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Umuarama gerou 2.001 empregos 
através da Agência do Trabalhador
O Paraná encerrou 2019 como um dos quatro estados que mais geraram emprego 
no País, e as Agências do Trabalhador foram fundamentais para esse resultado: o 

número de paranaenses colocados no mercado de trabalho por meio delas chegou a 
95.955. Apenas em Umuarama foram empregados 2.001 trabalhadores com a inter-

venção direta da Agência do Trabalhador. l Pág. 3

Casa de Apoio era 
considerada inapta para 
firmar contrato com 
Poder Público 

Decreto regulamenta 
o Sistema do 
Estacionamento 
Rotativo 

ALEX MIRANDA

Desaparecido 
Bombeiros e parentes de Manoel Cassemiro da Cruz, de 71 anos, desaparecido desde o dia 20, se 

mobilizaram ontem em novas buscas, agora em um matagal às margens da PR-323. A filha suspeitava que 
ele tivesse sido morto e que o corpo estivesse naquele local pois populares relataram um forte odor de 

corpo em decomposição. Durante a varredura, apenas um animal morto foi encontrado. 
l Pág. 6
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No vermelho
As contas do governo federal apresentaram um déficit primário 
de R$ 95,065 bilhões em 2019, informou nesta quarta-feira (29) 
a Secretaria do Tesouro Nacional. Isso significa que as despesas 
do governo no ano passado superaram as receitas com 
impostos e tributos nesse valor. O conceito não inclui os gastos 
do governo com o pagamento dos juros da dívida pública. Foi 
o sexto ano seguido em que as contas ficaram no vermelho. 
Segundo a série histórica do Tesouro Nacional, esse também foi 
o menor rombo fiscal desde 2014, ou seja, em cinco anos. Em 
2018, o déficit somou R$ 120 bilhões.

O tombo
Depois que o presidente Jair Bolsonaro levou um tombo no 
banheiro da sua suíte no Palácio da Alvorada no fim do ano 
passado, a administração da residência oficial decidiu fazer 
adaptações de segurança no local. Serão instaladas barras 
de segurança e tapetes antiderrapantes no cômodo que 
atende ao presidente e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro. 
O presidente caiu e bateu a cabeça no dia 23 de dezembro, 
antevéspera do Natal. Na ocasião, chegou a ser levado ao 
Hospital das Forças Armadas, em Brasília, onde passou por 
exames, que não detectaram problemas.

Simplificação tributária
O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), disse que, como 
ex-deputado, não acredita que uma reforma tributária ampla 
será aprovada. Após conversar com a bancada paranaense, 
avaliou que uma simplificação tributária já será um passo bom.
“Estive com a bancada do Paraná falando sobre o desafio neste ano 
no Congresso, vejo que, se conseguirmos avançar numa simplificação 
tributária no Brasil, já é um passo muito bom”. De acordo com o 
governador, há investimentos entrando no Estado e em outros 
entes da Federação. “Estou motivado com 2020 pelo volume de 
investimento não só no Paraná, mas em outros Estados”, disse.

Déficit
Em outubro, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
disse que o déficit da União 
fecharia em R$ 80 bi. Em 
dezembro, o secretário do 
Tesouro, Mansueto Almeida, 
previa que o valor abaixo de 
R$ 70 bi. Ontem (29), Almeida 
afirmou que influenciou o 
resultado um gasto extra em 
dezembro de R$ 7,6 bi com 
a capitalização da estatal 
Empresa Gerencial de Projetos 
Navais (Emgepron). Segundo 
ele, a despesa não estava 
prevista. Os números oficiais 
mostram que o governo ficou 
longe de cumprir o objetivo 
anunciado no início de 2019, 
pelo ministro Paulo Guedes, 
de zerar o déficit fiscal em 
2019.

Tomando pé
A atriz Regina Duarte 
desembarcou no início 
da tarde de ontem (29) 
em Brasília para um novo 
encontro com representantes 
do governo Jair Bolsonaro na 
sede da Secretaria Especial de 
Cultura. Ela foi questionada 
por jornalistas se aceitou o 
convite de Bolsonaro para 
assumir a secretaria, mas 
não respondeu. A atriz disse 
que há um protocolo a ser 
seguido e que não poderia 
falar mais sobre o assunto. 
Regina Duarte, porém, disse 
que a fase de “noivado” com 
o presidente foi “excelente’. 
Perguntada se já tinha 
uma ideia do que fazer no 
ministério, afirmou que está 
“começando a tomar pé”.
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Aumento rejeitado
Vereadores de Umuarama votaram ontem (28) pela manhã, 
projetos que concedem revisão geral anual da remuneração 
aos servidores públicos e aos agentes políticos do Município. 
As proposições foram de autoria do Poder Executivo. 
Aumento real de salário não foi aprovado, apenas a revisão 
geral sobre os índices da inflação foi repassada somente aos 
servidores. Os agentes políticos não tiveram nenhum tipo de 
aumento financeiro nos salários.

Índice do IPCA
De acordo com o autor dos projetos, a concessão da 
revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos 
do Poder Legislativo e da Administração Direta, Autárquica 
e Fundacional do Poder Executivo, deverão ser pagas 
com retroatividade, desde o dia 1° de janeiro de 2020, no 
percentual de 4,31%, correspondente à variação do IPCA 
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no 
período de janeiro de 2019 a dezembro de 2019.

Viagem errada
O secretário executivo da Casa Civil, Vicenti Santini, foi 
destituído do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro pior 
ter usado um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para ir 
de Davos, na Suíça, onde participou do Fórum Econômico 
Mundial, para Nova Delhi, na Índia, onde se reuniu com a 
comitiva presidencial, durante visita de Estado de Bolsonaro 
ao país. Santini ficou na função de ministro interino durante as 
férias do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e optou por 
usar o avião da FAB, enquanto outros ministros viajaram com 
companhias aéreas comerciais. “Inadmissível o que aconteceu. 
Já está destituído da função de executivo do Onyx, decidido 
por mim”, disse Bolsonaro ao chegar ontem (28) ao Palácio da 
Alvorada, depois de desembarcar em Brasília da viagem à Índia.

Projetos
Foram discutidos e votados 
em sessão extraordinária 
ontem pela manhã três 
projetos. Um deles o de 
número 3/2020 tratava 
da correção anual de 
4,1%, baseado no índice 
do IPCA (Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo) 
para todos os servidores 
públicos de Umuarama. Este 
projeto foi aprovado por 
unanimidade. Não houve 
proposição de aumento 
real nos rendimentos dos 
servidores. No entanto, os 
projetos de Lei que corrigem 
os salários dos secretários, 
vereadores, prefeito e 
vice-prefeito, considerados 
os agentes políticos, foram 
rejeitados.

Valores
Cada vereador recebe 
salário bruto de R$ 5.417, 
mas na conta de cada um 
entra apenas R$ 4.415,65. 
O presidente da Câmara 
(vereador Noel do Pão 
– PSC), recebe um pouco 
mais. O salário bruto é de R$ 
8.126,55, com os descontos 
é depositado em conta a 
quantia de R$ 6.347,56. Tais 
valores estão disponíveis no 
site da Câmara Municipal 
de Umuarama, na aba 
transparência. O maior 
salário do Poder Legislativo 
é de um assessor legislativo, 
que recebe rendimentos 
brutos no valor de R$ 
14.233,59 que, com os 
descontos, cai para R$ 
8.992,42, líquido.
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Aumento rejeitado
Vereadores de Umuarama votaram ontem (28) pela manhã, 
projetos que concedem revisão geral anual da remuneração 
aos servidores públicos e aos agentes políticos do Município. 
As proposições foram de autoria do Poder Executivo. 
Aumento real de salário não foi aprovado, apenas a revisão 
geral sobre os índices da inflação foi repassada somente aos 
servidores. Os agentes políticos não tiveram nenhum tipo de 
aumento financeiro nos salários.

Índice do IPCA
De acordo com o autor dos projetos, a concessão da 
revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos 
do Poder Legislativo e da Administração Direta, Autárquica 
e Fundacional do Poder Executivo, deverão ser pagas 
com retroatividade, desde o dia 1° de janeiro de 2020, no 
percentual de 4,31%, correspondente à variação do IPCA 
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no 
período de janeiro de 2019 a dezembro de 2019.

Viagem errada
O secretário executivo da Casa Civil, Vicenti Santini, foi 
destituído do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro pior 
ter usado um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para ir 
de Davos, na Suíça, onde participou do Fórum Econômico 
Mundial, para Nova Delhi, na Índia, onde se reuniu com a 
comitiva presidencial, durante visita de Estado de Bolsonaro 
ao país. Santini ficou na função de ministro interino durante as 
férias do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e optou por 
usar o avião da FAB, enquanto outros ministros viajaram com 
companhias aéreas comerciais. “Inadmissível o que aconteceu. 
Já está destituído da função de executivo do Onyx, decidido 
por mim”, disse Bolsonaro ao chegar ontem (28) ao Palácio da 
Alvorada, depois de desembarcar em Brasília da viagem à Índia.

Projetos
Foram discutidos e votados 
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Cada vereador recebe 
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mas na conta de cada um 
entra apenas R$ 4.415,65. 
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(vereador Noel do Pão 
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Umuarama gerou 2001 empregos 
através da Agência do trabalhador

O Paraná encerrou 2019 como um 
dos quatro estados que mais geraram 
emprego no País, e as Agências do Tra-
balhador foram fundamentais para este 
resultado: o número de paranaenses 
colocados no mercado de trabalho por 
meio delas chegou a 95.955. Em Umua-
rama foram gerados exatamente 2001 
empregos diretos com a intervenção da 
Agência do Trabalhador da Secretaria de 
Justiça, Família e Trabalho.

Em Curitiba a agência foi a que 
mais colocou trabalhadores em novos 
empregos no ano passado: 7.819. 
Depois, vêm as de Cascavel (4.518) 
e de São José dos Pinhais (2.655). O 
Paraná tem uma rede com 216 postos 
de atendimento da Agência do Traba-
lhador – a maior do país, presente em 
mais de 50% dos municípios.

“É um número excelente: do total 
de trabalhadores admitidos no mer-
cado formal paranaense, em torno de 
8% foram intermediados por meio de 
uma agência do trabalhador do estado. 
É o melhor resultado do país”, analisa 
a economista Suelen Gliski, da Secre-
taria da Justiça, Família e Trabalho.

O resultado é fruto de uma nova 
política adotada pelo Depar tamento 
do Trabalho da Secretaria da Justiça, 
Família e Trabalho a par tir de 2019, 
por orientação do governador Carlos 
Massa Ratinho Junior e do secretário 
Ney Leprevost. “Mais dinamismo no 
atendimento e uma aproximação com 
a iniciativa privada agilizaram o preen-
chimento das vagas abertas em todo 
o estado”, afirma Leprevost.

Para facilitar o processo de seleção, 
a Agência do Trabalhador de Curitiba, 
inclusive, cede espaços dentro de suas 
instalações a empresas parceiras para 
que os processos seletivos sejam rea-
lizados no local, agilizando as contra-
tações. “Buscamos as empresas que 
mais costumam abrir vagas para auxiliar 

Municípios que mais 
geraram empregos

Recrutamento
Além de Condor e Oi, outras grandes empresas firmaram parceria com a Secreta-

ria para utilizar a seleção das Agências do Trabalhador do estado em seus processos de 
contratação de pessoal. É o caso da Klabin, que contratará para a ampliação da fábrica em 

Ortigueira, nos Campos Gerais. As contratações serão, preferencialmente, de moradores da 
própria região. Também as Agências do Trabalhador dos municípios de Primeiro de Maio e 
de Sertaneja, na região Norte do estado, vão intermediar aproximadamente 400 vagas de 
emprego para o Hard Rock Hotel Ilha do Sol. Os trabalhadores serão selecionados para tra-
balhar no empreendimento após sua inauguração, prevista para ocorrer a partir de 2020 e 
2021. A gigante alimentícia Frimesa também utilizará a estrutura das Agências do Trabalha-
dor para recrutamento e captação das 5 mil vagas de emprego que serão abertas em 2020 
com a instalação de novas unidades frigoríficas no município de Assis Chateaubriand, Oeste 

paranaense. O mesmo ocorre com o Frigorífico Rainha da Paz, em Bocaiúva do Sul.

CURITIBA, cascavel e Umuarama geraram mais de 14 mil e 300 empregos em 2019 através das agências

AEN

a encontrar os trabalhadores no perfil 
desejado”, explica Leprevost.

PARCERIAS
Dentre elas, por exemplo, está a rede 

de supermercados Condor. “Temos uma 
parceria muito grande com a Agência do 
Trabalhador de Curitiba, que nos traz 
muito resultado. Para se ter uma ideia, 
contratamos 4 mil a 5 mil colaborado-
res em 2019, e grande parte dessas 
contratações foram feitas via agência”, 
explica Charmoniks Maria da Graça 
Heuer, gestora de Recursos Humanos da 
rede de supermercados. Ela destaca que 
a empresa utiliza até uma sala dentro 
da Agência do Trabalhador de Curitiba, 
fornecida pela Secretaria de Justiça, 
Família e Trabalho, para poder acelerar 
o recrutamento e seleção das pessoas.

“Quando contratamos pela Agência 
do Trabalhador, ajudamos a sociedade 
de várias formas, pois há dentre os 
candidatos pessoas em situação de 
vulnerabilidade e casos de primeiro 
emprego, por exemplo. Outra vanta-
gem de contratar pela Agência é que 
esses candidatos já passam por uma 
pré-análise, o que facilita a seleção. 
A Agência do Trabalhador para nós é 
uma referência”, finaliza Charmoniks.

“Nossa parceria com a Agência do 
Trabalhador tem sido fundamental e 
de extrema importância para criar um 
canal direto entre os candidatos e nos-
sas vagas de emprego disponíveis”, 
diz Gisele Rodrigues, coordenadora 
de Gente da BTCC Conexão Cliente, 
empresa do Grupo Oi.

Curitiba - 7.819
Cascavel - 4.518
São José dos Pinhais - 2.655
Medianeira - 2.555
Umuarama - 2.001
Toledo - 1.992
Rolândia - 1.624
Pinhais - 1.446
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Especialização
em Endodontia

Manter-se competitivo, 
aprimorando habilidades e 
competências por meio de 
um curso de especialização, 
é a nova ordem assimilada 
por profissionais que bus-
cam sucesso na carreira. 
Para estes, a Universidade 
Paranaense – Unipar está 
oferecendo várias opções. 
Uma delas é dirigida a cirur-
giões-dentistas: a especiali-
zação em Endodontia, que 
se destaca pela excelente 
qualidade científica e tecno-
lógica. Trata-se também de 
um curso consolidado, que 
já diplomou muitos profis-
sionais. O objetivo é capaci-
tar o cirurgião-dentista para 
tratamentos endodônticos, 
utilizando recursos tecno-
lógicos de última geração, 
que geram segurança, pre-
visibilidade e aumento do 

índice de eficácia nos pro-
cedimentos. A matriz curri-
cular do curso foi pensada 
para abordar as inovações 
da endodontia, obedecendo 
as exigências do Ministério 
da Educação. No rol das 
disciplinas estão Anatomia 
e anestesiologia, Cirurgia 
parendodôntica, Endodontia 
automatizada, Endodontia 
clínica e Endodontia pré-clí-
nica. Com corpo docente de 
alto nível, a especialização 
é dirigida a cirurgiões-dentis-
tas regularmente inscritos 
no CRO (Conselho Regional 
de Odontologia). O início 
das aulas está previsto para 
março, que serão ofereci-
das em regime mensal: às 
quintas, sextas e sábados, 
nos períodos matutino e 
vespertino. A carga horária 
é de 855 horas.

Plano de saneamento é
adiado pela quarta vez
Um decreto assinado 

pelo presidente Jair Bolso-
naro, publicado no Diário 
Oficial da União na edição 
do dia 23 de janeiro, adiou 
para 2022 o prazo final 
para que Estados e Municí-
pios elaborem seus planos 
de saneamento básico, 
conforme determina a Lei 
11.445/2007, que esta-
belece diretrizes do setor. 
Com isso, esta é a quarta 
vez que o prazo é adiado.

De acordo com a Dra. Isa-
bela Giglio, consultora da área 
de Direito Público da Conam 
- Consultoria em Administra-
ção Municipal, os Municípios 
encontram dificuldades seja na 
falta de orientação, na falta de 
recursos financeiros ou, ainda, 
na falta de pessoal qualificado 

para a elaboração do plano. 
“Os Municípios estão sobrecar-
regados de tarefas impostas 
pela legislação indepen-
dentemente do repasse 
dos respectivos recursos 
para seu cumprimento”, 
diz a consultora.

Quem não providenciar o 
plano até 31 de dezembro de 
2022 não terá acesso a recur-
sos orçamentários da União. 
Até lá, contudo, mesmo sem 
plano, poderão continuar 
tendo acesso a essas verbas 
para investimento em obras 
ou projetos no setor.

A Conam (Consultoria em 
Administração Municipal), 
atende Prefeituras, Autar-
quias, Fundações e Câma-
ras Municipais nos Estados 
de São Paulo e Minas Gerais.

Pauta de costumes
Setores ligados aos religiosos 
têm reforçado a atuação no 
STF para defender temas 
da chamada “pauta de 
costumes”. A Associação 
Nacional dos Juristas 
Evangélicos já entrou no 
STF com pedidos para 
acompanhar ao menos 
29 ações na condição de 
“amigo da Corte”. Isso 
permite a advogados 
apresentar informações 
complementares e fazerem 
manifestações sobre os 
temas que estão em análise.

Políticas públicas
O deputado Alexandre 
Curi (PSB) afirma que as 
mulheres são fundamentais 
na reconstrução das 
políticas públicas no Paraná 
e no Brasil. “A participação 
das mulheres é de extrema 
importância na política que 
tem sofrido todo tipo de 
ataque nos últimos anos. 
As mulheres dignificam 
a atividade e propõem 
políticas públicas que 
atendem de forma mais 
direta as demandas da 
população”.

Defensoria
A Defensoria Pública do 
Paraná registrou mais de 
82 mil processos ao longo 
de 2019. O maior número 
de casos tem relação 
com demandas da área 
de família, como pensões 
alimentícias, fixação 
de guardas e direito de 
visitas aos filhos, além de 
casamentos e divórcios. 
Com diferentes núcleos 
de atuação, a Defensoria 
Pública oferece assistência 
jurídica integral e gratuita 
para a população.

Fake News
A CPMI das Fake News vai 
incluir em seu relatório um 
trecho sobre a disseminação 

de notícias falsas ligadas 
a questões de saúde 
pública. Especialistas estão 
trabalhando em parecer 
que prevê penas ou agravo 
à punição de quem divulga 
dados mentirosos na área 
de saúde. Desinformação 
sobre vacinas com aumento 
de casos de sarampo e a 
propagação do coronavírus 
no Brasil inseriram o 
assunto na comissão.

Saldo positivo
O Paraná teve uma média 
de 500 novas empresas 
abertas por dia em 2019. 
Segundo dados do Estado, 
182.437 aberturas foram 
feitas no ano, ante 70.821 
baixas. A balança mostra 
um saldo positivo nessa 
relação mais de 111 mil 
empresas.

Desemprego
Mais de 25 milhões 
de latino-americanos 
e caribenhos estão 
desempregados e o 
número deverá aumentará 
em 2020, devido ao fraco 
crescimento econômico, 
indica a OIT em seu 
relatório anual. O número 
de jovens desempregados 
é o mais preocupante, 
um em cada cinco “não 
consegue emprego”.

Licenças e alvarás
A dispensa total de 
licenças e alvarás de 
funcionamento para 
289 tipos de atividades 
econômicas de baixo 
risco beneficiará 10,3 
milhões de empresas 
no País. Isso equivale a 
58% do total de 17,73 
milhões de empresas em 
funcionamento no país. 
Segundo o secretário de 
desburocratização do 
governo, o fim da exigência 
impulsionará o ambiente de 
negócios no País.
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Descartado caso de
coronavírus no Paraná
O Paraná está vigilante e prepa-

rado para enfrentar o coronavírus. 
A Secretaria de Estado da Saúde 
e a Secretaria Municipal de Saúde 
de Curitiba informaram ontem (29) 
que exames clínicos e epidemioló-
gicos descartaram a presença da 
doença no Estado até o momento.

Inicialmente houve uma sus-
peita de um tripulante de um navio 
procedente da China que desem-
barcou em Paranaguá. O caso foi 
logo descartado, sem nem sequer 
ter sido notificado ao Ministério da 
Saúde. Na última terça-feira (28), 
duas pessoas passaram a ser 
monitoradas em razão dos sinto-
mas que apresentaram.

Um rapaz de 29 anos foi inter-
nado em um hospital privado de 
Curitiba com sintomas semelhan-
tes aos causados pelo coronaví-
rus. Natural de Fortaleza (CE), ele 
estava na capital paranaense a 
negócios e buscou ajuda médica. 
Como havia passado pela China 
nas últimas semanas, teve o caso 

Alerta contra a 
dengue
O secretário da Saúde Beto Preto aprovei-
tou a entrevista coletiva na quarta-feira 
(29), que descartou a presença do coro-
navírus no Paraná, para voltar a alertar a 
população para o combate da dengue no 
Estado. Boletim epidemiológico divulgado 
na terça-feira (28) revelou o aumento do 
número de morte por causa da doença. 
O Estado registra agora sete óbitos por 
dengue, cinco a mais que o informe da 
semana anterior. O número de casos 
confirmados também aumentou. Passou 
de 7.618 para 10.882 confirmações, um 
acréscimo de 42,82% em relação ao bole-
tim anterior. Além disso, 198 municípios 
com casos confirmados para a doença. 
Desses, 34 estão em epidemia e outras 26 
cidades em situação de alerta.

“O Paraná está vigilante e preparado para enfrentar o coronavírus”, afirmou o secretário Beto Preto

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN

notificado. A presença do vírus foi 
descartada ainda na noite da terça, 
com diagnóstico de influenza B.

Outra situação investigada é de 
uma mulher de 23 anos, moradora 
de Curitiba, que retornou da China 
no dia 5 de janeiro. Ela também 
apresentou sintomas do corona-
vírus procurou uma Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) da Capi-
tal, onde relatou a viagem. Como 
medida de precaução, foi internada 
no Hospital de Clínicas.

Clinicamente, o caso também 
já foi descar tado em razão do 
período de incubação e manifes-
tação dos sintomas, que passa 

de 15 dias. Exames laboratoriais 
estão sendo realizados para que 
haja notificação oficial ao Minis-
tério da Saúde.

“Não há motivo para alarme. 
A população pode ficar tranquila. 
O Paraná está atento e vigilante, 
com atenção redobrada para con-
ter qualquer suspeita”, afirmou o 
secretário de Estado da Saúde, 
Beto Preto. “Atuamos mais por 
precaução. Somente quando há 
essa correlação de sintomas com 
a passagem pela China é que 
haverá a notificação, com exames 
complementares diagnosticando 
a doença”, ressaltou.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA

2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI
Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - Umuarama/PR - CEP:

87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br
Processo: 0002015-23.2019.8.16.0173

Classe Processual: Monitória
Assunto Principal: Nota Promissória

Valor da Causa: R$ 20.387,07
Autor(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Réu(s): MARCIO RODRIGUES PIASSA

 
EDITAL DE CITAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
 

O DR. , MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DEMARCELO PIMENTEL BERTASSO
UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...
 

 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que pelo presente CITA
o(a) requerido(a)  , atualmente em lugarMarcio Rodrigues Piassa, inscrito(a) no CPF/MF nº 067.138.299-37
incerto e não sabido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este Juízo e Cartório tramitam os autos de
Ação  sob nº  - Projudi onde é requerente Monitória 0002015-23.2019.8.16.0173 Associação Paranaense de

 e requeridos , nos termos da inicial a seguir transcritaEnsino e Cultura Marcio Rodrigues Piassa
resumidamente:
 
RESUMO DA INICIAL: A autora é credora do réu da quantia de R$ 20.387,07, atualizado em 13/02/2019, em
conformidade com a nota promissória de emissão do devedor. A requerente tentou receber seu crédito
amigavelmente, mas não logrou obter resultado satisfatório. Requerimentos de praxe.
 
Fica o réu  de que por este Juízo de cartório tramitam os autos supramencionados, tendo sidoCITADO
recebido no dia 01 de abril de 2019, pelo Dr. Marcelo Pimentel Bertasso, Juiz de Direito, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento ou conteste a presente ação, ficando o réu ciente de que se
nesse prazo pagar o valor cobrado, ficará isento do pagamento das despesas do processo e dos honorários
do advogado da parte autora, ficando ciente, ainda, de que se nenhuma providência for tomada,
manifestando-se inerte, o mandado inicial converter-se-á em mandado executivo, prosseguindo o feito como
execução por quantia certa, caso em que será nomeado curador especial.
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não aleguem ignorância
ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.
 

Umuarama, 17 de dezembro de 2019.

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito
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Buscas ao idoso desaparecido 
seguem por nove dias seguidos

A procura por Manoel Cas-
semiro da Cruz, 71 anos, desa-
parecido desde a segunda-feira 
(20), continuaram ontem (quar-
ta-feira, 29) durante a manhã. 
Bombeiros de Umuarama e 
familiares forma informados 
que um odor parecido com o 
de cadáver em decomposi-
ção foi sentido às margens 
da rodovia PR-323, em frente 
ao Lar São Vicente de Paulo. 
Imediatamente as buscas 
foram retomadas no local, 
mas até o início da tarde 
Manoel não foi encon-
trado. A chuva a tarde fez 
com que os trabalhos fos-
sem encerrados.

Testemunhas relataram 
que um suspiro da Sanepar 
instalado nas proximidades 

exala fortes odores do esgoto 
recolhido no município.

A f i lha de Manoel, 
Cleusa da Cruz, relata que 
família está angustiada e 
em busca de notícias. Ela 
chegou a acreditar que o 
pai teria sido assassinado 
e o corpo poderia ter sido 
desovado naquela mata.

Com facões e foices, 
bombeiros e alguns popu-
lares entraram na mata e 
fizeram buscas num raio 
de aproximadamente 100 
metros na área até que o 
corpo de um animal.

Cleusa continua com espe-
ranças de encontrar o pai.

Manoel é morador do Jar-
dim Global, em Umuarama 
e foi visto pela última vez na 

tarde da segunda-feira (20) se 
aproximando de uma mata nos 
fundos do bairro Dom Bosco. 
De acordo com a família – que 
chegou a oferecer R$ 2 mil 
para quem der informações 
a respeito do paradeiro de 

Manoel, o homem desapare-
cido sofre de Alzheimer, crises 
convulsivas e faz uso de remé-
dios controlados. Quando foi 
visto pela última vez Manoel 
vestia uma bermuda jeans e 
uma camiseta azul.

Índice em % NOV DEZ ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,51 1,15 4,31 4,31
IGP-M (FGV) 0,30 2,09 7,30 7,30
IGP-DI (FGV) 0,85 1,74 7,70 7,70

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
26/12 a 26/1 0,5000 0,2588 0,0000
27/12 a 27/1 0,5000 0,2588 0,0000
28/12 a 28/1 0,5000 0,2588 0,0000
1/1 a 1/2 0,5000 0,2588 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,17% 28,85 
Vale ON -0,88% 50,75 
ItauUnibanco PN -1,55% 32,97 
Azul PN -4,07% 59,87 
Marfrig ON -4,06% 11,10 
MRV ON +4,67% 21,05

IBOVESPA: -0,94% 115.384 pontos

Índice NOV DEZ JAN
IGP-M (FGV) 1,0315 1,0397 1,0730
IGP-DI (FGV) 1,0329 1,0538 1,0770
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 109,18
Libra est. 0,7690
Euro 0,9090
Peso arg. 60,25

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,6% 4,2180 4,2190 +5,1%
PTAX  (BC) -0,1% 4,2007 4,2013 +4,2%
PARALELO +0,2% 4,1200 4,4400 +4,2%
TURISMO +0,2% 4,1200 4,4200 +4,2%
EURO -0,1% 4,6195 4,6219 +2,4%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (DEZ) 1.593,55 0,11 5,30 5,30
Oeste (DEZ) 1.606,65 0,63 5,72 5,72

DÓLAR 29/01

Iene R$ 0,0385
Libra est. R$ 5,46
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1551,59 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 29/01

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: 5,09%

Em 29/01 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 82,50 0,6% -2,4%
SOJA Paranaguá 88,50 0,6% -0,6%
MILHO Cascavel 46,00 1,1% 5,7%

SOJA 893,00 -2,00 -5,2%
FARELO 296,10 -1,50 -1,4%
MILHO 384,25 -2,25 -1,5%
TRIGO 562,25 -7,50 1,1%

SOJA 78,28 0,4% 1,0%
MILHO 41,57 1,3% 10,2%
TRIGO 49,82 0,0% 3,8%
BOI GORDO 179,26 -0,8% -5,4%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 29/01 PR DIA 30d.

Em 29/01 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

II R$ 1383,80 
II R$ 1436,60 

III R$ 1487,20 
IV R$ 1599,40

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Atropelamento
Isaac Alves de Oliveira, 
67, morreu na noite da 
terça-feira (28) depois que 
foi atropelado por um 
motociclista embriagado perto 
da Rodoviária de Umuarama. 
Ele chegou a ser socorrido e 
levado ao hospital Uopeccan. 
O acidente aconteceu 
quando Oliveira (que era 
morador em Londrina), saía 
de um hotel em que estava 
hospedado em Umuarama. 
O piloto de uma Honda Titan 
com placas de Sorocaba, foi 
preso por embriaguez. O corpo 
foi necropsiado no IML de 
Umuarama e posteriormente 
liberado para os atos fúnebres.

Tráfico no Lago
Um adolescente de 17 
anos e um homem de 19 
foram encaminhados à 
delegacia de Umuarama, 
acusados de tráfico de 
drogas na terça-feira 
(28) à noite. A dupla foi 
abordada pela PM no 
Lago Tucuruvi, no Parque 
Dom Pedro II, portando 
algumas porções de 
maconha prontas 
para serem 
comercializadas, além 
de R$ 39 em dinheiro. 
Perto deles outras 15 
porções da droga e 13 
pedras crack forma 
localizadas.
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Casa de Apoio
denunciada

Após denúncia feita à 
5ª Promotoria de Justiça 
de Umuarama, foi apurado 
pela vereadora Ana Novais 
que a prefeitura tinha conhe-
cimento da situação em 
que se encontrava a Casa 
de Apoio Nossa Senhora 
Aparecida, em Curitiba e, 
mesmo assim, homologou o 
contrato de licitação em que 
a empresa foi vencedora.

A empresa ainda estava 
impedida de participar de 
licitação e manter contrato 
com o poder público.

Uma comissão técnica 
formada por integrantes 
da Secretaria Municipal de 
Saúde foi até a capital em 3 
de outubro e, depois disso, 
elaborou e encaminhou 
relatório à prefeitura, que 
mesmo diante das irregula-
ridades, autorizou a contra-
tação. “Tem um parecer da 
Secretaria de Saúde dizendo 
que ela está apta, mas infe-
lizmente o local não atende 
aos padrões de qualidade 
e higiene”, afirma a verea-
dora Ana Novais.

Segundo a parlamentar, 
o Conselho Municipal de 
Saúde esteve recentemente 
no local e também detalhou 
uma série de desconformi-
dades. “Se tem assinatura 
dos funcionários que fizeram 
a visita técnica, a prefeitura 
tinha ciência dos problemas 
e, mesmo assim, aprovaram 
a contratação”, finaliza.

IMPEDIDA
Novos descober tos 

serão anexados na repre-
sentação feita ao MP, mos-
tram que a Casa de Apoio 
estava impedida de parti-
cipar de licitação e man-
ter contrato com o poder 
público até junho de 2020.

No portal transparência, 
a empresa aparece como 
inapta e impedida de con-
tratar por sanção adminis-
trativa e não cumprimento 
de cláusulas contratuais, 
como motivo da penalidade. 
“Encontramos documentos 
que comprovam que esta 
Casa de Apoio está impe-
dida de licitar com qual-
quer município. Um pro-
cesso já está tramitando 
no Ministério Público para 
que possa auxiliar a pro-
motoria”, afirma o verea-
dor Jones Vivi (PTC).

Em nota a assessoria 
da prefeitura afirmou que a 
comissão vistoriou o local, 
emitiu relatório atestando 
que a empresa cumpria 
com os requisitos do edital 
de licitação e ofereceu 4 
mil diárias em alojamento 
e 450 diárias em quarto de 
isolamento pelo valor global 
de R$ 267 mil 498,50, pelo 
prazo de 12 meses.

Antes de assinar o con-
trato, o município constituiu 
comissão de vistoria para 
analisar as condições gerais 
de recepção, atendimento, 
alojamento e transporte, entre 
outros itens e foi atestado que 
a empresa cumpriu com as exi-
gências e requisitos.

Operação Mustela
A Casa de Apoio Nossa Senhora Aparecida, também foi alvo de 

busca e apreensão em maio de 2019 pelo Gaeco durante a Ope-
ração Mustela que investigava desde 2017 organização criminosa 
que fez 800 vítimas no Paraná através de um esquema de propina 

entre médicos e empresários para furar a fila do SUS no Estado.

Coronavírus 
Com novos casos suspeitos de 
coronavírus em seis estados, 
a Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) reforçou 
o estoque de máscaras e 
outros equipamentos de 
proteção para trabalhadores 
que atuam em portos e 
aeroportos do País. O órgão 
vinculado ao Ministério da 
Saúde também enviará um 
ofício para a Antaq (Agência 
Nacional de Transportes 
Aquaviários) e para a Anac 
(Agência Nacional de Aviação 
Civil) com a especificação dos 
equipamentos de proteção 
necessários. 

Investigação 
Os casos foram registrados 
em Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Santa Catarina, 
São Paulo, Paraná e Ceará, 
segundo o Ministério da 
Saúde. Já foram notificados 
33 pacientes com quadros 
suspeitos, mas apenas nove 
estão em investigação. Os 
demais foram descartados ou 
excluídos. 

Fronteiras
Deputados e senadores já 
pediram ao Ministério da 
Saúde e ao vice-presidente 
Hamilton Mourão para que 
seja intensificado o trabalho 
de acompanhamento, 
fiscalização e controle efetivo 
nas fronteiras. 

Guiana
Na divisa entre Roraima e 
Guiana Francesa, há grande 
circulação de pessoas de 
vários países, incluindo a 
China. Além da Guiana, os 
parlamentares pediram 
atenção à fronteira com a 
Venezuela. 

Segunda instância
O plenário da Câmara 
terá condições de votar 
a Proposta de Emenda à 
Constituição que estabelece 
a prisão condenatória após 
decisão em segunda instância 
em abril, conforme o 
deputado autor do texto, Alex 
Manente (Cidadania-SP).  

Peluso
À Coluna, o parlamentar diz 
esperar que a comissão especial 
criada para discutir e votar a 
PEC conclua os trabalhos em 
março: “Na próxima semana, na 
volta do recesso, já teremos 
audiência pública para ouvir 
as contribuições do jurista 
e ex-ministro Antonio 
Cezar Peluso”. 

Apagão 
O corte de 36% no orçamento 
da Receita Federal poderá 
resultar em apagão do 
órgão. Auditores relatam 
que declarações de renda e 
acesso a dados podem ser 
comprometidos nos próximos 
meses. O orçamento da 
Receita caiu para R$ 1,8 bi, 
mesmo valor de 2007. 

Assassinato
Com o assassinato do vereador 
Ednaldo Marinho, ontem, em 
frente à Câmara Municipal 
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Interino, subeditor Walmor Parente
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Decreto regulamenta Estacionamento Rotativo
Através de decreto municipal, 

o prefeito de Umuarama determi-
na valores e formas de pagamen-
to para o uso do Estacionamento 
Rotativo no município. O motorista 
pagará no mínimo R$1,00, referen-
te a meia hora de estacionamento. 
Pelo mesmo período, motos paga-
rão somente R$ 0,50.

Para permanecer durante um 
período de 4 horas estacionado na 
mesma vaga (dependendo de regula-
mentação, pois o tempo máximo de 
estacionamento é de duas horas), o 
motorista pagará R$ 8,00.

O decreto 018/2020 está base-
ado no artigo 9º da Lei Municipal nº 
4.417, de 18 de dezembro de 2019 
e regulamenta a legislação que dis-
põe sobre o Sistema de Estaciona-
mento Rotativo Pago, também deno-
minado de Zona Azul.

A operacionalização do sistema 
será feita de forma eletrônica, digital 
ou por outros meios que se integrem 
no denominado Sistema Inteligente 
de Estacionamento Rotativo.

A maioria das vias onde já exis-
tia o sistema em anos anteriores, 
receberá o novo sistema princi-
palmente onde vagas do estacio-
namento já estão sinalizadas e 
com as placas instaladas.

O decreto aponta detalhes im-
portantes e explicações de como 
funcionará o sistema para qual-
quer tipo de veículo e até mesmo 
caçambas e horários em vagas de 
carga e descarga. Por exemplo, 
motociclistas com side-car deverão 
estacionar em vaga destinada a au-
tomóvel, na posição regulamenta-
da para tanto, entre outros.

HORÁRIOS
O Estacionamento Rotativo Pago 

funcionará de segunda a sexta-feira, 
no período compreendido entre as 

Notificação e pena
A pessoa notificada terá um perío-
do de 10 dias para se regulamentar, 
mediante o pagamento da notifica-
ção, que varia entre R$ 2,00 e 28,00 
dependendo do veículo notificado e 
do período em que permanecer na 
vaga do estacionamento rotativo sem 
a devida regulamentação.
O pagamento da tarifa mencionada 
deverá ocorrer, por meio de parquí-
metro, ponto de venda devidamente 
identificado e aplicativo digital e 
a regularização do aviso obstará a 
aplicação da penalidade prevista no 
artigo 181, inciso XVIII, da Lei Fede-
ral nº 9.503/97 (Código de Trânsito 
Brasileiro), onde está previsto que 
estacionar o veículo em locais e horários 
proibidos especificamente pela sinaliza-
ção, pode gerar infração média; penalizar 
com multa e, como medida administrati-
va, terminar na remoção do veículo.

9h e 17h, bem como, nos sábados, 
entre as 9h e as 12h.

Os períodos estabelecidos po-
derão ser estendidos até o horá-
rio de funcionamento do comér-
cio, quando o Poder Executivo 
assim o permitir. O sistema não 
funcionará nos feriados e em dias 
de eventos de interesse público, 
segundo o Poder Público.

O decreto foi publicado ontem 
(29) em diário oficial e já está em 
vigor. Através da assessoria de im-
prensa, a prefeitura aponta que o 
Estacionamento Rotativo entrará 
em funcionamento a partir da con-
tratação de empresa responsável 
pela gerência do sistema, que de-
verá acontecer ainda este ano me-
diante processo de licitação.

De acordo com o decreto, have-
rá um período de tolerância de 10 
minutos, antes que passe a ser 
contado o tempo para o pagamen-
to pela utilização da vaga e, de 
acordo com o decreto municipal, 
a Zona Azul somente poderá ser 
utilizada mediante o pagamento 
do respectivo preço público e sua 
vinculação à placa do real veículo 
estacionado. Para os carros, o va-
lor do preço público referido será 
de R$1,00 para cada meia hora 
de ocupação da vaga; R$ 2,00 por 
uma hora; por uma hora e 30 mi-
nutos o valor é de R$ 3,00; para 
ficar durante duas horas o preço 
será de R$ 4,00. Para estacionar 

Tolerância e pagamento
durante 2 horas e 30 minutos, o 
valor é de R$ 5,00 e para ficar por 
3 horas na mesma vaga, o preço 
será de R$ 6,00. Já, para perma-
necer por 3 horas e 30 minutos, o 
valor será de R$ 7,00 e para ficar 
durante 8 horas ocupando a mes-
ma vaga, o preço será de R$ 8,00.

Para motos, o valor será de R$ 
0,50 por 30 minutos de estacionamen-
to; R$ 1,00 a hora; por 1 hora e 30 
minutos o preço será de R$ 1,50; par 
ficar por duas horas na mesma vaga 
R$ 2,00. Por duas horas e meia o valor 
será de R$ 2,50. Por 3 horas será de 
R$ 3,00. Por 3 horas e meia R$ 3,50 
e para ficar durante 4 horas na mesma 
vaga, o valor será de R$ 4,00.

DECRETO aponta os detalhes, preços e o sistema de funcionamento do Estacionamento Rotativo

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Carga e descarga
A atividade de carga e descarga, 
com a utilização de veículo de 
capacidade acima de 5 (cinco) 
toneladas, somente será permi-
tida em horário diverso daquele 
do funcionamento da Zona Azul. 
Em casos de concreto, materiais 
de construção e mudanças, que 
ultrapassem as capacidades e 
horários estabelecidos ou até 
mesmo em situações de eventos 
ou festividades, a regulamentação 
será determinada pela Diretoria 
Municipal de Trânsito (Umutrans). A 
documentação recebida no órgão de-
verá estar afixada no painel do veículo, dispensado o pagamento de preço público.

ALEX MIRANDA

EM casos de concreto, materiais de construção e mudan-
ças, que ultrapassem o horário estabelecido a regulamenta-
ção será feita pela Umutrans

O depósito de 
contêiner ou 
caçamba na área 
abrangida pela 
Zona Azul depen-
derá de autoriza-
ção a ser forneci-
da também pela 
Diretoria Munici-
pal de Trânsito 
(Umutrans), além 
do pagamento do 
respectivo preço 
público.

A permanência de caçambas dependerá de autorização fornecida pela Umutrans
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Contêiner e caçamba
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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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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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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.
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Espelho da vida
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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

N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

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

Nanda faz show em 
apoio a Diana
Em “Malhação” Rita diz para Cláudio que não 
confia em Rui. Leila chantageia Rui com uma 
informação sobre Lara. Marquinhos tenta con-
vencer Nanda a fazer um show em apoio a Diana. 
Rita garante a Filipe que prefere falar sozinha 
com Rui. Nanda aceita a proposta de Marqui-
nhos. Daniel liga para sua mãe, com o apoio de 
Milena. Cléber cuida de Rafa. 

Éramos Seis
Carlos exige que Isabel se afaste 
de Felício. Alfredo ganha um reló-
gio de Karine. Inês se arruma 
para esperar Carlos. Shirley faz 
insinuações contra Carlos para 
Afonso. Justina e Candoca se 
despedem. Lúcio confabula com 
Nero e Tião sobre manifestações 
políticas. Alfredo e Adelaide têm 
uma séria discussão. Carlos fica 
triste quando Inês demonstra sua 
admiração por Alfredo. 

Salve-se Quem Puder 
Alexia e Renzo se beijam. Luna 
liga para Juan e conta o ocorrido 
e pede para que o namorado não 
conte para Mário. Renzo e os 
capangas de Dominique seques-
tram Alexia, Kyra e Luna. Agnes 
fica aflita com a falta de notícia 
de Kyra. Alexia presume que ela 
e as amigas serão mortas por 
Renzo. Ele provoca um acidente 
de carro e as três conseguem 
fugir. Alexia e Kyra conseguem se 
abrigar em um prédio, mas Luna 
é levada pela correnteza. 

Amor de mãe
Camila é levada ao hospital por 

Danilo. Thelma tem um pressen-
timento e tenta falar com Danilo. 
Vitória tenta vender seu aparta-
mento. Thelma desiste de viajar 
depois de saber que Camila está 
no hospital. Amanda e Vinícius 
se preparam para atacar a PWA. 
Thelma desiste de vender o res-
taurante para Álvaro. Belizário 
atinge Vinícius durante a invasão 
dos ativistas à PWA.

As Aventuras de Poliana
Ruth pede para João e Bento 
tocarem uma música juntos e 
fica emocionada. Fernanda pede 
para Afonso deixar Vinicius traba-
lhar na padaria. Filipa vê Yasmin 
e Raquel vestida como garçone-
tes e as humilha. Ester confronta 
OTTO e fica surpresa com o seu 
comportamento. Ester se muda 
para o quarto de Poliana. 

Cúmplices de um resgate 
Regina pede para a banda C1R soli-
citar aos fãs doação de sangue. 
Helena vê Manuela de longe e 
pensa ter sido apenas impressão. 
Lurdinha se irrita após ver Frederico 
e Taísa conversando. Dinho entrega 
uma mobilete para Navarro. Meire 

descobre que seu dinheiro sumiu. 

O Rico e o Lázaro 
O dia amanhece na Babilônia e é 
possível ouvir o choro do bebê de 
Lia. Mesaque confere se o estado 
de saúde dela é estável. Daniel 
dorme tranquilamente. Neusta diz 
que desmaiou quando o sábio cor-
tou o ventre de Lia. Mesaque dá 
recomendações à Lia. Naomi cuida 
dos outros filhos de Daniel. Neusta 
tem notícias de Joaquim. Matias 
lamenta a dívida no jogo e pede 
dinheiro à Gadise. Ela avisa que 
não tem e ele perde a cabeça. Zac 
trata Malca com carinho.

Amor sem igual
Bernardo tenta negar as acusa-
ções de Miguel, mas o agrônomo 
se mostra decidido a descobrir 
o motivo do chefe da segurança 
da Bras Espor tes ter espan-
cado Poderosa. Norma vê Antô-
nio Júnior pedindo moradia para 
Donatella e autoriza que ele fique 
na casa de idosos. Poderosa fica 
radiante ao receber uma ligação 
de Maikitaison marcando um teste 
para o dia seguinte. Geovani volta 
a se desculpar com Norma. 
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Hoje a Lua transita pelo seu signo. Sinal de que 
você estará mais sensível, inclusive a pessoas e 
situações. Preserve-se, cuide de sua saúde e bem-
-estar. Além disso, tente manter o seu dia mais livre.

O desafio de hoje é se aventurar em algo novo. 
Reflita sobre como a coragem é importante em 
alguns momentos de decisão, como agora. Amiza-
des em alta e boas notícias.

Se você avançar na direção do que deseja reali-
zar, alguns astros responderão com inspiração e 
coragem. Conte com o apoio de amigos para isso. 
Ótimo dia para planejar atividades profissionais.

Dia de desafios profissionais, com chefes ou rivais 
no trabalho. É para você sair da zona de conforto e 
confiar mais na vida. Inove em algum campo, arris-
que a sorte e mire o futuro.

Sonhos esclarecedores e busca por entendimento 
dão o tom de um dia de sincronicidades. Hoje, liderar 
uma equipe poderá ser mais fácil. Intuição em alta!

Cuide da sua relação com parceiros de trabalho. 
Conversas podem ser decisivas para o seu futuro 
financeiro. Confie na estratégia mais direta e dê 
atenção aos seus clientes.

Talvez você sinta a necessidade de estar com mais 
pessoas, buscando energia e coragem através 
delas. Lua e Marte sinalizam alguém entusiasta 
que pode fazer esse papel.

Sua intuição deve ser respeitada hoje, especial-
mente em assuntos financeiros e amorosos. Se 
você joga alto, é porque confia no seu taco. Evite 
atitudes competitivas demais no trabalho.

Suas iniciativas encontram eco em quem quer algo 
mais vibrante. Pode ser no amor ou em alguma 
atividade inovadora. No geral, é um bom dia para 
mostrar sua capacidade e ter sucesso.

É muito bom contar com aquilo que é certo e seguro. 
Porém, também é bom arriscar um pouquinho de vez 
em quando. Pense: quanto você já perdeu na vida 
por falta de coragem?

Dia cheio de energia, atividades e encontros com 
amigos. A intuição e a confiança no futuro terão 
papel determinante no sucesso de seus desejos.

Mais um dia para provar sua capacidade e aceitar 
desafios profissionais. Não tenha medo de expor 
suas crenças, nem suas verdades. O mundo espera 
isso de você.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 14

DIEEH
SACRISTIA

OTSORCRER
UPATUAP
RAIETICA

OBRASARO
TIAANTNT

OBEDIENTE
SEILUAR
DHAREMC

LOJAALFACE
SUAIOAI

HORASNAIR
NOTIFICADO

COSACASOS

Tipo de in-
vestigação
autorizada 
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Agir como
o marido

infiel 

Instru-
mento 

dos anjos
(Rel.)

Meia do
Tetra, em

1994
(fut.)

Último
pedido
feito ao
garçom

Trabalho
artístico

(pl.)

Armação
de 

pandeiros
Os outros

(pop.)

Formiga,
em inglês
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odaliscas

Quantia co-
brada pelo 
emprés-
timo (pl.)

São mar-
cadas pelo

relógio

Ácido da
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dicialmente
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de saias
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(bras.)
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O maior
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Prova auto-
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Dócil;
submisso 

(às ordens)

Irmã da
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3/ant — cós. 4/loja. 5/harpa — patuá.
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Zélia Casoni

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

ram aniversário hoje -, Palo Hasse, 
Camila Kienen Brun0 Burim, Yone 

Sgobi Diniz, Katia Rudner  Ma-
zorra,, Viviane Pemper Baldin de 
Souza, Fernando Silveira Rocha  e  
João Luiz Bortolato.  Da coluna: 

felicidades!

“Quem carrega a 
cruz dos outros 

não tem força para 
fazer o bem. Mas 
quando alguém 

carrega sua própria 
cruz, sua culpa e 

seu destino, isto o 
fortalece.

Ele os carrega de 
cabeça erguida e 
tem a força para 
fazer com isso 

algo de grande.” 
(Bert Hellinger)

Bye bye Janeiro! 
Início de ano e lá se vão trinta dias. Todos já de bateria 
carregada e anunciando que fevereiro vem com tudo. A 

agenda teve  muita festa de aniversáriosque movimentaram 
a coluna e o instaram.  Muita gente ainda no vaivém entre 

o mar e a Capital da Amizade. . . 

PORTRAIT
 CAMILO GARCIA E FRANCIELE com os filhos Gabriel e Ben-
jamim entram no zoom da  coluna no jantar de confraterni-

zação da Unipar.

ASSESSORIA UNIPAR
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DICAS 2020
n   Jamais crie caso com a mulher 
ou com o marido. Nem com o pai 
nem com a mãe. Nem com o irmão 
nem com a irmã. Caso eles criem 
com você, faça amor, não faça a 
guerra. Família é sagrada. O resto 

se resolve.  

n  Espante a monotonia. A vida 
fica sem graça sem adrenalina. 

Preste bastante atenção naquilo 
que faz você levantar da cama na 
segunda-feira: se for bom apenas 
para você, jogue fora ou livre-se 

disso agora mesmo. Caso não 
queira levantar da cama na segun-

da-feira, grite por socorro.

n Diga não ao ódio. Colabore para 
a cultura de paz. Vire a outra face. 
Pague o mal com o bem. Jamais 

se vingue. Resista pacificamente à 
violência.

(Pastor Ed Kivitz) 

 Medicina
Termina nesta quinta-feira (30) o prazo 
para se inscrever no processo seletivo 

para residência médica no hospital Noros-
par, em Umuarama. As vagas disponíveis 
são: pediatria (2), clínica médica (2), 

medicina da família e comunidade (6) e 
neonatalogia (1). Há vários anos a ins-
tituição vem se destacando na formação 
de residentes em várias áreas autorizadas 
pelo Ministério da Educação e supervisio-
nadas pelos conselhos regional e federal 
de medicina e se tornou referência para 

Umuarama e toda região.

MÃE & FILHOS 
Vitor, Maitê e a mãe, 
Viviane Garcia fazem 
pose para a coluna 
em recente evento 

da Universidade 
Paranaense, no 
Metropolitan. 

ASSESSORIA UNIPAR
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EXTRAVIO DE ALVARÁ
E. M. MURAYAMA MOTO TÁXI 
- ME, inscrita sob nº CNPJ 
07.749.893/0002-00, estabele-
cido na Avenida Zaeli, 2415, Par-
que San Remo I, CEP 87506-230, 
cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, comunica para os devi-
dos fins o extravio de seu Alvará 
de Licença Municipal nº 28.158. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.      

EXTRAVIO DE ALVARÁ
E. M. MURAYAMA MOTO TÁXI 
- ME, inscrita sob nº CNPJ 
07.749.893/0001-11, estabele-
cido na Rua Governador Ney Braga, 
4320, Zona I, CEP 87501-330, 
cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, comunica para os devidos 
fins o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº 26.311. Com 
esta publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.      

 EXTRAVIO DE ALVARÁ
C JACI FERNANDES - ME, inscrita 
sob nº CNPJ 72.175.615/0001-
60, estabelecido na Avenida Zaeli, 
2415, Parque San Remo I, CEP 
87506-230, cidade de Umuarama 
Estado do Paraná, comunica para 
os devidos fins o extravio de 
seu Alvará de Licença Municipal 
nº 17.882. Com esta publicação 
o mesmo torna-se sem valor legal 
e comercial.      

ASTRA HATCH  2.0 ADVANTAGE ....................................................10/11 .................................PRETO ............................................... COMPLETO .................................................................................... R$ 28.900,00
BIZ 125 ES ...............................................................................................10/10 .................................VERMELHA ..................................... PARTIDA, 0KM ..................................................................................R$ 6.900,00
CLASSIC LS .............................................................................................06/07 .................................PRATA ............................................... VID, TRAV. ALARME ..................................................................... R$ 15.900.00
CRUZE SPORT6 1.8 LT .........................................................................13/14 .................................BRANCO .......................................... COMPLETO, AUT, COURO ......................................................... R$ 49.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT...........................................................................14/14 .................................BRANCO .......................................... COMPLETO, AUT, COURO .........................................................RR 49.900.00
CRUZE SEDAN LT  TURBO .................................................................16/17 .................................BRANCO .......................................... COMPLETO, AUT, COURO ......................................................... R$ 73.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..................................................................17/17 .................................BRANCO .......................................... COMPLETO, AUT, COURO ......................................................... R$ 73.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..................................................................17/18 .................................PRATA ............................................... COMPLETO, AUT, COURO ......................................................... R$ 76.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO .............................................................17/18 .................................BRANCO .......................................... COMPLETO, AUT, COURO ......................................................... R$ 84.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO .............................................................18/19 .................................BRANCO .......................................... COMPLETO, AUT, COURO ......................................................... R$ 94.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ............................................................16/17 .................................BRANCO .......................................... COMPLETO, AUT, COURO ......................................................... R$ 79.900,00
FUSION TITANIUM AWD ....................................................................16/17 .................................PRETO ............................................... COMPLETO, AUT, COURO ......................................................... R$ 99.900,00
HARLEY DAVIDSON V-ROD 1.250CC ............................................13/13 .................................PRETO ............................................... COMPETO ....................................................................................... R$ 41.900,00
HB20X 1.6 FLEX .....................................................................................13/14 .................................PRATA ............................................... COMPLETO .................................................................................... R$ 39.900,00 
ONIX 1.0 LT .............................................................................................18/18 .................................BRANCO .......................................... COMPLETO .................................................................................... R$ 41.900.00
ONIX 1.4 ACT  ........................................................................................16/17 .................................PRETO ............................................... COMPLETO .................................................................................... R$ 57.900,00
ONIX 1.4 ACT AT ...................................................................................19/19 .................................PRATA ............................................... COMPLETO, AUT .......................................................................... R$ 62.900,00
OMEGA FITTIPALDI 3.6 V6 ................................................................10/11 .................................PRETO ............................................... COMPLETO, AUT, COURO ......................................................... R$ 48.900,00
PRISMA 1.0 JOY .....................................................................................17/18 .................................PRETO ............................................... COMPLETO .................................................................................... R$ 43.900,00
PRISMA 1.4 LT ........................................................................................16/16 .................................BRANCO .......................................... COMPLETO .................................................................................... R$ 43.900,00
PRISMA 1.4 LT ........................................................................................18/19 .................................PRATA ............................................... COMPLETO .................................................................................... R$ 51.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. ..............................................................................16/17 .................................VERMELHO ..................................... COMPLETO, AUT .......................................................................... R$ 53.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. ..............................................................................18/19 .................................BRANCO .......................................... COMPLETO, AUT, COURO ......................................................... R$ 62.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. ..............................................................................18/19 .................................BRANCO .......................................... COMPLETO, AUT, COURO, KM 4.800 .................................... R$ 64.900,00
S10 ADVANTAGE 2.4 FLEX ................................................................16/16 .................................PRATA ............................................... COMPLETO .................................................................................... R$ 67.900,00
S10 2.8 LT AT 4X4 DIESEL ..................................................................18/19 .................................BRANCO .......................................... COMPLETO, COURO .................................................................R$ 129.900.00
S10 2.8 LTZ AT 4X2 DIESEL ...............................................................13/14 .................................BRANCO .......................................... COMPLETO, AUT, COURO ......................................................... R$ 91.900,00
S10 2.8 LTZ AT 4X4 DIESEL ...............................................................18/19 .................................BRANCO .......................................... COMPLETO, AUT, COURO .......................................................R$ 146.900,00
SPIN 1.8 ACT AT ....................................................................................17/18 .................................PRATA ............................................... CPMPLETO, AUT ........................................................................... R$ 62.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................................................................12/13 .................................BRANCA ........................................... COMPLETO .................................................................................... 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 V6 LTZ  .........................................................................12/13 .................................CINZA ............................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L .................................................. R$ 79.900,00
TRAILBLAZER V6 LTZ  .........................................................................16/17 .................................CINZA ............................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L ................................................R$ 119.900,00
TRAILBLAZER 2.8 LTZ 4X4 DIESEL .................................................17/18 .................................BRANCO .......................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L ................................................R$ 167.900,00
VOYAGE 1.6 TL .......................................................................................17/18 .................................BRANCO .......................................... COMPLETO .................................................................................... R$ 39.900,00



15ESPORTEUMUARAMA, 30 DE JANEIRO DE 2020

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

Conheça as opções que a Unipar 
oferece na área da gestão

PÓS-GRADUAÇÃO

A pós-graduação é imprescindível para 
profissionais que buscam aprofundar 
seus conhecimentos e se destacar no 
mercado de trabalho. Na modalidade 
especialização [lato sensu], a Unipar 
oferece cerca de cem cursos. Entre 
eles, estão vários na área de gestão. 
Confira a lista:

[Verifique a disponibilidade do curso no 
câmpus da Unipar mais perto de você 
em pos.unipar.br e INSCREVA-SE JÁ!]

• Gestão de Projetos e Obras 
• Gestão do Capital Intelectual e 
Humano nas Organizações
• MBA em Controladoria, Assessoria e 
Auditoria Contábil
• MBA em Empreendedorismo e 
Coaching
• MBA em Gestão de Cooperativas de 
Crédito
• MBA em Gestão Estratégica de 
Negócios
• MBA em Gestão Militar e Segurança 
Pública
• MBA em Gestão de Pessoas, Carreira e 
Liderança
• MBA em Gestão Estratégica de 
Recursos Humanos
• MBA Executivo em Gestão Empresarial

‘Amplie possibilidades’

EXTRAVIO DE ALVARÁ
ANTONIO BRUNO, inscrita sob 
nº CPF 846.599.399-87, esta-
belecido na Avenida Zaeli, 2415, 
Parque San Remo I, CEP 87506-
230, cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de seu 
Alvará de Licença Municipal nº 
27.778. Com esta publicação o 
mesmo torna-se sem valor legal 
e comercial.      

EXTRAVIO DE ALVARÁ
ANTONIO BRUNO MOTO 
TÁXI, inscrita sob nº CNPJ 
04.842.446/0001-14, estabe-
lecido na Avenida Zaeli, 2415, 
Parque San Remo I, CEP 87506-
230, cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de seu 
Alvará de Licença Municipal nº 
23.899. Com esta publicação o 
mesmo torna-se sem valor legal 
e comercial.      

EXTRAVIO DE ALVARÁ
JOSÉ ROBERTO DE SOUZA 
FONSECA, inscrita sob nº 
CPF 448.955.779-53, esta-
belecido na Rua Dos Pam-
pas, 2236, CEP 87505-020 
cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de 
seu Alvará de Licença Muni-
cipal nº 14.244. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.    

EXTRAVIO DE ALVARÁ
A F VIEIRA PRESTADORA DE 
SERVIÇOS, inscrita sob nº 
CNPJ 12.288.431/0001-84, 
estabelecido na Rua Ouro Verde, 
3404, Zona VI, CEP 87503.160, 
cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de 
seu Alvará de Licença Muni-
cipal nº 29.368. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.      
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PSG avança às quartas de 
final da Copa da França
Mesmo sem Neymar e com 

time praticamente reserva, time 
da capital parisiense venceu o 
Pau FC por 2 a 0. Maior cam-
peão do torneio, o PSG busca seu 
décimo terceiro título.

O Paris Saint-Germain confirmou 
favoritismo ao vencer o Pau FC em 
jogo válido pelas oitavas de final 
da Copa da França. Leandro Pare-
des abriu o placar aos 25 minutos 
e Pablo Sarabia fechou o placar 
aos 53. Ambos os gols saíram de 
assistências do argentino Icardi.

O time de Paris foi praticamente 
todo reserva. Neymar, que vive a 
melhor fase da carreira, foi pou-
pado e sequer viajou, junto com 
o goleiro Navas, Marquinhos e 
Thiago Silva. Já Kimpembe, Ver-
ratti, Gueye, Di Maria e Mbappé 
ficaram no banco de reservas.

No início, o PSG sentiu um pouco 
a falta de seus craques e do entro-
samento da equipe principal, mas 
logo se impôs e não teve nenhuma 
dificuldade para abrir o placar. Atrás, 
poucos sustos também.

O adversário do time da capi-
tal será definido por um sorteio. 
Mas ainda tem dois jogos nessa 
fase a serem feitos, Olympique 
de Marselha contra Strasbourg, 
e Nice versus Lyon.

Em agosto do ano passado, a 
umuaramense Jessica Andrade (Bate 
Estaca) acabou sendo surpreendida 
pela chinesa Weili Zhang e perdeu 
o cinturão peso-palha do UFC. 
Agora, a atleta de Umuarama 
espera ter uma nova chance pelo 
título em breve. No dia 18 de 
abril, em Nova York, pelo UFC 
249, a Bate-Estaca terá a revanche 
contra a americana Rose Namajunas, 
em um duelo que pode colocá-la 
novamente na rota pelo cinturão.

TIME da capital parisiense confirma favoritismo ao vencer o Pau FC em jogo válido pelas oitavas de final

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO


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

