre sábado (21) e ontem (25).

O total de mortes registrada pela 
PRF no estado é 25% superior ao veri-
ficado durante o Natal de 2018, quan-
do 12 pessoas perderam a vida. Na 
operação do ano passado, outras 164 
pessoas saíram feridas e 131 aciden-
tes foram atendidos.

Durante a operação deste ano, as 
equipes da PRF flagraram em território 
paranaense 137 motoristas dirigindo 
sob efeito de bebidas alcoólicas, 594 
ultrapassagens proibidas e 86 crianças 
sendo transportadas sem cadeirinha. 
No total, 418 veículos foram recolhidos, 
por diferentes irregularidades.

Entre as causas dos 11 acidentes fa-
tais registrados estão desatenção, exces-
so de velocidade, ultrapassagem indevida, 
ingestão de álcool, desobediência à sina-
lização e presença de animais na pista.

Das 15 mortes, 14 ocorreram em 
situação de pista seca. A maioria dos 
óbitos foi registrada em trechos de pista 
simples (12 mortes), em retas (10) e no 
período noturno (9).

As duas ocorrências mais graves con-
centraram seis mortes. Na madrugada de 
domingo (22), três adolescentes morre-
ram após o automóvel em que eles eram 
passageiros sair da pista e colidir contra 
uma árvore, na BR-272, em Janiópolis, 

BALANÇO DA OPERAÇÃO NO PR

– 15 mortos;
– 159 feridos;
– 121 acidentes;
– 137 flagrantes de embriaguez;
– 594 ultrapassagens proibidas;
– 86 crianças sem cadeirinha;
– 38,2 toneladas de excesso de peso 
em caminhões;
– 418 veículos recolhidos;
– 59 pessoas presas.
Fonte: PRF

região centro-oeste do Paraná. O moto-
rista foi socorrido com lesões graves. 
Provavelmente nenhum dos ocupantes 
usava cinto de segurança.

Na tarde de ontem (25), outras três 
pessoas morreram em uma colisão fron-
tal na BR-373, em Chopinzinho, região 
sudoeste do estado. Entre as vítimas 
mortas estava um menino de três anos 
e a mãe, de 23. O pai da criança foi so-
corrido com lesões graves. O acidente 
teria sido causado por uma tentativa 
malsucedida de ultrapassagem feita por 
um outro carro, cuja motorista também 
morreu no local.

O tipo de acidente que mais resul-
tou em mortes foi a colisão frontal, 
com seis óbitos em quatro ocorrên-
cias. Dos 15 mortos, quatro eram mo-

PRF registra 15 mortes na Operação Natal no PR

tociclistas e um, pedestre. Em seus 
balanços estatísticos, a PRF contabi-
liza somente as mortes ocorridas nos 
locais dos acidentes.

EM apenas um acidente, três pessoas morreram. Foi uma colisão frontal na BR-373, em Chopinzinho, sudoeste do estado Rodovias estaduais registraram 
queda nos acidentes e nas mortes

A 4ª Companhia da Polícia Rodoviária 
Estadual, com sede em Maringá que atua 
nas rodovias do noroeste do estado regis-
trou uma queda superior a 28% no núme-
ro de acidentes registrados durante a Ope-
ração Natal, em comparação ao mesmo 

período do ano de 2018. Na segunda-feira 
(23) a única morte foi registrada, durante 
os seis dias de ação policial.

O número de pessoas feridas aumen-
tou. Foram registrados 46 este ano con-
tra 39 na Operação Natal do ano passa-
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do, um crescimento de 17,95%.
Desde o início da operação, a Polícia 

Rodoviária reteve 20 veículos e capturou 
74 imagens de irregularidades nas pistas. 
O número de autuações também caiu de 
343 em 2018 para 280 em 2019.

DURANTE a Operação Natal, 20 veículos foram tirados de circulação
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Negada a liminar para 
rescisão de Thiago Neves

O desembargador Manoel 
Barbosa da Silva, do Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT) de 
Minas Gerais, negou o pedido 
de rescisão indireta feito pelo 
jogador Thiago Neves de seu 
contrato com o Cruzeiro. A infor-
mação foi anunciada na manhã 
da quinta-feira (26).

O requerimento de Thiago 
Neves foi feito após a primeira 
instância do TRT-MG negar um 
pedido liminar de rescisão indi-
reta provocada pelo alegado 
descumprimento do contrato de 
trabalho do jogador, que tam-
bém cobra direitos trabalhistas 
não pagos. O meia tem contrato 
com o Cruzeiro até o final de 
2020, e cobra a rescisão ime-
diata para ter tempo de negociar 
com outro clube, já que a janela 
de transferência internacional 
fecha em janeiro.

Corinthians negocia Clayson com o Bahia

Entenda o caso
O camisa 10 acionou o Cruzeiro na Justiça do Trabalho, cobrando R$ 16 milhões e 

solicitando a rescisão unilateral. As causas são três meses de salários, sete meses de direito 
de imagem e encargos trabalhistas atrasados. O jogador ainda justificou que as “ameaças 
contra si e a família” e as declarações dos dirigentes do Cruzeiro contra ele motivaram a 

ação judicial. As justificativas foram dadas por meio da empresa que agencia a carreira do 
jogador, a Fatto Gestão, que também cuida dos interesses do volante Henrique. Segundo a 
nota, Thiago “não busca nada além dos seus direitos”. A ação corre em segredo de Justiça.

O Corinthians encaminhou a 
venda do atacante Clayson ao 
Bahia. A informação está no site 
oficial da torcida, ‘Meu Timão’. O 
contrato de Clayson com o Bahia 
deve ter duração de três anos. O 
Corinthians tem 40% dos direitos 
econômicos do jogador. O percen-
tual restante é do Ituano. O Bahia 
e os representantes do jogador 
discutem as bases salariais para 
o novo contrato. Superada esta 
etapa, ele deve ser anunciado 
pelo clube tricolor.

O jogador de 24 anos era alvo de 
críticas da torcida, mas se manteve 
como peça muito utilizada ao longo 
de 2019. Fez 62 jogos na temporada 
(32 no Brasileirão), com sete gols 

THIAGO Neves tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2020

DIVULGAÇÃO

marcados. Também teve 11 assis-
tências (o líder no quesito no elenco, 
junto com Sornoza). O atleta agra-
dava a Tiago Nunes, novo técnico do 
Corinthians, mas a diretoria tinha a 
ideia de negociá-lo. O clube foi pro-
curado por diferentes interessados 
– Athletico-PR e Bahia foram alguns 
dos clubes que buscaram informa-
ções sobre o atacante.

Trajetória
Clayson chegou ao Corinthians em maio de 2017, buscado na Ponte Preta por R$ 

3,5 milhões, mais a cessão de Claudinho e Léo Artur para o clube de Campinas. No 
Timão, o jogador foi bicampeão paulista e campeão brasileiro (2017). Fez 135 jogos e 

14 gols pelo clube.

CLAYSON deve deixar o Corinthians, para 
estrear no Bahia em 2020

DIVULGAÇÃO
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Preparação para a largada 
da São Silvestre 2019

A largada da São Silvestre acontecerá 
uma hora mais cedo em 31 de dezembro 
de 2019. A mais tradicional corrida de rua 
da América Latina, tem percurso de 15 km 
da capital paulista e começa às 7h25, 
com a largada para os cadeirantes, em 
seguida, a partir das 7h40, parte a elite 
feminina, e, por fim, às 8h05, a elite 
masculina, e o pelotão geral.

O percurso desta 95ª edição da 
corrida novamente passa por alguns 
dos principais pontos turísticos de 
São Paulo, com largada na Avenida 
Paulista, próximo ao número 2.000, 
e chegada em frente ao prédio da 
Fundação Cásper Líbero, também na 
Paulista, 900.

DESTAQUES
A São Silvestre confirmou seus 

primeiros destaques internacionais. 
A queniana Brigid Kosgei, recordista 
mundial de maratona e o queniano 
Paul Kipchumba Lonyangata, campeão 

Vitor Belfort x Wanderlei Silva

MULTIDÃO toma conta do centro de São Paulo para a São Silvestre 2018

DIVULGAÇÃO

da Maratona de Paris 2017. Serão 
cerca de 150 atletas na elite neste 
ano. Brigid Kosgei, de 24 anos, venceu 
neste ano a Maratona de Chicago, nos 
EUA, com o tempo de 2h14min04s, 

estabelecendo a melhor marca para 
a distância no mundo. Já Paul Kip-
chumba Lonyangata, de 27 anos, 
venceu a Maratona de Paris (FRA) em 
2017, com 2h06min10s.

Depois de assinar contrato com o 
evento asiático One Championship em 
2018, Vitor Belfort parece, finalmente, 
pronto para retornar aos octógonos. E de 
acordo com o veterano de 42 anos, um 
velho conhecido seria o rival ideal para cru-
zar seu caminho em sua estreia na nova 
organização. Em suas redes sociais, o 
atleta carioca convidou Wanderlei Silva 
para um duelo em fevereiro, em Singa-
pura, naquela que seria a revanche do 
confronto realizado em 1998, em São 
Paulo. Na ocasião, justamente do pri-
meiro UFC no Brasil, Belfort venceu por 
nocaute em menos de um minuto.

“O tempo está passando. Wanderlei, 
ouvi dizer que você está pedindo para lutar 
comigo de novo? Eu espero que isso seja 
verdade. Tenho um presente de Natal 
antecipado para você. Estou disposto a 
te dar a revanche mais esperada da his-
tória dos esportes de combate. Espero 
que aceite meu presente de Natal. Sugiro 
a data e o local do evento: final de feve-
reiro, Cingapura”, postou o ex-campeão 
dos meio-pesados (93 kg) no UFC.

Última aparição de Wanderlei
Wanderlei, por sua vez, fez suas últimas aparições no Bellator, quando acabou superado por 

Chael Sonnen e Quinton ‘Rampage’ Jackson. Na temporada 2019, o ‘Cachorro Louco’ flertou 
com um torneio que promove lutas de boxe sem luvas e desafiou Vitor, que aceitou o chamado 

na época, embora tenha exigido o uso de luvas para realizar um combate.

VITOR pediu revanche contra Wanderley por meio das redes sociais

DIVULGAÇÃO
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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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tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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que o humor dele está muito melhor após
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Rita confronta Leila 
na frente de Filipe
Em “Malhação”, Filipe acusa Rita de mentirosa, e ela 
afirma que provará sua inocência. Anjinha e Tatoo com-
partilham suas dores pela perda de suas mães. Meg 
entrega a Filipe o documento que comprova o sequestro 
de Rita. Camelo confronta Tatoo sobre suas intenções 
com Anjinha. Anjinha briga com uma aluna da escola. 
Filipe pede para Leila não incentivar sua raiva contra Rita. 
Anjinha culpa Jaqueline por sua briga na escola. Rita vê 
Rui conversando com Leila. Nanda tem uma nova crise 
de pânico. Rita confronta Leila na frente de Filipe.

Éramos seis 
Carlos termina o namoro com Mabel. 
Lúcio reclama do baile e Isabel se 
irrita. Clotilde pensa em Almeida. 
Adelaide e Alfredo se amam. Soraia 
consegue colocar pó de mico na roupa 
de Lili. Carlos procura Inês. Soraia vê 
Julinho ajudando Lili e avisa a Lúcio, 
que se enfurece ao ver a cena. Lúcio 
vai embora com Lili. Carlos e Inês se 
beijam. Soraia se aproxima de Julinho. 
Lola parabeniza Carlos por começar 
a namorar Inês. Isabel fica envergo-
nhada com o olhar de Felício. Alfredo 
e Adelaide pulam na piscina do clube 
sem roupas. Julinho e Soraia se bei-
jam. Isabel dança com Felício.

Bom Sucesso 
Paloma comunica aos filhos sobre a 
morte de Elias. Machado anuncia a 
Alberto que seu dinheiro foi recupe-
rado. Alice e Luan terminam o namoro. 
Batista convida Lulu para ir ao cinema. 
Mário descobre que a gravidez de Sil-
vana era falsa e encerra o relaciona-
mento. Mário faz uma serenata para 
Nana e a pede em namoro. Alice sur-
preende Marcos ao se revelar como 
a “nerd de Bonsucesso”. Alberto tem 
um sangramento, e Mauri informa que 
são sinais de agravamento da doença. 

Mauri sugere que Alberto se submeta 
a um novo tratamento para a doença.

Amor de mãe 
Vitória revela às irmãs que não 
perdeu seu bebê com Raul. Estela 
comenta com Jorge sobre seu 
plano contra Lídia. Tales se declara 
para Lídia. Álvaro descobre a trai-
ção de Amanda. Camila conversa 
com Nuno sobre Joana. Ryan fecha 
negócio com Carlinhos. Oliveira con-
vida Lurdes para sair. Vitória vai à 
comunidade onde Kátia morava, e 
Farula expulsa a advogada. Belizário 
confronta Agenor, que não resiste. 
Álvaro informa a Amanda que seu 
pai faleceu. Vitória confronta Daisy 
sobre o paradeiro de seu filho.

As aventuras de Poliana 
Fernanda se muda para a antiga casa 
de Cláudia e Afonso a ajuda com a 
mudança. Poliana convida seus ami-
gos para passarem o dia em sua 
casa. Luisa percebe que Bob não 
está muito bem e avisa Pendleton. 
Marcelo conta a sua mãe sobre o tér-
mino com Luisa. Filipa exclui Yasmin 
do grupo das 3-Sis. Jeff pede a ajuda 
de Brenda para consertar o pendrive. 
Marcelo tenta convencer a mãe que 
Roger falsificou sua assinatura para 

tomar o controle da O11O. Mário 
convida Ester para sair. Yasmin tenta 
fazer as pazes com Filipa e retomar a 
amizade.

Cúmplices de um resgate 
O homem aparece e Helena diz que 
sim. A sorveteria de Fiorina volta 
a fazer sucesso com a venda de 
milk-shakes. Na gravadora, todos 
assistem ao clipe final do C1R no 
zoológico. Priscila fica chateada e 
diz que está muito gorda no vídeo. A 
garota vai até o banheiro e, ao se ver 
no espelho, se vê distorcida, muito 
mais gorda, mesmo sendo magra.

Amor sem igual 
Tobias acha ruim a maneira acolhe-
dora como Fernanda está tratando 
Nivaldo. Norma se anima com as 
aulas de dança na casa dos idosos. 
Antônio Júnior fala sobre o desejo de 
receber a antecipação de sua herança. 
Ele fica irritado ao saber que seu pai 
ofereceu dinheiro a Miguel. Ramiro 
pede para ser tratado com respeito 
por Nivaldo. Os funcionários do sítio 
de Oxente avisam que precisarão vol-
tar para o nordeste. Furacão procura 
Poderosa e avisa que quer deixar 
São Paulo com Caio. Ela pede para 
a amiga seguir com eles.
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Um sentimento de frustração fará você se sentir 
melancólico, mas não se esqueça que tudo acontece 
mais cedo ou mais tarde. Se você continuar fazendo 
tantas perguntas, você só se sobrecarregará - você 
precisa descansar.

Não se preocupe muito com as coisas que você 
não pode fazer nada a respeito - você está pronto 
para realmente viver, para aproveitar ao máximo 
a vida. Respire mais profundamente, isso vai lhe 
ajudar a encontrar a calma que você precisa para 
as mudanças que está fazendo.
Você está variável e mutável e o seu humor refletirá 
a sua hesitação. Você está mais sensível sobre o 
gasto de energias de hoje e há sinais de recupe-
ração de equilíbrio.

Você vai se concentrar em suas estratégias e ações 
para atingir seus objetivos. É hora de voltar à pista. 
Você vai ficar em excelente forma se passar mais 
tempo falando com as pessoas próximas a você, 
sem ser evasivo.

Você terá a chance de resolver um conflito com 
alguém próximo a você. Você achará o ato de per-
doar mais libertador do que você pensa. Sua irrita-
bilidade pela falta de tato dos outros, na verdade, 
revela a tensão que você realmente deve levar em 
conta.

Você tem ideias concretas, especialmente para os 
seus projetos. A sorte estará do seu lado em todas 
as suas aplicações. Você está em melhor forma. 
Coma mais vegetais.

Esta é uma boa hora para trabalhar em equipe. 
Colabore sem reservas ou preocupação. Você não 
será capaz de trabalhar em seu próprio ritmo e vai 
precisar compensar isso descansando um pouco. 
Sessões de relaxamento seriam o ideal.

Você vai obter um retorno positivo dos esforços do mês 
passado. Há festas em todos os lugares. Existem moti-
vos para comemorar! As doenças psicossomáticas e 
distúrbios leves que está sofrendo são causados pelas 
suas frustrações. Seria uma boa ideia admitir que elas 
existem e resolver o problema na fonte.

Você está pronto para fazer a paz com todos hoje. 
Você estará bem acompanhado. Tenha cuidado 
antes de embarcar em atividades físicas, você pode 
se ferir sem querer.

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

Ouça as pessoas ao seu redor e esteja aberto a 
sugestões. Evite cometer erros. Cuidado para não 
se deixar ser dominado pelos outros e por suas 
preocupações. Pense antes de se envolver.

Suas iniciativas terão repercussões positivas. Você 
está preparado para enfrentar obstáculos, a moral é 
boa ao seu redor e você será eficaz com resultados 
tangíveis.
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Irlanda

Perspicaz
(o humor)
Escalam 

montanhas

Que adora
Jesus

A torcida
do Timão

Desejo de
vingança

Wimbledon ou 
Roland-Garros

Situação conflituosa como
a de Tina e Ike Turner

Informa-
ções úteis

Documento emitido pelo Ibama,
permite o funcionamento de uma

nova hi-
drelétrica

Inflamação
no canal
auditivo
(Patol.)

Estratifica-
ção social
da Índia

(?) France-
sa: abriga
as cidades

de Nice 
e Saint-
Tropez

Tecido 
de robes
"Suíça", 

no placar

Fluido
de pneus

Ósmio
(símbolo)

2/ed. 3/est. 4/eire — elle — idos. 7/riviera. 9/populares.
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Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário. 
Nesta sexta (27) os parabéns vão para 
Mariana Jardim, Maria Moreira, Mauro 

Ribeiro da Silva, Deisi Cardoso, Giltrudes 
Aparecida de Freitas, Luiz Carlos Fernandes 
Domingues e Viviane Schmidt Neves. No 

sábado (28) vivas para Ana Carolina Zaze, 
Cleuza de Oliveira Marques, Daniela Ramos, 
Larissa Camargo Martins Previato e Valéria 
Gazin. No domingo  (29) vivas para Marcos 

Onada, Clenira Tolardo, Danilo Zago,  
Elirani de Souza Chinaglia, Fábio Ferreira 

Bueno. Da coluna: felicidades! 

“Depois de 
terdes sofrido 
um pouco, o 
Deus de toda 
graça, que vos 
chamou a sua 
glória eterna 
em Cristo, ele 

próprio vos tor-
nará perfeitos, 
firmes, fortes e 
inabaláveis.”

 (I Pedro 5, 10)  

PORTRAIT
CAROLINA VENTURINI DERE-
NUSSON comemora aniversário 
amanhã (28) e ilumina a coluna 

com sua elegância e estilo. 
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FELIZ 2020!
Na passagem do Ano Novo os meus olhos flutuarão 
na magia de um novo tempo, desejando a todos 

meus leitores as melhores lições de esperança, amor, 
empatia, solidariedade, generosidade, fé, trabalho, 
amor próximo, paixão, amizade, amor eterno e mui-

tas bençãos de DEUS. . .     

Ivanildo Coutinho e Fran Cielly Amaral Adriana e Marcos Moro

Jr. Ceranto e Edimara Freitas  Fernando Monteiro e Zelia Casoni 

Fabio de Carvalho e Wanderley Rosa Gláucia Rodrigues e Jorge Cardoso
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

N ã o  c r i e  e x p e c t a t i v a s ,  c r i e  
f é .    E l a  m o v e  m o n t a n h a s .  

 

N e s t e  n o v o  a n o ,  s e j a  u m        
a g e n t e  t r a n s f o r m a d o r .  

 

Q u e r e m o s  P a z !  
 

LIONS CLUBE DE UMUARAMA  

Polícia ambiental apreende 
armas e aves em cativeiro

Facada nas costas
Um homem ferido nas 

costas por golpes de faca, 
foi encaminhado ao hospital 
Cemil, em Umuarama. A tenta-
tiva de homicídio foi registrada 
pela Polícia Militar no Natal 
(25 de dezembro), na área 
rural. A vítima, de 36 anos, 
foi socorrida pelo Samu e as 
equipes do 25º Batalhão de 
Polícia Militar (25º BPM) que 
também realizaram buscas 
para prender o suspeito.

A Polícia Militar informou 
que por volta das 23h40 o 
Samu foi atender a vítima na 
estrada Beija-Flor. O homem, 

identificado pelas iniciais 
J.C.G. tinha vários ferimen-
tos causados por perfura-
ções nas costas e estava 
consciente. Ele disse que 
um vizinho que mora em uma 
chácara próxima o atacou. 
Mesmo ferido, conseguiu 
chegar a um bar, onde pediu 
socorro. O homem não soube 
dizer a motivação do ataque 
nem o nome do acusado. Na 
casa onde o suposto autor 
do crime mora não havia nin-
guém. Foram feitas buscas, 
mas o suspeito não havia 
sido localizado.

A Polícia Ambiental mul-
tou em R$ 1,3 mil, um mora-
dor de Umuarama que man-
tinha em cativeiro duas aves 
nativas e guardava em um 
depósito, madeira nativa sem 
autorização dos órgãos com-
petentes. O acusado também 
responderá pelo crime de 
posse de arma de fogo irre-
gular, já que na casa em 
que mora, estavam duas 
espingardas e um revólver 
sem documentação.

De acordo com a Polí-
cia Ambiental, a situação foi 
descoberta após denúncias 
anônimas que levaram os poli-
ciais até o endereço. Quando 

chegaram ao local indicado 
verificaram que um corte de 
Ipê estava era armazenado de 
maneira irregular. Ainda, havia 
um pássaro preto e uma mari-
taca aprisionados em gaiolas 
sem a devida autorização. O 
homem acusado dos crimes 
ambientais disse que era 
caçador, atirador e coleciona-
dor e apresentou o registro de 
algumas armas. No entanto, 
três eram mantidas de forma 
ilegal: o revólver de calibre 
32, uma carabina de calibre 
38 e uma espingarda. A Polí-
cia Ambiental encaminhou o 
caso para a delegacia de Polí-
cia Civil de Umuarama.

ARMAS apreendidos estavam sem a devida documentação

DIVULGAÇÃO
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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

‘AMPLIE POSSIBILIDADES’

Campanha da Unipar está começando, com 
vários cursos, em várias áreas do conhecimento. 
São mais de 90 na lista multicâmpus da pós-
graduação lato sensu, incluindo MBA, todos 
regulamentados pelo MEC [Ministério da 
Educação]. A credibilidade da Unipar e o seu 
quadro de professores altamente conceituado 
garantem a escolha certa. Confira as opções 
oferecidas em Umuarama:

Análises Clínicas e Toxicológicas | Ciência 
e Tecnologia de Sementes | Constelações 
Familiares | Dermoestética | Direito 
Administrativo e Municipal [com tópicos especiais 
em licitações, compliance e eleitoral] | Direito 
e Processo do Trabalho | Direito Previdenciário 
| Endodontia | Engenharia de Segurança do 
Trabalho | Estruturas de Concreto e Fundações 
| Farmácia Clínica e Farmácia Hospitalar [ênfase 
em Prescrição Farmacêutica] | Farmácia Clínica e 
Farmacoterapia Aplicada | Fisiologia do Exercício 
e Reabilitação Cardiovascular | Harmonização 
Orofacial | Infecção Hospitalar e Resistência 
Antimicrobiana | Manejo da Fertilidade do Solo 
e Nutrição de Plantas | Medicina de Felídeos 
| Microbiologia e Controle de Qualidade 
Microbiológico | Nutrição e Fitoterapia Aplicada 
a Clínica | Ortodontia | Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos | Psicologia Histórico Cultural | 
Relações Familiares e Intervenções Psicossociais 
| Responsabilidade Civil | Restauração de Dentes 
| Tratados Endodonticamente com ênfase em 
Retentores Intrarradiculares | Sistemas Térmicos 
|Vigilância Sanitária e Saúde Única.

MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria | 
MBA em Gestão de Pessoas, Carreira e Liderança 
|MBA em Perícia, Auditoria e Gestão Tributária 
| MBA Executivo em Gestão Empresarial | MBA 
Executivo em Marketing, Tecnologia e Inovação

Inscrições para pós-
graduação estão abertas 

Brincando nas 
férias
O Sesc Umuarama está com 
inscrições abertas para o projeto 
‘Brincando nas férias’. A ação visa 
trazer diversão ás crianças de 6 
a 12 anos no período de férias 
escolares e possibilitar a inte-
gração entre os participantes. A 
temporada de 2020 iniciará no dia 
20 de janeiro e vai até o dia 31. O 
tema dessa edição será ‘Diversas 
Formas de Brincar’, que envol-
verá brincadeiras antigas, com 
jogos de tabuleiros e jogos ele-
trônicos, as brincadeiras serão 
realizadas no período da tarde 
da 13h30 até ás 17h30.

Rematrículas
Em férias coletivas, o Centro da 
Juventude de Umuarama (Ceju) 
divulgou o cronograma para 
matrículas e rematrículas do 
próximo ano. As rematrículas 
deverão ser efetivadas entre 8 
e 17 de janeiro, já novas inscri-
ções serão feitas de 20 a 24 de 
janeiro. O espaço é destinado 
ao desenvolvimento integral 
de adolescentes e jovens, são 
ofertados serviços que favore-
cem a convivência e fortalecem 
vínculos familiares e comunitá-
rios com atividades culturais, 
esportivas, recreativas e pro-
fissionalizantes que incentivam 
o protagonismo e a participação 
social. O Centro da Juventude 
atende na Avenida Goiânia, 3536.

Férias Coletivas
A Agência do Trabalhador de Umua-
rama entrou em férias coletivas 
nesta segunda-feira (23). No dia 
6 de janeiro haverá expediente 
interno e o atendimento ao público 
será retomado a partir do dia 7, no 
horário habitual. A Prefeitura terá 
expediente especial para atendi-
mento ao público até 6 de janeiro. 
No dia 6 os servidores retornam 
às atividades com atendimento no 
horário normal, das 8h às 11h30 e 
das 13h30 às 17h30.
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Discussão termina com
esfaqueamento e morte

Uma discussão banal, 
motivada pela posse de 
um aparelho celular, 
resultou em homicídio 
em São Jorge do Patro-
cínio na madrugada da 
quarta-feira (25) de Natal.

De acordo com a Polí-
cia Militar do município, 

um homem, ainda não 
identificado, foi encon-
trado com per furações 
no tórax e pescoço em via 
pública. Anteriormente, 
segundo testemunhas, 
ele teria tentado entrar 
em uma residência na 
rua Rosalina Ribeiro, 

aparentando estar alte-
rado e chamando por 
uma mulher.

Denúncias anônimas 
indicam que a motivação 
do crime seria uma dis-
cussão pela posse de um 
aparelho celular, ocorrida 
na praça central.

O corpo foi encaminhado 
ao Instituto Médico Legal 
(IML) de Umuarama ponde 
foi necropsiado e posterior-
mente liberado para os atos 
fúnebres. As circunstân-
cias do crime ainda estão 
sendo apuradas pela Polí-
cia Civil de Altônia.

Contrabandista capota carro durante perseguição na PR-323
Um homem foi preso 

na terça-feira (24) depois 
que foi flagrado contra-
bandeando cigarros do 

Paraguai. Ele seguia pela 
rodovia PR-323, entre 
Umuarama e Cruzeiro do 
Oeste. A ocorrência foi 

encaminhada para a dele-
gacia da Polícia Federal 
(PF) em Guaíra. Segundo 
o 25º Batalhão de Polí-
cia Miliar (25º BPM) o 
criminoso estava em um 
Civic que seguia no sen-
tido Cruzeiro do Oeste 

pela rodovia quando foi 
iniciado um acompanha-
mento tático. Na sequên-
cia o condutor deu meia 
volta e tentou retornar 
para Umuarama, mas foi 
cercado e mudou nova-
mente de direção

D
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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
BIZ 125 ES ...............................................................................................10/10 ........................... VERMELHA .................................. PARTIDA, 0KM .................................................................................R$ 7.500,00
CAPTUR 2.0 INTENSE AT. ...................................................................17/18 ........................... BRANCO ....................................... COMKPLETO, AUT ......................................................................R$ 75.900,00
COBALT 1.8 LTZ .....................................................................................17/17 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO ...................................................................................R$ 49.900,00
COBALT 1.8 LTZ .....................................................................................18/19 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO ...................................................................................R$ 60.900,00
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
FUSION TITANIUM AWD ....................................................................16/17 ........................... PRETO ........................................... COMPLETO, AUT, COURO......................................................R$ 109.900,00
HB20S 1.6 PREMIUM ...........................................................................13/14 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ...........................................................................................14/14 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 36.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT. ....................................................................................17/18 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 54.900,00
ONIX 1.4 ACT .........................................................................................18/19 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO ...................................................................................R$ 57.900,00
ONIX PLUS LTZ 1.0 TURBO................................................................19/20 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 69.740,00
ONIX 1.4 ACT AT ...................................................................................19/19 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 62.900,00
PEUGEOT 2008 ALURE  ......................................................................17/17 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 54.900.00
PRIMA 1.0 JOY .......................................................................................17/18 ........................... PRETO ........................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 43.900,00
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
STRADA ADV CD ..................................................................................19/20 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 69.900,00
SPIN 1.8 ACT AT ....................................................................................16/17 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 57.900,00
SPIN 1.8 ACT AT ....................................................................................17/18 ........................... PRATA ............................................ CPMPLETO, AUT ..........................................................................R$ 62.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................................................................13/13 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 34.900,00
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 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, TS ..................................................................R$ 84.900,00
TRAILBLAZER 2.8 LTZ .........................................................................13/13 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, AUT, COURO, 7L ...............................................R$ 102.900,00
TRAILBLAZER V6 LTZ  .........................................................................16/17 ........................... CINZA ............................................ COMPLETO, AUT, COURO, 7L ...............................................R$ 124.900,00
VOYAGE 1.6 TL .......................................................................................17/18 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 42.900,00

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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Funcionários controlam
incêndio em lanchonete

Bombeiros de Umuarama atenderam 
a uma ocorrência na Casa do Espetinho 
na tarde desta quinta-feira (26). Foi um 
princípio de incêndio. As equipes do 6º 
Subgrupamento de Bombeiros iniciaram 
o deslocamento enquanto os funcioná-
rios do estabelecimento tentavam apa-
gar as chamas.

O fogo começou no exaustor, mas 
a ação rápida dos colaboradores evitou 
danos maiores. “Houve um princípio de 
incêndio, mas o pessoal que estava no 
local prontamente utilizou os extintores e 
conseguiu dar o combate inicial. Chega-
mos apenas para fazer o resfriamento”, 
destacou o tenente Lênin Mazzini.

Além do exaustor, apenas um móvel que 
estava ao lado ficou danificado. Os bombei-
ros elogiaram a ação dos funcionários que 
evitaram uma tragédia. “Para nós foi um 
trabalho tranquilo graças à ação do pessoal 
que estava aqui e por isso não tomou maio-
res proporções” destacou o oficial.

Ainda de acordo com os bombeiros, 
todos os equipamentos de combate a 
incêndio do estabelecimento estão em 

dia, inclusive havia mais extintores do que 
é exigido pela legislação. A empresa tem 
pouco mais de dois anos e este é o pri-
meiro acidente registrado. Os proprietários 

vão avaliar os prejuízos causados pelas 
chamas, mas a lanchonete não funcionou 
na noite de ontem e a expectativa é de que 
hoje (27) o trabalho seja retomado.

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi regis-
trado na tarde da quinta-feira (26), na rodovia PR-489, entre 
Umuarama e Xambrê. Os dois veículos trafegavam no mesmo 
sentido, até que o motorista do carro teria freado para desviar de 
um buraco, momento em que o piloto da moto, que vinha logo 
atrás, não conseguiu desviar e não evitou o choque.
Com o impacto, o motociclista sofreu um corte na cabeça. O feri-
mento foi considerado grave pelos Bombeiros, que foram acionadas 
e socorreram o homem de 47 anos, que é morador em Umuarama 
e foi levado ao Hospital de plantão.

EQUIPAMENTOS ficaram danificados e funcionários é que derma o combate inicial às chamas
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