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UMUARAMA

Perdeu o controle
 Uma mulher de 63 anos se envolveu em um acidente de trânsito 
na avenida Duque de Caxias, ontem (24) de manhã. Ela perdeu o 

controle da direção de sua Zafira, saiu da pista e invadiu o canteiro 
central, batendo de frente em uma árvore. Com o impacto, os 

airbags foram acionados. Bombeiros prestaram socorro à mulher, 
que sofreu ferimentos leves e foi levada ao hospital Uopeccan.

Anac não libera Certificado
Operacional ao aeroporto
 A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) enviou ofício à Prefeitura de Umuarama 
informando que foram identificadas pendências impeditivas ao prosseguimento do 

processo de Certificação Operacional no Mops (Manual de Operações de Aeródromo), não 
autorizando a retomada de voos comerciais. Agora, a prefeitura terá de enviar à Anac outra 
versão do Mops e nova declaração de conformidade para que então ocorra agendamento 

de nova inspeção para a certificação.

Sanepar apresenta 
projeto para instalação de 
rede de esgoto em Pérola
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País de portas abertas
O presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai isentar 
chineses de visto para a entrada no Brasil. O foco, 
explicou, será estimular viagens de turismo ou 
negócios. A medida segue o que já foi planejado 
para Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá. 
“Anunciamos há pouco que vamos, o mais rápido 
possível, seguindo a legislação, isentar o turista 
chinês de visto para adentrar ao Brasil”, disse 
Bolsonaro em Pequim. A princípio, não haverá 
reciprocidade para a medida. Segundo o presidente, o 
próximo país beneficiado deve ser a Índia.

Cuidando da vida
Bolsonaro, disse desconhecer áudio envolvendo 
Fabrício Queiroz, ex-assessor de um de seus filhos, 
o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ). “Eu não sei 
dessa informação. Por favor, o Queiroz cuida da vida 
dele, eu da minha. A minha preocupação aqui, para 
não acabar a entrevista de vocês (jornalistas), é 
tratar de questões que envolvem interesse de todos 
nós brasileiros”, disse à imprensa após jantar com 
empresários em Pequim.

Lula no semiaberto
A força-tarefa da Lava Jato reiterou o pedido sobre a ida 
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o regime 
semiaberto. Em parecer enviado à Vara de Execuções 
Penais de Curitiba na quarta-feira (23), a força-tarefa 
registra ainda que os bens bloqueados do petista 
cobririam a multa de R$ 4,9 milhões que lhe foi imposta 
na condenação do caso triplex do Guarujá. O valor está 
vinculado a saída do petista do regime fechado, no qual 
está desde 7 de abril de 2018.

Bens cobrem o valor
Os advogados de Lula 
argumentavam que o 
valor dos bens do ex-
presidente que estão sob 
constrição seria “mais 
do que suficiente” para 
garantir o pagamento da 
multa. Os defensores de 
Lula diziam ainda que 
não seria “cabível” a 
execução provisória da 
pena restritiva 
de direitos.

Um exto da pena
Tais embargos de declaração 
do petista foram ajuizados, por 
sua vez, após os procuradores 
da Lava Jato pedirem, no fim 
de setembro, que a juíza da 
Vara de Execuções Penais 
do Paraná, Carolina Lebbos, 
concedesse ao ex-presidente 
o direito ao regime 
semiaberto – uma vez que o 
petista está na iminência de 
cumprir um sexto da pena no 
caso triplex.
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Partidos e seus gastos
Um desejo antigo dos parlamenta-

res é aumentar os recursos de todos 
os fundos destinados às atividades par-
tidárias. As regras de uso das verbas 
já existentes, no entanto, apresentam 
brechas que permitem que o dinheiro 
público seja utilizado em pagamentos 
que vão além de despesas do dia a dia.

Em 2018, os diretórios das legendas 
compraram carros de luxo. Uma das aqui-
sições mais caras foi feita pelo MDB de 
Santa Catarina, que usou o dinheiro do 
Fundo Partidário na compra de um Che-
vrolet Trailblazer no valor de R$ 150 mil.

A prática de comprar carros e imó-
veis não estava clara nas regras do 

fundo. No fim de setembro, o presi-
dente Jair Bolsonaro sancionou projeto 
que regulamentou essas aquisições. 
Só no ano passado, os partidos gas-
taram um total de R$ 893 mil da verba 
na compra de veículos. Deste total, 
oito compras custaram mais que R$ 
50 mil. A maioria dos veículos com 
esse valor é enquadrado em grupos de 
‘luxo’ ou ‘executivo’ em sites de alu-
guel de carros, o que pode fazer com 
que as compras sejam questionadas 
pela Justiça, segundo especialistas. 
As siglas, por sua vez, alegam que as 
aquisições foram feitas dentro da lei e 
para uso restrito das legendas.

O Republicanos lidera o uso do fundo 
para compras de automóveis em 2018. 
No ano passado, os diretórios da sigla 
desembolsaram R$ 379,3 mil com 
carros. O diretório do Distrito Federal 
adquiriu uma Maxivan, usada, JAC T8, 
também com sete lugares, ao custo de 
R$ 62 mil. O carro foi comprado de um 
ex-funcionário da liderança do partido na 
Assembleia Legislativa de São Paulo. Já 
a direção nacional comprou um modelo 
igual ao usado por Bolsonaro, um Ford 
Fusion, zero quilômetro, por R$ 140 mil, 
além de um Volkswagen Virtus por R$ 
73,59 mil para usar na sua sede, em 
Brasília. (Colaboração – Bemparaná)

Sanepar apresenta projeto de 
rede de esgoto para Pérola

A nova diretoria da Sanepar (Com-
panhia de Saneamento do Paraná), 
realizou ontem audiência pública no 
município de Pérola (47 quilômetros de 
Umuarama), onde foi apresentado ao 
prefeito Darlan Scalco e à comunidade, 
o projeto de instalação de sistema de 
esgotamento sanitário na cidade. A 
intenção da Companhia é atender a 
pelo menos 10 mil moradores.

O projeto foi apresentado pelo pre-
sidente da Sanepar, Claudio Stabile, 
e pelo diretor de Investimentos, Joel 
de Jesus Macedo. O evento também 
teve a presença de secretários muni-
cipais, vereadores, representantes da 
sociedade civil organizada, gerentes 
da Sanepar e outras lideranças.

Stabile explica que, de acordo com 
o projeto, serão investidos cerca de 
R$ 25 milhões na construção de uma 
Estação de Tratamento de Esgoto 
(ETE), denominada ETE Palmital, com 
capacidade para tratar 30 litros de 
esgoto por segundo. 

Também serão implantados 56 mil 
metros de rede coletora, 8.050 metros 
de interceptores, 2 mil metros de 
emissários e 2.800 ligações prediais. 

A previsão é de que os trabalhos 

sejam iniciados no primeiro semes-
tre de 2020 e concluídos no prazo 
de dois anos.

“A ideia é investir nos municípios 
com esgoto zero e com menor IDH 
(Índice de Desenvolvimento Humano).  
Quando fazemos a coleta e o trata-
mento, falamos de saúde preventiva 
e essa é a missão dada pelo Gover-
nador Ratinho Jr, à nova diretoria da 
Sanepar”, reforça Stabile.

O presidente lembra que a popu-
lação inicialmente é quem sofre 
com desligamentos e transtornos 

per tinentes às obras, mas é ela 
quem será beneficiada num breve 
futuro. “Dentro dos projetos de 
saneamento, os prazos são de médio 
e longo prazo para a conclusão das 
obras, que são complexas e mechem 
diretamente com a da população. 
Haverá desligamentos temporários 
e interrupções na distribuição de 
água em algumas ocasiões, enfim, 
uma série de intervenções que pre-
judicam, num primeiro momento, a 
população, mas a curto prazo é para 
o bem dela própria”, conclui.

Meta para 2022
Investimentos em Pérola já estavam nos planos do Governo do Estado 

desde 2018, quando havia uma meta de atendimento a 50 por cento da 
população com a rede de esgoto, já que a distribuição de água potável é 
levada a 100 por cento da população daquele município, bem como os 
345 municípios atendidos pela Sanepar no Paraná, chegando a atingir 

cerca de 10 milhões de paranaenses.
Com a meta não foi cumprida no ano passado, agora a intenção é levar 

a rede de esgoto a 65% da população daquele município. “Temos projetos 
prontos, começamos os procedimentos licitatórios e até o início do ano, a 

empresa vencedora poderá começar os trabalhos. Até 2022, poderemos che-
gar ao atendimento previsto, levando rede de esgotamento sanitário a quase 

10 mil pessoas”, encerra Stabile. O valor investido deve variar entre R$ 20 
milhões e R$ 30 milhões, dependendo do andamento da licitação.
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Crédito 
habitacional

O presidente da Caixa, 
Pedro Duar te Guimarães, 
disse ontem (23), durante 
uma palestra na Fundação 
Getúlio Vargas, no Rio de 
Janeiro, que o banco vai 
adotar crédito habitacional 
pré-fixado, com taxa fixa, a 
partir de 2020.

“Até junho do ano que 
vem queremos lançar o cré-
dito imobiliário sem IPCA 
e sem TR. Ou seja, sem 
nenhum tipo de correção. 
E isto é impor tante, por-
que é o natural no resto do 
mundo. Quando você lança 
este tipo de financiamento 
é o mais fácil para poder 
securitizar e o mais fácil de 
poder, como cliente, compa-
rar. Quando você tem uma 
taxa fixa, é muito mais claro 

Salão do Imóvel
Para o presidente do banco, as feiras regionais são uma 

boa oportunidade para se adquirir um imóvel. “A Caixa é o 
banco de todos os brasileiros. É o banco da habitação. A par-
ticipação de feiras em todo o Brasil proporciona um ambiente 

de concretização de negócios no setor da construção civil, 
contribuindo para o desenvolvimento da economia e facili-

tando a realização da compra da casa própria”.

para a sociedade e a minha 
impressão é que os demais 
bancos virão também (para 
este sistema)”, disse o pre-
sidente da Caixa.

Para Guimarães, o 
momento econômico do país 
é propício a quem deseja 
adquirir uma casa própria. 
“É um bom momento (para 
comprar imóveis), porque 
você tem redução de taxa 
de juros. Nós estamos já 
retomando [o crescimento], 
os indicadores todos dizem, 
e quando você tem uma 
economia mais aquecida, 
o preço do imóvel sobe 
muito. Então, este é o 
momento em que você 
tem crédito imobiliário e 
o preço dos imóveis ainda 
não reagiu”, disse.

PRESIDENTE da CEF afirma que novo financiamento do banco não terá nenhum 
tipo de correção

DIVULGAÇÃO

Campeão mundial
Tudo começou no Paraná em 
2000 e hoje o Brasil é campeão 
da devolução de embalagens de 
produtos agroquímicos. Hoje, 
segundo o Instituto Nacional 
de Processo de Embalagens 
Vazias, o índice de devolução 
no Brasil é de 94%. Em segundo 
lugar no ranking mundial vem 
a Alemanha, com 70%, e, na 
sequência, o Canadá, com 65%. 
Do total recolhido, 97% são 
encaminhados à reciclagem.

Candidata
Tatiana Fruer, mulher do 
deputado Soldado Fruet (Pros), 
deve se candidatar à Prefeitura 
de Foz do Iguaçu. Tatiana 
passou a ser ativa nas redes 
sociais e está conversando com 
Pros e PP. Pesquisa interna 
do Pros coloca a mulher do 
deputado em segundo lugar 
nas pesquisas.

Na torcida
Alisson Wandscheer, presidente 
estadual e primeiro suplente 
do Pros, já está na torcida 
para que o deputado Homero 
Marchese, do mesmo partido, 
venha a concorrer e ganhar a 
eleição de prefeito em Maringá. 
Marchese está bem nas 
pesquisas. Wandscheer torce 
também para que Soldado 
Fruet dispute a prefeitura 
de Foz do Iguaçu. Em caso 
de eleição de Marchese ou 
Fruet, o presidente do Pros do 
Paraná assume definitivamente 
o mandato na Assembleia 
Legislativa em janeiro de 2021.

Também no Pros
O ex-prefeito Edgar Bueno 
vai se filiar ao Pros e disputar 
novamente a Prefeitura de 
Cascavel. Bueno já foi três 
vezes prefeito da cidade.

Encontro do PSB
O PSB do Paraná reúne os 
deputados estaduais e federais 
e a direção na próxima 
segunda-feira, 28, em Curitiba. 
O partido já estará com o mapa 
das cidades paranaenses onde 
terá candidaturas a prefeito 
ou a vice. Os deputados 
Aliel Machado e Luciano 
Ducci querem disputar, 

respectivamente, as prefeituras 
de Ponta Grossa e Curitiba.

Agrinho renovado
O presidente da Faep, Ágide 
Meneguette, e o governador 
Ratinho Júnior renovaram o 
convênio para a realização do 
Agrinho por mais quatro anos. 
Ratinho Junior afirma que o 
programa é “um patrimônio do 
Paraná”. O convênio prevê que a 
Faep disponibilize a metodologia 
do Agrinho às escolas estaduais 
e municipais, com ações que 
“propiciem o despertar da 
consciência da cidadania, o 
acesso a informações relativas à 
saúde e à preservação do meio 
ambiente com vistas à melhoria 
da qualidade de vida”. 

Pacificar
“Nossa missão é pacificar 
o partido para restaurar os 
trabalhos no caminho de 
atender aos interesses da 
população. É preciso entender 
que o PSL é o partido do 
presidente. A grande maioria 
se elegeu graças ao apoio 
dele. Agora precisamos voltar 
a discutir a reforma tributária 
e administrativa”, disse o 
deputado Filipe Barros, pré-
candidato do PSL a prefeitura 
de Londrina. A cotação de Filipe 
Barros está em alta no Planalto.

De camarote
O advogado Ogier Buchi e 
o empresário Wilson Picler 
assistem de camarote à crise no 
PSL e torcem pelo presidente 
Jair Bolsonaro. Buchi e Picler 
foram preteridos na disputa 
de 2018 (Buchi para governo 
e Picler ao Senado) e esperam 
que os bolsonaristas venham 
comandar o partido no Paraná, 
hoje sobre a direção do 
deputado Delegado Francischini. 

Escola Segura
A CCJ da Assembleia Legislativa 
aprovou a ampliação do 
Programa Escola Segura, que 
prevê que policiais militares 
reformados possam atuam 
dentro das escolas estaduais. 
Agora, o programa prevê a 
participação de policiais do 
Corpo de Bombeiros e os que 
atuam na Operação Verão.
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Orquestra Escola em Douradina
Apreciadores de música erudita 

em Douradina têm um bom motivo 
para comemorar: O projeto ‘Alfredo 
Gazin Orquestra Escola’ iniciou 
oficialmente suas atividades com 
objetivo proporcionar aos alunos 
0de 8 a 18 anos, novas possibili-
dades de aprendizagem.

A Orquestra Escola é um sonho 
idealizado há um ano pelo depar-
tamento de marketing do Grupo 
Gazin, que desde então vem bus-
cando oportunidades através da 
lei de incentivo fiscal do Governo 
Federal, na soma de forças para 
consolidar a ação e deixar um 
legado para a comunidade.

A iniciativa conta com o apoio 
de grandes parceiros entre eles 
a Prefeitura de Douradina, Kali-
théa, Direção Cultural e AMU-
NOP – Associação de Músicos 
do Noroeste Paranaense. Um 
dos objetivos é criar classes de 
diversos instrumentos para for-
mar uma Orquestra Didática, com 
aulas gratuitas para a população.

O presidente do Grupo Gazin, 
Osmar Della Valentina, destacou 
a importância do projeto para a 
empresa. “Nós apenas utilizamos 
aquilo que a lei permite de repassar, 
e não esperamos nenhum retorno 
desse investimento. Esse é o com-
promisso social que a Gazin tem. 
Acredito que esse projeto vai ajudar 
a transformar para melhor a vida 
destas criançãs. E espero que atra-
vés da educação e da cultura as pes-
soas se tornem, pessoas melhores. 
E através disso a gente torne uma 
Douradina melhor, um Paraná melhor 
e um Brasil melhor”, acrescenta.

A Orquestra Escola vai esti-
mular a inteligência artística das 
crianças, consolidando o marco da 
cultura na região.

DIVERSIDADE CULTURAL
Como bem pontuou Antonie 

Estímulo
Para o prefeito João Jorge Sossai, a Orquestra de Douradina será uma forma 

de levar cultura à comunidade. “O trabalho com essas crianças e adolescen-
tes vai ir além do ensino musical, despertando e estimulando a integração do 

grupo, disseminando cultura, e agregando valores de disciplina e respeito para 
formar bons cidadãos”, frisa.

Já o gerente de marketing Grupo Gazin, Edson Oleksyw, afirma que o mais 
importante do projeto é poder devolver à comunidade tudo aquilo que ela 

contribui para o empreendimento. “É uma forma de mostrar para os nossos 
clientes que a empresa é confiável, transparente e responsável pelo meio onde 
habita. E uma empresa séria ela vai além do atendimento da loja, levando cul-
tura, diversão e qualidade de vida a exemplo do Cine Gazin que nesta data está 

rodando diversas cidades do Brasil.
O nosso sucesso hoje é fruto do nosso relacionamento com os nossos clientes. 

E quando a gente consegue deixar um legado pra comunidade, isso para nós é 
muito gratificante e nos enche de orgulho. Esse projeto da Orquestra é maravilhoso 

e tudo que a gente faz é de coração, sem nenhum interesse”, pontua.

Kolokathis, produtor do projeto, 
devem ser esperadas diversas 
modalidades ar tísticas, principal-
mente na música. “Agora que foi 
plantada a semente, serão aten-
didos inicialmente 120 alunos”, 
afirma o produtor.

O presidente da AMUNOP Mar-
ciel Rodrigues destaca que “O 
projeto será um divisor de águas 
certamente para todos que estão 
envolvidos nele, principalmente 

para vocês crianças, adolescentes 
e jovens que terão a oportunidade 
de ter o contato direto com a cultura 
através da música, aproveitem essa 
rica oportunidade e faça dela uma 
ponte para uma vida melhor, porque 
tudo aqui será feito com muito amor 
e dedicação pra vocês”.

As aulas serão completamente 
gratuitas, acontecendo duas vezes 
por semana, e resultando em algu-
mas apresentações durante o ano.

AUTORIDADES deram início às atividades do Projeto Alfredo Gazin Orquestra Escola em Douradina

ASSESSORIA
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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

A 14ª edição do Simpósio em Biotecnologia 
Aplicada à Agricultura reuniu profissionais da área, 
mestrandos, doutorandos e graduandos da Unipar e 
de outras instituições de ensino. A primeira palestra 
foi com a professora Fabiola Villa, da Unioeste, 
proferindo o tema ‘Flores tropicais: mercado, 
tendências e perspectivas na região de Umuarama’. 
Controle biológico de pragas com drone aplicado ao 
agronegócio foi um outro assunto debatido. 

Com minicursos, palestras e 
conferências, o curso de Farmácia 

realizou a 25ª edição da sua Jornada 
Farmacêutica (Jofau). Paralelamente 

também foram promovidos o 22º 
Fórum de Egressos e o 17º Seminário 
Pedagógico. Durante a semana foram 
abordados os temas: Fármacos como 

contaminantes emergentes: um 
desafio para a biotecnologia, com a 
mestranda da Unipar, Adma Soraia 

Kassem; A Revolta das Vacinas no 
século 21, com o professor Leonardo 

Velasquez; Urgência e emergência, com 
o professor Reinaldo Yoshi; e Aplicação 
de injetáveis, com as professoras Sâmia 

Bisoli e Nayana Marconi. 

Simpósio foca mercado e tendências Jornada aborda temas em 
evidência na área 

BIOTECNOLOGIA APLICADA À AGRICULTURA FARMÁCIA 

O curso de Educação Física promoveu o Festival de Folclore, com 
o objetivo de incentivar o debate sobre a cultura popular do Brasil 
e de outras etnias. Divididos em grupos, os alunos apresentaram 
performances das danças: quadrilha nordestina, frevo, tarantela 
e country. Para abrilhantar ainda mais a noite, teve também 
apresentações de grupos convidados, com números de capoeira e 
danças paraguaia, havaiana, flamenco, do ventre e forró.

Evento de Educação Física resgata cultura brasileira
FESTIVAL DE FOLCLORE
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Planejamento estratégico

Diretores setoriais da Aciu 
estiveram reunidos na manhã 
de terça-feira (22), na sede da 
entidade. O encontro faz parte 
do planejamento estratégico 
para o próximo ano. Muitas 
ações e desenvolvimento para os 
associados e o município.

Bem posicionada

Umuarama segue bem avaliada 
entre as cidades brasileiras com 
mais de cem mil habitantes 
atrativas para investimentos, 
ocupando a 88ª posição no 
ranking divulgado na mais 
recente edição da revista Exame. 
Investimentos robustos em 
educação e saúde sãos alguns 
dos indicativos em destaque. 
Umuarama permanece na 
listagem desde 2014.

 O Vendedor de Sonhos

O centro cultural Vera Schubert 
receberá neste domingo (27), 
às 19h, a peça O Vendedor de 
Sonhos, adaptação teatral do 
best-seller de Augusto Cury. 
Os organizadores prepararam 
um combo especial para 
empresas. Dez ingressos + 10 kg 
de alimentos saem por R$ 500 
(economia de R$ 200).

Rotarianos

A aquisição deve ser feita 
diretamente com rotarianos 
(Rotary Catedral). Os contatos 
são Valdete (99956-5182), Sandra 
(98425-2572) e Dirley (99814-
4044). A arrecadação da peça 
será empregada na aquisição de 
equipamentos para a instalação 
do Banco de Leite Humano da 
Norospar/Maternidade Regional.

Congresso em Foz

O aguardado Congresso 
Empresarial Paranaense 
movimenta Foz do Iguaçu 
nesta sexta (25) e sábado (26). 
governador Ratinho Junior 
participa da abertura, às 14h30. 
Promovido pela Federação 
das Associações Comerciais e 
Empresariais do Paraná (Faciap), 
o evento reúne especialistas da 
área de gestão, da economia e da 
inovação e vai discutir temas que 
contribuam para o crescimento do 
Paraná. O congresso acontece no 
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Nos dias 9 e 10 de novembro, 
Umuarama e região terão a 
oportunidade de saborear 
o prato típico da Capital da 
Amizade. Nesta data o Rotary 

Clube Umuarama realiza, com 
o apoio da Prefeitura e dos 
demais clubes rotarianos, a 20ª 
Festa do Frango na Telha, com 
a expectativa de atender mais 
de 3 mil visitantes no pavilhão 
de Indústria e Comércio do 
parque de exposições Dario 
Pimenta Nóbrega.

Causa nobre

Toda a renda da festa será 
revertida para auxiliar 10 
instituições que prestam 
assistência social e serviços na 
área de saúde, entre as quais 
o abrigo Tia Lili e o hospital 
Uopeccan. A promoção envolve 
cerca de 400 voluntários e a 
previsão é de preparar para 
os visitantes mais de duas 
toneladas de frango.

Reunião de associados

A próxima reunião de associados 
Aciu será na quarta (30), das 
8h às 9h. Antes, um super 
café da manhã (7h45). O tema 
‘Motivação e comprometimento 
no trabalho’ terá como instrutor 
o coach Francisco Carlos Ruiz. 
Na ocasião será lançado o 
convênio Unimed/Aciu. As vagas 
são limitadas e os interessados 
devem confirmar participação 
pelo telefone (44) 3621-6700 
(Rafael).

Falamos da peça inspirada no 
best-seller de Augusto Cury, O 
Vendedor de Sonhos, e é com 
um fragmento da obra que 
encerramos a coluna, desejando 
uma excelente semana:

“Conquistas sem riscos são 
sonhos sem méritos”

A Aciu é a Casa do Empresário!
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Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Reperfilamento
na Ney Braga

Em um dia de traba-
lho, na quarta-feira, 23, a 
equipe de pavimentação 
da Secretaria Municipal 
de Obras, Planejamento 
Urbano, Projetos Técnicos 
e Habitação da Prefeitura 
reperfilou um bom trecho 
da Rua Governador Ney 
Braga, entre as avenidas 
Brasil e Presidente Castelo 
Branco, na região central 
de Umuarama. A agilidade 
no trabalho minimizou os 
transtornos aos motoris-
tas, que agora contam 
com uma via mais segura 
e confor tável.

A Rua Ney Braga é uma 
das mais movimentadas 
no centro da cidade, pois 
liga as principais avenidas 
desviando o trânsito da 
Praça Santos Dumont. Por 
ser larga – cerca de 10 
metros –, bem sinalizada 
com semáforos e rotatórias 
e ter sentido único, tem a 
preferência de muitos moto-
ristas, principalmente nos 
horários de pico.

Este trecho era o único 
que faltava receber recape. 
“Nos outros pontos o pavi-
mento está bem conser-
vado e agora, quem passar 
pela rua já vai sentir a dife-
rença. O piso ficou bem 
confortável e a rapidez do 
trabalho, que durou apenas 
um dia, só é possível graças 
aos equipamentos que dis-
pomos na frota municipal, 
adquiridos recentemente”, 
disse o secretário de Obras, 
Isamu Oshima. O serviço 
somou cerca de 3,5 mil 
metros quadrados de malha 
recuperada e nos próximos 
dias será restaurada a sina-
lização horizontal.

A atual gestão investiu 
na renovação da frota de 
máquinas pesadas, cami-
nhões e veículos, a partir 
de 2017. Um dos equipa-
mentos adquiridos pelo 
prefeito Celso Pozzobom 
foi a vibroacabadora, uma 
máquina que agiliza o ser-
viço de recape e reperfila-
mento asfáltico.

A rua Ney Braga é uma das mais movimentadas da cidade e as principais avenidas 
desviando o trânsito da Praça Santos Dumont

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Cenário 
Embora não tenha influenciado 
na votação e na aprovação 
da reforma da Previdência no 
Senado, a crise no PSL e a falta 
de uma base aliada consolidada 
na Câmara aumentarão a 
dependência do governo das 
legendas do chamado Centrão 
para aprovar novas medidas 
que serão encaminhadas ao 
Congresso. Parlamentares do 
grupo apontam que, diante do 
cenário adverso, são ínfimas as 
chances de passar, ainda este 
ano, as reformas administrativa 
e tributária. E não há disposição 
e iniciativas por parte dos 
articuladores da Presidência 
para consolidar a base na 
Câmara. Deputados dizem, nos 
bastidores, que o diálogo com 
interlocutores do governo se 
tornou esporádico.  

Tá feia a praia
As manchas de piche que não 
param de chegar às praias do 
Nordeste dão prejuízos ao 
setor hoteleiro. Em Salvador, 
um cinco estrelas teve quatro 
reservas canceladas. 

Olho em 2020
Os governadores de Sergipe 
e Pernambuco mandaram 
filmar todo o óleo nas praias. 
Pretendem usar isso contra 
o governo federal, diante da 
inépcia das autoridades.

Atrasadões
Só há três dias os comandos 
do Exército e da Marinha 
mandaram soldados às praias 
para ajudar na limpeza, 50 
dias após o crime. Parabéns 
ao aguerrido povo nordestino. 

Acertando 1
É fato que o presidente da 
República fala pelos cotovelos 
- e com polêmica - que 
o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, não suporta 
o Congresso e seus assaltos, 
mas os números apontam 
forte mudança no rumo 
econômico e social do Brasil, 
para melhor. A Reforma 
da Previdência vai gerar 
economia de R$ 800 bilhões 
em dez anos e abrir caminho 
para investimentos. 

Acertando 2
Os homicídios caíram 22% 
este ano, até setembro - 
houve queda em todos os 
estados. E quase 10 milhões 
de pessoas tornaram-se 
empreendedores individuais, 
conforme dados da Fazenda. 
É gente emitindo nota fiscal 
de serviços prestados.

Derrotas jurídicas
Mesmo ganhando uma 
ação para incorporar uma 
gratificação ao salário dos 
auditores, ao custo de 
R$ 4 bilhões ao erário, o 
sindicato não conseguiu 
o pagamento até agora 
porque o ministro Francisco 
Falcão, do STJ, suspendeu 
a decisão. Em outro 
episódio, o TCU questiona 
o pagamento do bônus de 
eficiência para os auditores 
e determinou que fossem 
apuradas irregularidades no 
pagamento do benefício.

Muy amigo
A equipe econômica 
identificou o diretor dos 
Correios, Heronildes 
Eufrásio Filho, como um 
dos apoiadores do pleito 
para que a empresa pública 
voltasse a pagar pelo plano 
de saúde dos pais e das 
mães dos empregados. 
Por iniciativa de Eufrásio, 
os Correios mudaram de 
posição e passaram a atuar 
contra uma decisão já obtida 
pela própria empresa.

Desconfiança
Apesar da pressão do diretor e 
dos empregados dos Correios, 
o TST rejeitou o pedido para 
os Correios reassumirem 
o custo. Mas, até agora, 
a equipe econômica 
ainda não se conformou 
com o descompasso do 
dirigente com a política 
de austeridade, deixando 
causando instabilidade na 
diretoria da estatal.
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CPI do Transporte Público

A CPI do Transporte Coletivo, 
em andamento na Câmara Mu-
nicipal de Umuarama, presidida 
pelo vereador Deybson Bitencourt 
– vereadora Ana Novais relatora 
e membro o vereador Jones Vivi 
– tem realizado uma série de ativi-
dades em plenário e visitações in 
loco, sendo que dentre as últimas 
determinações, está à requisição 
à Secretaria Municipal de Fazen-
da da com comprovação docu-
mental do subsídio financeiro 
mensal repassado à concessio-
nária do sistema de transpor te 
coletivo público Viação Umuara-
ma Ltda, referente ao período 
dos últimos 10 anos.

O mesmo requerimento pleiteia 
a comprovação documental, por 
meio de parecer técnico, do pro-
cesso de coleta de dados pela se-
cretaria para que se possa aferir 
como foi estabelecido o montante 
do subsídio financeiro repassa-
do a concessionária da forma de 

Tarifas
Conforme apurado pela CPI, o Decreto Municipal 188/2019 fixou a tarifa em 
R$ 4,30 (tarifa para usuário que adquire vale transporte por cartão magné-
tico) e R$ 4,50 (tarifa para aquisição do passe na catraca), assegurando 50% 
(cinquenta por cento) de desconto aos estudantes do ensino fundamental e 

médio, bem como gratuidade aos idosos e pessoas com deficiência. Por conta 
disso, foi solicitado ao Poder Executivo que informe qual o critério técnico foi 

levado em conta quando da fixação desses valores.

vai ouvir ex-secretários

subsídio, no período posterior a 
01/06/2015, data do Termo Aditi-
vo 03, ao Contrato 62/2004.

Outra relação de documentos 
solicitada se volta ao Decreto 
Municipal nº 188/2019, onde se 
requisita informações ao Chefe 
do Executivo sobre a fixação do 
valor do transporte coletivo, no 
qual consta processo administra-
tivo da Viação Umuarama datado 
de 19/10/2018, quando a em-
presa pleiteava o valor R$ 5,40 
(tarifa normal) e R$ 2,70 (tarifa 
com desconto para estudantes), 
tendo em vista que não houve de-

cisão administrativa que conce-
desse o reajuste pleiteado pela 
concessionária.

No entanto, ainda acerca do 
Decreto Municipal 188/2019, 
constatou-se que o mesmo, levou 
como parâmetro os valores do 
requerimento apresentado pela 
empresa em outubro de 2018. 
Porém, à época, havia um novo 
requerimento de reajuste de tari-
fa protocolado em 03/05/2019, 
quando a tarifa sugerida pela con-
cessionária foi de R$ 5,26 (tarifa 
normal) e R$ 2,63 (tarifa com des-
conto para estudantes).

ASSESSORIA

VEREADORES que integram a CPI do Transporte Público visitaram Viação Umuarama e analisaram frota e documentos

Foi determinado também o re-
passe de dados relativos à base 
contratual que permite a diferen-
ça da tarifa em pagamento em 

Transcard
espécie e através do transcard e, 
qual o critério legal e técnico de-
terminou a adoção do tempo de 
“59min, 59seg”, para que o mes-

mo cartão seja utilizado na catra-
ca de outro ônibus (integração), 
com a devida demonstração do-
cumental.

Ex-secretários 
serão ouvidos

A relatoria da CPI também 
requereu a oitiva dos então Se-
cretários do Município de Umu-
arama, Armando Cordts Filho 
(Secretário de Administração) e 
Marcelo Gomes do Vale, (Secre-
tário de Assuntos Jurídicos), na 
época realização de termo aditi-
vo nº 001 ao Contrato Adminis-
trativo nº 062/2004 – celebrado 
no ano de 2014. Ambos serão 
questionados sobre um dispo-
sitivo na Lei Municipal utilizado 
para fundamentar a renovação 
do contrato, dispositivo este que 
não era mais válido como parâ-
metro, uma vez que o mesmo 
se encontrava revogado pela Lei 
Municipal nº 2.768/2005, desde 
20/12/2005.

ASSESSORIA

Índice em % AGO SET ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,11 -0,04 2,49 2,89
IGP-M (FGV) -0,67 -0,01 4,09 3,37
IGP-DI (FGV) -0,51 0,50 4,39 3,00

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
22/9 a 22/10 0,5000 0,3153 0,0000
23/9 a 23/10 0,5000 0,3153 0,0000
24/9 a 24/10 0,5000 0,3153 0,0000
25/9 a 25/10 0,5000 0,3153 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -2,18% 28,32 
ItauUnibanco PN +0,47% 36,56 
Brasil ON -0,63% 47,30 
Sid. Nacional ON -6,85% 12,51 
Localiza ON -6,17% 41,64 
Suzano ON -4,46% 32,96

IBOVESPA: -0,52% 106.986 pontos

Índice AGO SET OUT
IGP-M (FGV) 1,0639 1,0495 1,0337
IGP-DI (FGV) 1,0556 1,0432 1,0300
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 108,64
Libra est. 0,7806
Euro 0,9009
Peso arg. 59,33

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,3% 4,0440 4,0450 -2,6%
PTAX  (BC) -1,6% 4,0083 4,0089 -3,7%
PARALELO +0,2% 3,9200 4,2600 -2,5%
TURISMO +0,2% 3,9200 4,2400 -2,5%
EURO -1,7% 4,4476 4,4499 -2,0%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (set) 1.584,22 0,17 4,68 5,44
Oeste (set) 1.588,36 0,12 4,51 4,98

DÓLAR 24/10

Iene R$ 0,0369
Libra est. R$ 5,14
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1616,81 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 24/10

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

Em 24/10 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 83,00 -3,5% 1,8%
SOJA Paranaguá 88,00 -4,3% 1,1%
MILHO Cascavel 38,00 5,6% 22,6%

SOJA 933,25 -0,50 4,4%
FARELO 305,60 -3,00 2,0%
MILHO 386,75 -1,00 3,2%
TRIGO 516,00 -4,75 7,1%

SOJA 76,75 -0,1% 2,2%
MILHO 33,46 1,4% 14,2%
TRIGO 45,49 0,0% 2,3%
BOI GORDO 157,51 0,3% 3,7%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 24/10 PR DIA 30d.

Em 24/10 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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IV R$ 1509,20

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (fev/19 a dez/19)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Afsu encara hoje o 
Copagrill fora de casa
O Umuarama Futsal volta hoje 

(sexta-feira 25) à quadra, para dis-
putar uma vaga nas semifinais do 
Campeonato Paranaense de Fut-
sal Série Ouro. Dessa vez a par-
tida será na casa do adversário, 
em Marechal Cândido Rondon, no 
Ginásio de Esporte Nei Braga, ás 
19h30, contra Copagrill Futsal.

Será um jogo de decisão pelas 
quartas de finais do Paranaense, 
este será o jogo de volta. No jogo 
de ida, na quinta (10), a equipe 
umuaramense fez 3 a 1 encima 
do adversário, jogando em casa, 
criando assim a excelente vanta-
gem de dois pontos contra o time 
da região oeste do Paraná.

CLASSIFICAÇÃO
Como o Afsu possui 2 pontos 

de vantagem, precisa apenas man-
ter o placar ou ganhar o jogo. Se 
acaso a equipe do Rondon empa-
tar ou ganhar, a decisão vai ser 
definida nos pênaltis. Após o 
Umuarama Futsal ter conquistado 

Fernanda Freitas é ouro no Nogi sem Kimono     
A atleta Fernanda Freitas, 

27, par ticipou no último final 
de semana 19 e 20, no Ginásio 
de Esportes do Tarumã, do Curi-
tiba Spring International Open. A 
atleta competiu nas duas moda-
lidades de Kimono e Nogi (sem 
Kimono) na categoria leve.

A umuaramense foi ouro no 
Nogi (sem kimono) e ficou em 3° 
lugar na com Kimono, ambas na 
categoria leve. “O nível de com-
petição foi alto, pois foram os 
melhores lutadores das modalida-
des do Brasil e de fora também, 

pela terceira vez seguida a vitó-
ria nos Jogos Abertos do Paraná 
(Japs) nesse ano em Todelo, teve 
apenas alguns dias para a recu-
peração e treinos com os atletas 
para o jogo de hoje.

“Esta vai ser uma partida difícil, 
pois o Copagrill é uma equipe forte, 
por conta também do jogo ser na 

casa do adversário aumentará 
mais ainda a tensão em quadra. 
Fizemos toda a preparação neces-
sária na busca de uma excelente 
partida para manter a vantagem e 
estamos na expectativa para garan-
tir a classificação às semifinais do 
Paranaense”, comentou Nei Victor 
técnico do Afsu.

por que as competições foram 
de nível nacional e internacio-
nal, e por conta disse sempre dá 
muitos inscritos nas categorias, 
aumentando significativamente o 
número de lutas para chegar às 
finais”, explicou Fernanda, que já 
está em fase de treinamento para 
o Sulamericano sem Kimono, que 
acontecerá em São José/SC, no 
dia 2 de novembro.

Nei Victor discutindo táticas de jogo com a equipe na última partida em casa

ASSESSORIA

MOMENTO em que a umuaramense subiu 
no pódio levando o primeiro lugar

ARQUIVO PESSOAL
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Mundial da Fifa pode pagar
R$ 120 milhões em prêmios

A Liber tadores de 2019 já 
conta com o Flamengo na final. 
Além da glória de ser coroado 
campeão da América e da vaga 
no Mundial de Clubes no fim do 
ano, o Rubro-Negro, caso bata 
o River Plate, ainda pode obter 
a classificação também para 
o Mundial de 2021. Chamado 
informalmente de “super Mun-
dial” da Fifa, a competição que 
ocorrerá daqui a dois anos será 
a primeira a contar com 24 clu-
bes em um formato diferente, 
com mais fases, em junho

O Conselho da Fifa confirmou 
ontem quinta (24) que o novo 
Mundial de Clubes inchado com 
24 participantes terá sua primeira 
edição, em 2021, realizada na 
China, como todos já sabiam. Na 
reunião, em Shangai, foi dito pela 
cúpula da entidade que valores 

Inter Bairros Sub17
No próximo final de semana 
(sábado, 26 e domingo, 27) aconte-
cerão as segundas rodadas do Inter-
bairros Sub17. As serão realizadas 
na Arena Lovat. No sábado às 17h a 
equipe do A.A. Guarani pega o Con-
junto 1° de Maio Jabuticabeiras. Já 
no domingo, a partir das 9h o Con-
junto 1° de Maio Jabuticabeira “A” 
encara o Parque Bonfim e ás 10h15 
a equipe de Lovat duelará contra o 
Colégio Bento Jardim União. Serão 
10 equipes na disputa mais famosa 
de bairros da Capital da Amizade.

Rodada anterior
No fim de semana passado aconte-
ceram 4 jogos. No primeiro deles, 
sábado, 19, o Zona III fez 4 a 1 con-
tra o Aceru, depois o Colégio Bento 
Jardim União marcou 7 a 0 contra 
o Guarani, fechando a rodada. No 
domingo, 20, os jogos foram entre 
Conjunto Primeiro de Maio, que 
perdeu de 1 a 2 para o Jardim São 
Cristóvão e encerrando o fim de 
semana o time de Serra dos Doura-
dos enfrentou a equipe do Lovat e 
marcou 4 a 1.

Copa Regional 
Outubro Rosa
A primeira Copa Regional de Futsal 
Outubro Rosa teve início no último 
sábado e domingo (19 e 20) os 
jogos aconteceram no Ginásio de 
Esportes Amário Vieira da Costa. 
Foram dois jogos e quatro equipes 
que estrearão as rodadas da Copa 
Feminina, os jogos acontecem 
sempre aos finais de semana no 
“Vierão”. No sábado, 19, a rodada 
foi com goleada de estreia do Clube 
Olímpico Umuarama que fez 11 a 0 
sobre o Alphaville Futsal Feminino. 
Já no domingo, 20, o Juventude 
Sportland Futsal perdeu de 2 a 3 
para a P.M de Nova Olímpia.

ainda são discutidos, mas que a 
projeção é que o campeão fature 
algo na casa dos US$ 30 milhões 
(R$ 120 milhões).

Flamengo ou River Plate, quem 
vencer a final única da Liber ta-
dores-2019 no dia 23 de novem-
bro, em Santiago, deve ser um 
dos indicados da América do 
Sul. Será uma quantia alta se 
comparado, aos US$ 5 milhões 
(R$ 20 milhões) que a Fifa paga 
atualmente ao campeão do Mun-
dial de Clubes no formato atual, 
com 7 concorrentes e que terá as 
duas últimas edições, em 2019 
e 2020, disputadas no Qatar . 
A par tir de 2021 será somente 
a nova competição, a cada qua-
tro anos e ocupando espaço no 
calendário da finada Copa das 
Confederações de seleções, que 
não dava lucro para a Fifa.

MOMENTO em que toda a equipe do Flamengo vai para dentro de campo comemorar

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.
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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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* 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
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 • SBT
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Nana diz que Diogo 
pode ser o pai de 
seu filho
Em “Bom Sucesso” Mário tenta 
convencer Silvana a gravar um 
comercial. Natasha insiste para 
Paloma dançar forró com Marcos 
e Alber to estranha a insistên-
cia. Natasha diz para Marcos 
que seu relacionamento acabou. 
Ramon e Paloma entram em um 
acordo. Nana revela a Diogo 
que existe uma chance de Mário 
ser o pai de seu filho. Natasha 
conta para Paloma que Marcos 
está apaixonado por ela. 

A Dona do Pedaço
Um eliminado do concurso 

denuncia a sabotagem feita con-
tra Maria da paz. Rael é reco-
nhecido por Leandro. Zé Hélio 
instala o programa espião no 
celular de Fabiana e Beatriz o 
ajuda. Rock afirma que deseja 
se separar de Fabiana. Rael 
rende Fabiana com sua arma 
e confisca seu celular. William 
acessa o celular de Fabiana e 
Téo verifica os arquivos. Vivi 
confessa que sente algo estra-
nho quando vê Maria da Paz. 

Malhação
Rita conta a Filipe o que acon-

teceu entra ela e Rui. Camelo 
reconhece um verso seu em uma 
nova música de Cléber. Max 
encontra Guga e Serginho juntos 
e sofre. Regina tenta ajudar o 
marido. Fãs de Nanda e Raíssa 
se reúnem para comprar ingres-
sos para o sarau da escola. 
Marquinhos pensa em vender 

ingressos falsos para o sarau. 

Éramos Seis
Clotilde é consolada por dona 

Maria. Emília fica constrangida 
diante de Lola por conta do com-
portamento de Justina. Shirley 
revela a Inês que Afonso sabia 
que não era seu pai biológico. 
Lola compra um bilhete de loteria. 
Júlio reage descrente quando vê 
que Lola comprou o bilhete. 

As Aventuras de Poliana
João tenta descobrir quem 

escreveu a carta de amor para 
ele. O menino decide responder 
a carta. Helô diz que quem con-
tinuar a espalhar boatos sobre 
Poliana levará advertência. Mar-
celo avisa Luisa que viajará com 
sua mãe. Brenda e Raquel bri-
gam. Ruth chama Pendleton para 
buscar Ester na escola. 

Cúmplices de um resgate
Safira busca Prisci la na 

gravadora. A menina diz gos-
tar de Joaquim. Sua mãe a 
aconselha a não se preocupar 
com garotos. Isabela procura 
roupas no armário de Manuela 
para tentar montar um look 
menos caipira. Regina obriga 
Manuela a limpar toda a man-
são como castigo por ter ido no 
escritório dela. Manuela sonha 
que Joaquim é um príncipe e 
invade a mansão.  

Topíssima 
Dagober to abaixa a arma 

e Taylor liber ta Andrea. Taylor 
foge e Edison impede Dago-
ber to de ir atrás dele. Dago-
ber to avisa aos policias que 
Taylor está com o rosto com-
pletamente diferente. André 
prende Edison. Beatr iz se 
preocupa com o paradeiro de 
Sophia. A filha de Lara revela 
para Antonio que tinha uma 
foto de Paulo Rober to e Taylor 
juntos na juventude. 
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Sua dedicação ao trabalho pode render uma grana 
extra hoje. Terá boas oportunidades de mostrar seu 
valor e conquistar o reconhecimento que merece. A 
dois, apoie o par em tudo que puder. 

Seu entusiasmo fará com que as tarefas fluam 
melhor, até as mais difíceis. Aproveite para investir 
no crescimento profissional. Namoro com amigo(a) 
ou mais companheirismo no romance. 

Quem trabalha com o que gosta terá um dia bem 
produtivo. Se não é o seu caso, que tal tirar da 
gaveta aquele antigo sonho ou projeto? Só vai 
investir em alguém capaz de dar segurança ao 
seu coração. 

No trabalho, participe mais dos debates, dê ideias 
e sugestões e também ouça pessoas experientes. 
Papos descontraídos vão te ajudar a descobrir se 
você e o alvo combinam. 

Os astros indicam um bom dia para ganhar dinheiro. 
Terá que trabalhar bastante, usar seus talentos e 
provar o seu valor, mas vai valer a pena. Cuide de 
quem ama, mas não seja possessivo(a). 

Seu jeito responsável e disciplinado vai garantir 
um dia produtivo no trabalho. Terá facilidade para 
aprender. Na vida a dois, abra mais o seu coração 
e mostre ao par o que sente. 

Evite assumir mais responsabilidades do que 
aguenta cumprir. Namoro secreto recebe bons estí-
mulos e quanto mais privacidade, melhor. Comparti-
lhe suas preocupações com quem ama. 

Pessoas mais velhas podem dar boas dicas: saiba 
ouvir. Aceite convites dos amigos para sair, ainda 
mais se quer encontrar um novo amor. Fuja de dis-
cussões no romance. 

Explore seu potencial no emprego, pois pode pintar 
uma promoção. Quem busca um amor será exigente 
nas paqueras. A dois, bom momento para celebrar 
a conquista de algo muito desejado. 

Seu alto-astral vai contagiar os colegas. Faça 
cursos e coisas que contribuam para o seu desen-
volvimento. Na paquera, busque alguém com 
quem tenha mais afinidades. Valorize o diálogo no 
romance. 

Pense em coisas que gostaria de mudar e vá em 
frente. No amor, você vai esbanjar sensualidade e 
pode envolver quem quiser com seu charme. A dois, 
reforce a confiança e renda-se aos desejos. 

Trocar ideias com os colegas pode contribuir muito 
para o seu bom desempenho no emprego. Pode 
até pintar um namoro com alguém amigo. Na união, 
muito companheirismo e diálogo. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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OSOACEITA
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CA
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M

Habitual;
comum

Sua
capital é
Curitiba

Batida
(a hora)

Úteis; 
proveito-

sos

Traje;
vesti-
menta

Operação
bancária
de trans-
ferência

Tola;
ingênua

Antônio
Dias,
pintor

Tipo de
explosivo

(sigla)

Em
grande
número

Torna
inválido 

Exames
feitos pela
gestante

Retuíte
(abrev.)

Chuva
violenta 

Finaliza
a oração
católica

Está de
acordo

com 

Ir (?):
exceder o
limite de

Sufixo de
"saudoso"
Sementes
de frutas

(?) Wilma,
atriz

Cintura de
calças

Prêmio
salarial
Roedor

doméstico

Estúdio de
filmagem
Cerveja,

em inglês

Peça que
move
carros

Lugar;
região

Abrigo;
habitação

(fig.)

Jorro de
água
Corta

(a madeira)

Pasta para canapé
Fernanda (?):

viveu a Bruna em
"Haja coração"

Transporte
ferroviário

Beira;
margem

Rei;
soberano
Os seios

da mulher

Propri-
etária

Falta do
que fazer

Apelido 
de Priscila
Unha de 

fome (pop.)

Voltam;
regressam

Rádio
(símbolo)

Em (?):
em dinheiro

Em tempos passa-
dos; antigamente

3/set. 4/beer — jato. 5/busto. 7/espécie.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 65

Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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Tem Teatro!
A noite de domingo (27) ganha a peça teatral “O Vendedor de 
Sonhos”   promovida pelo Rotary Club Umuarama Catedrall. Às 
19h, no Centro Cultural Schubert, em prol da construção do 

banco de leite de Umuarama. Uma boa dica da coluna.

PORTRAIT
A semana termina com muitos abraços & beijos para a fotógrafa Luci Lemes 
que comemorou aniversário no domingo (20). Ela se deixou clicar pela filha 

Nawany Miranda e reina absoluta na coluna. 

NAW MIRANDA

“Apenas pelas 
palavras o ser 

humano alcança 
a compreensão 
mútua. Por isso, 

aquele que quebra 
sua palavra atrai-
çoa toda socieda-

de humana.” 
( Michel de 
Montaigi)

 Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna Hoje News 

que comemoram aniversário. Nesta sexta (25) os 
parabéns vão para José carlos Strassi, Rafael Honaiser, 
Cacilda Cassiano, Fabio Rigolon, Enrico Ziliotto, Tony 
Robinson Bartolli, José Carlos Pantaleão Ribeiro,Pedro 

Forte, Wevister Aparecido da Silva, Jeferson Cássio Prade-
la  e Ricardo Mendes. No sábado (26) vivas para  Cezare 
Pozzobom Neto, Davy Sanches Faria, Luciana Trindade 

Araújo, Marlene Manzoli Martins do Nascimento, Severina 
Druciak de Castro, Wiliam Abou Saab,Ricardo Shiotane, 

Marcelo Picancio e Noé Carlos de Oliveira  .  No domingo 
(27) cumprimentos para Carolina Ziliotto, Joel Lacerda 
e Silva, Maria de Lourdes Silva da Rocha, Davi Duarte, 
Edson Assis Bastos Junior, Piedade Janeiro Lopes, Mari 

Cristina da Silva.  Na segunda (28) parabéns para Marcio 
Tadeu Faria Brasileiro, Adriano Top, Luiz Aparecido Cal-
garo, Ney Souza Amaducci, Reginaldo Geraldo e Claudio 

Farinazzo Medeiros. Da coluna: felicidades!

Remodelada
A Clínica Odontológica da Unipar 

ganhou novas cores e, o melhor, todo o 
conjunto de aparelhagem foi trocado, 
valorizando o espaço de aulas práti-
cas do curso de Odontologia. Um ato 

solene marcou a reinauguração. O 
reitor Carlos Eduardo Garcia, a coor-
denadora do curso, Cintia Araújo, e a 

coordenadora da Clínica, Viviane Garcia, 
recepcionaram os convidados.

Vestibular
Domingo é dia de vestibular, na Unipar, evento 
que promete movimentar a cidade. Candidatos 
de várias cidades da região virão para fazer a 

prova no período da tarde. Os cursos de Direito 
e os da área da saúde estão entre os mais 

concorridos. São mais de cem opções entre os 
de graduação presencial e semipresencial. Em 
tempo: o curso de Medicina realizou no mês 
passado e já matriculou sua terceira turma.

Em Medicina
Quem prestou o vestibular de Medicina da Unipar está na 
maior alegria. Nesse time está Valentina Garcia, filha do 
reitor da Unipar, Carlos Eduardo Garcia. As fotos mostram 

momentos antes da prova, quando a jovem recebeu incentivo 
e abraço carinhoso do pai. Ela conquistou a 31ª  classifica-

ção na tão esperada lista dos aprovados. 

LETÍCIA ALVES

  FOTOS: ANDERSON GUIMARÃES  
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NOSSAS CAUSAS GLOBAIS 

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 

Toda jornada começa com um simples passo. Um ato 
de serviço, uma palavra encorajadora, um presente de 
generosidade é muitas vezes o suficiente para levar 
esperança onde ela é mais necessária.  
Durante os últimos 100 anos, a bondade dos Leões e 
Leos se multiplicou além das fronteiras, oceanos e 
continentes. Com mais de 1,4 milhão de associados, 
nós agora temos a oportunidade de verdadeiramente 
mudar nosso mundo.  
É por isso que estamos unindo nosso serviço global em 
torno de cinco áreas de necessidade. Essas Causas 
Globais apresentam desafios significativos para a hu-
manidade e acreditamos que é a nossa vez de enfrentá
-los.   São elas:  
 
Diabetes 
Nós servimos para reduzir a prevalência do diabetes e 
melhorar a qualidade de vida daqueles diagnosticados.  
 
Visão 
Nós servimos para deter a cegueira evitável e aprimo-
rar a qualidade de vida das pessoas que estão cegas e 
são portadoras de deficiências visuais.  
 
Fome 
Nós servimos para garantir que todos os membros da 
comunidade tenham acesso a alimentos nutritivos.  
 
Meio ambiente 
Nós servimos para proteger e restaurar de forma sus-
tentável o nosso meio ambiente para melhorar o bem -
estar de todas as comunidades.  
 
Câncer infantil 
Nós servimos para ajudar aqueles afetados pelo câncer 
infantil a sobreviver e prosperar.  
 

Umuaramamense premiada no Agrinho
A Prefeitura de Umua-

rama, através da Secreta-
ria de Educação, participou 
do Programa Agrinho 2019 
e, como em todos os anos 
anteriores, teve aluno pre-
miado. O projeto é promo-
vido pelo Sistema Faep/
Senar-PR (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural).

A cerimônia de premia-
ção do Agrinho 2019 foi 
realizada no último dia 21, 
em Curitiba. De acordo com 
a secretária municipal de 
Educação, Mauriza Gonçal-
ves de Lima Menegasso, 
neste ano Umuarama teve 
a alegria de festejar mais 
uma premiação, desta vez 
na categoria redação, na 
etapa regional, onde con-
correu com alunos do 2º 
ao 5º ano da regional do 
Senar-PR/ Umuarama, com 
alunos das cidades de Altô-
nia, Mariluz, Moreira Sales, 
Rondon e Tapira.

“A nossa aluna Haira 
Vitória Rodrigues, do 3º 
ano do Ensino Fundamen-
tal da Escola Municipal São 
Francisco de Assis, e sua 
professora Maria Aparecida 

Vargens Perez, foram pre-
miadas na etapa regional. 
Cada uma delas recebeu 
como prêmio um tablet”, 
informou a secretária. A 
escola tem como diretora 
Vanessa Lopes Fernades 
Gardim e coordenadora 
pedagógica Isabel Cristina 
Verhalen Corrêa.

No concurso de redação, 
a aluna desenvolveu o tema 
“Coisas que ligam o campo e 
a cidade e nosso papel para 
melhorar o mundo”, conquis-
tando uma excelente avalia-
ção. O vice-prefeito Hermes 
Pimentel da Silva esteve pre-
sente à cerimônia de premia-
ção, prestigiando o sucesso 
da aluna e sua professora.

O evento, realizado na 
capital do Estado, reuniu 
mais de 1,5 mil pessoas 
e premiou professores e 
alunos que participaram do 
concurso por meio de dese-
nhos, redações, relatos, 
experiências pedagógicas 
e relato município Agrinho.

“Nesta edição o tema 
do evento de premiação 
foi ‘Música e poesia’. Os 
participantes do concurso 

Agrinho recebem como prê-
mios tablets, notebooks e 
carros zero-quilômetro, de 
acordo com a categoria e 
classificação”, acrescentou 

Dalva Teodoro de Azevedo 
da Silveira, coordenadora 
educacional da Secretaria 
de Educação, que também 
acompanhou a premiação.

Aciu e Sebrae realizaram ontem (quinta-feira, 23) uma oficina gratuita 
para MEIs. O conteúdo foi concebido para que os microempreende-
dores pensem em seus negócios a partir da adaptação às necessidades 
de mercado. A parceria entre a Aciu e o Sebrae proporcionou entre 
às 19h e 22h o projeto no auditório da Aciu (térreo do edifício 
Centro Comercial). O encontro ‘Sei Vender’ foi concebido para que 
o microempreendedor faça a adaptação de seu negócio às necessidades 
do mercado, preparando produtos e serviços capazes de conquistar mais 
clientes e incrementar as possibilidades de expansão.

ASSESSORIA
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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

Em jornadas de estudos, os cursos de Administração 
e de Publicidade e Propaganda se unem, discutem 
assuntos afins e comemoram a vigésima edição dos 
eventos JAA e o Encomun. O ponto alto foi a palestra 
do professor doutor Henrique Szklo, da ‘Escola 
Nômade para Mentes Criativas’. O publicitário e 
pesquisador veio de São Paulo exclusivamente para 
este compromisso na Unipar; foi o convidado para 
falar sobre ‘Criatividade e Negócios’. Szklo é o criador 
da teoria ‘neurocriatividade subversiva”. Negócios 
também foram o foco de outros convidados, entre 
eles o doutor em Administração Fabrizio Meller e o 
presidente do Grupo Gazin, Osmar Della Valentina. 
Todos os assuntos da pauta promoveram ampliação 
e atualização de conhecimentos dos acadêmicos. 
Em minicursos foram trabalhados temas específicos 
para cada área, entre eles Excel, Indústria 4.0, Perfil 
comportamental, O Brasil nos cenários atuais, 
Construção de currículos, A publicidade mudou e 
Mídias sociais. “A interação e o compartilhamento 
de conhecimento entre os cursos trouxeram ótimos 
resultados, pois a maioria dos acadêmicos esteve 
presente e pôde desfrutar de informações de ambas 
as áreas”, diz o coordenador de Administração, 
professor João Codato. O coordenador de Publicidade, 
professor Rodrigo Oliva, concorda: “Cada curso tem 
discussões e demandas que são bastante específicas 
de sua área, mas também tem momentos que eles 
se conectam, então decidimos unir forças para a 
realização integrada do evento”.

Semana Acadêmica integra 
as duas áreas

ADMINISTRAÇÃO E PUBLICIDADE 

Solidariedade
No próximo dia 27 (domingo) a 
Uopeccan irá promover o 10º 
Leilão Solidário em Umuarama, 
que terá um almoço especial 
realizado pela Apromo. No lei-
lão, 450 animais estarão dispo-
níveis para arremate. O dinheiro 
arrecadado com o almoço será 
destinado à Apromo e o do 
leilão para a Uopeccan. Os con-
vites custam R$ 30, e crianças 
entre 8 e 12 anos pagam meio 
convite e as com menos de 8 
anos não pagam. O almoço 
começa às 12h e o leilão às 
14h, no Recinto de Leilão 
Pedro Lino Gaiari, localizado 
no Parque de Exposições Dario 
Pimenta da Nóbrega.

Oportunidade
O Senac de Umuarama está 
com vagas abertas para o curso 
gratuito de Técnicas de Serviço 
de Supermercado, com idade 
mínima de 16 anos para parti-
cipar. As vagas são limitadas e 
podem ser feitas diretamente 
na secretária do Senac, para a 
matricula, será necessário levar 
em mãos o CPF e RG, e para os 
menores de idade é necessário 
levar também a cópia do RG 
e CPF do responsável legal. O 
curso tem data marcada para 
iniciar no dia 11 de novembro e 
sua previsão de termino é para 
o dia 2 de dezembro.

Diversão
Neste sábado (26), o Sesc Umua-
rama irá promover uma tarde 
de diversão com brincadeiras 
e oficinas. O evento é voltado 
para a família, com programação 
para pais e filhos e é totalmente 
gratuito. A programação contará 
com várias atividades recreativas 
e pedagógicas para as crianças 
a partir de 3 anos. Haverá cama 
elástica, oficinas de alimentação 
saudável e oficina de camarim e 
pintura facial. Os pais também 
poderão participar das atividades 
junto com os filhos.
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Anac não libera Certificado 
Operacional ao aeroporto

A Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) enviou 
dia 18 de outubro um ofí-
cio à Prefeitura de Umua-
rama (gestora do Aero-
por to Municipal Orlando 
de Carvalho) informando 
que foi realizada a ava-
liação do Requerimento 
Formal enviado à Agência 
e identificadas pendên-
cias no MOPS (Manual 
de Operações de Aeró-
dromo). No documento, a 
Anac informa ainda que as 
pendências identificadas 
são impeditivas ao pros-
seguimento do processo 
de Cer tificação Operacio-
nal e, por tanto, uma nova 
versão do MOPS, acompa-
nhada de nova declaração 
de conformidade, deve 
ser encaminhada à Agên-
cia e avaliada, antes do 

agendamento de nova ins-
peção para a certificação.

No texto, há uma citação 
de que o processo perma-
nece sobrestado, ou seja, 
interrompido, até que o 
operador envie as correções 
do Manual, no prazo de 10 
dias a contar do recebi-
mento da comunicação.

A prefeitura solicitou o 
processo junto à Gerência 
de Certificação e Segurança 
Operacional (GCOP) em 27 de 
agosto deste ano, seguindo 
os termos do Regulamento 
Brasileiro da Aviação Civil 
(RBAC) nº 139 e tal cer ti-
ficado é pré-requisito para 
obtenção da liberaçaõ de 
voos comerciais.

O secretário municipal 
da Indústria, Comércio e 
Turismo, Douglas Bácaro, foi 
procurado pela reportagem 

do Jornal Tribuna Hoje News 
na tarde de ontem (24) e 
relatou que fiscais da 
Anac estiveram em Umua-
rama, fizeram uma avalia-
ção do aeropor to e alguns 
ajustes solicitados estão 
sendo realizados pelos 
gestores do aeródromo.

“Estes procedimentos 
que estamos seguindo são 
normais, temos que adaptar 

o aeroporto às normas da 
Agência Nacional de Avia-
ção, é um procedimento 
cauteloso, principalmente 
em nosso caso, que esta-
mos mudando a categoria 
do aeropor to de Umua-
rama, que poderá receber 
voos comerciais com aero-
naves que transpor tam 
acima de 60 passageiros”, 
concluiu o secretário.

Investimentos
O aeroporto de Umuarama recebeu recentemente portal para 

checagem de passageiros com detector de metais e raio-x de baga-
gem de mão, na antessala de embarque, que, segundo a assessoria 

da prefeitura, seria um dos últimos passos para a conclusão das 
obras de ampliação e adequação para operações comerciais. A 

licitação para aquisição da mobília e da esteira de bagagem viria 
a seguir. Segundo o secretário Douglas Bácaro, para receber os 

voos da Azul, o aeródromo foi praticamente reconstruído do ano 
passado para cá. O investimento foi de R$ 7 milhões em obras que 
envolveram a construção de aterro, ampliação e deslocamento da 
pista, recape asfáltico, ampliação do pátio de manobras, transfe-
rência do posto de abastecimento, ampliação do terminal, esteira 

de bagagem, abrigo e acesso pavimentado para o veículo de 
combate a incêndios, acessibilidade e aquisição de equipamentos 

de operação, entre outras benfeitorias.
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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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CRUZE SPORT6 1.8 LT .........................................................................14/15 ........................BRANCO .......................................... COMPLETO, AUT, COURO..............................................................R$ 58.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT...........................................................................11/12 ........................VERDE ............................................... COMPLETO, AUT ...............................................................................R$ 43.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT...........................................................................13/14 ........................PRATA ............................................... COMPLETO,AUT, COURO ...............................................................R$ 52.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT...........................................................................14/14 ........................PRATA ............................................... COMPLETO, AUT, COURO..............................................................R$ 52.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LTZ ........................................................................13/13 ........................BRANCO .......................................... COMPLETO, AUT, COURO..............................................................R$ 52.900,00
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 .............................................................17/18 ........................PRETO ............................................... COMPLETO, AUT, COURO..............................................................R$ 89.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO .............................................................18/19 ........................BRANCO .......................................... COMPLETO, AUT, COURO..............................................................R$ 96.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ............................................................16/17 ........................BRANCO .......................................... COMPLETO, AUT, COURO..............................................................R$ 84.900,00
F1000 XLT MWM ...................................................................................93/94 ........................CINZA ............................................... COMPLETO .........................................................................................R$ 45.900,00
FOCUS 1.6 SE .........................................................................................17/18 ........................BRANCO .......................................... COMPLETO .........................................................................................R$ 64.900,00
GRAN SIENA ESSENC DL ...................................................................18/18 ........................BRANCO .......................................... COMPLETO, AUT ...............................................................................R$ 47.900,00
ONIX 1.0 LT .............................................................................................17/17 ........................CINZA ............................................... COMPLETO .........................................................................................R$ 39.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT. ..............................................................................18/19 ........................BRANCO .......................................... COMPLETO, AUT ...............................................................................R$ 62.900,00
ONIX 1.4 LTZ...........................................................................................13/14 ........................BRANCO .......................................... COMPLETO .........................................................................................R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ...........................................................................................13/14 ........................BRANCO .......................................... COMPLETO .........................................................................................R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT. ....................................................................................17/18 ........................BRANCO .......................................... COMPLETO, AUT ...............................................................................R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT. ....................................................................................18/19 ........................BRANCO .......................................... COMPLETO, AUT, COURO, KM 7.900 .........................................R$ 59.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT. ....................................................................................19/19 ........................BRANCO .......................................... COMPLETO, AUT, COURO, KM 3.800 .........................................R$ 59.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT ...............................................................................15/16 ........................PRATA ............................................... COMPLETO, AUT ...............................................................................R$ 49.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. ..............................................................................18/19 ........................BRANCO .......................................... COMPLETO, AUT, COURO, KM 4.800 .........................................R$ 64.900,00
RANGER 3.0 LIMITED 4X4 .................................................................11/12 ........................PRATA ............................................... COMPLETO .........................................................................................R$ 62.900,00
RANGER XLS ..........................................................................................18/18 ........................PRETO ............................................... COMPLETO ...................................................................................... R$ 111.900,00
S10 LTZ 2.8  4X2 AT ..............................................................................14/14 ........................BRANCO .......................................... COMPLETO, AUT, COURO..............................................................R$ 92.900,00
S10 LS 2.8 C.SIMPLES 4X4 .................................................................18/19 ........................BRANCO .......................................... COMPLETO ...................................................................................... R$ 106.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................................................................13/13 ........................PRATA ............................................... COMPLETO, AUT ...............................................................................R$ 34.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................................................................13/14 ........................PRETO ............................................... COMPLETO, AUT ...............................................................................R$ 39.900,00
SPIN LT 1.8 ..............................................................................................14/14 ........................PRATA ............................................... COMPLETO .........................................................................................R$ 37.900,00
TRACKER 1.8 LT AT ...............................................................................15/16 ........................PRATA ............................................... COMPLETO, AUT ...............................................................................R$ 63.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT ............................................................................14/15 ........................BRANCO .......................................... COMPLETO, AUT, COURO..............................................................R$ 62.900,00
TRACKER PREMIER TURBO ...............................................................17/18 ........................PRATA ............................................... COMPLETO, AUT, COURO, TS .......................................................R$ 86.900,00
TRACKER PREMIER TURBO ...............................................................17/18 ........................VERMELHO ..................................... COMPLETO, AUT, COURO, TS .......................................................R$ 85.900,00
TRAILBLAZER V6 LTZ  .........................................................................16/17 ........................CINZA ............................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L .................................................... R$ 124.900,00
VIRTUS COMFORT TSI 1.0 AUT ........................................................18/18 ........................PRATA ............................................... COMPLETO, AUT ...............................................................................R$ 64.900,00
VOYAGE  1.6 CITY .................................................................................14/14 ........................BRANCO .......................................... COMPLETO .........................................................................................R$ 36.900,00

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

ERIC DE FREITAS, com sede e 
foro na cidade de Umuarama – 
PR, na Rua José Teixeira D´Ávila, 
3411, Zona I, CEP 87501-040, 
Cadastro municipal nº 28052 
torna público o EXTRAVIO de 
seu Alvará Municipal   nº. 
30358/2012, licença Sanitá-
ria e Ambiental, sendo assim 
os mesmos torna - se sem valor.

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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Rota do tráfico

O Batalhão de Polícia da Fron-
teira (BPFron) realizou ontem (quin-
ta-feira, 24) a prisão de uma mulher 
que transportava maconha em um 
ônibus intermunicipal. O veículo tra-
fegava pela rodovia PR-323 e, de 
acordo com a equipe de Operações 
com Cães do BPFron, os policiais 
realizavam patrulhamento durante 
a manhã na rodovia, dentro dos 
limites do município de Iporã.

Foi realizada a abordagem ao 
ônibus de transporte coletivo de 
passageiros que fazia o itinerário 

Guaíra a Londrina. O cão de faro 
indicou que havia alguma irregula-
ridade em uma bolsa que estava 
nos pés de uma passageira.

Os policiais realizaram a visto-
ria e encontraram 27 tabletes de 
maconha. A droga pesou quase 15 
quilos. A mulher, de 18 anos, e a 
droga, foram encaminhadas para a 
Delegacia de Polícia de Iporã.

A Polícia Civil de Cruzeiro do 
Oeste prendeu o autor do homicí-
dio de João Velasco, que aconte-
ceu no dia 29 de setembro, em 
Tapejara. A prisão foi realizada 
em Umuarama, após Valdeir 
Romanholi ir até a delegacia de 
Cruzeiro do Oeste e confessar o 
crime aos policiais.

Até que a Polícia Civil conse-
guisse um mandado de prisão, 
ele mesmo alegou que estaria 
em Umuarama. Após a expedi-
ção do mandado, o homem que 
confessou o crime foi preso e 
encaminhado para a Peniten-
ciária Estadual de Cruzeiro do 
Oeste (Peco). Ele é morador de 
Tapejara. João foi morto a faca-
das em casa. Inicialmente, a 
principal suspeita do crime era 
a esposa de João, já que eles 
tinham discutido no dia ante-
rior. No entanto, Valdeir foi até 
a delegacia e confessou ter 
matado João. A polícia apurou 
que o crime aconteceu após 
uma discussão entre João e 
Valdeir.

Preso autor 
de homicídio

CÃES farejaram a droga aos pés da proprietária, que foi presa em flagrante

DIVULGAÇÃO
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