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CPI do Transporte chega 
a um mês e trabalho  
entra na fase das oitivas 

PÁGINA

02

Entrevistas de deputado e prefeito
apontam panorama político de 2020 

Em entrevista a um programa de rádio de Umuarama, o deputado estadual Delegado 
Fernando (PSL) fez uma série de críticas à atual administração municipal. Ontem o prefeito 

Celso Pozzobom rebateu os questionamentos do parlamentar no mesmo radiojornal. 
Apesar de Pozobom não afirmar se é candidato à reeleição, o embate mostrou à 

comunidade qual será o panorama político nas eleições municipais de 2020.   

Tráfico no 
Sonho Meu

Investigadores da Polícia Civil 
de Umuarama apreenderam 

na tarde de ontem um 
adolescente e prenderam 
um homem de 25 anos no 

conjunto Sonho Meu. A dupla 
estava comercializando drogas. 

Os policiais retiraram de 
circulação 139 pedras de crack 

e dez porções de maconha. 
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Liberada a pavimentação 
asfáltica no Distrito 
de Serra dos Dourados

PÁGINA

03
PRE registra 65 acidentes 
e seis mortes nas rodovias 
no feriado de Finados

PÁGINA

06



02  POLÍTICA TRIBUNA HOJE NEWS, 05 DE NOVEMBRO DE 2019

h

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
04/11 - 08h23

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Terça

Minguante
19/11 - 19h13

Nova
28/10 - 01h40

h
22 31 22

Quarta

30 18 20 16

QuintaQuarta

Cheia
12/11 - 11h37

Nublado
Parcialmente nublado

com pancadas de chuvas
Parcialmente nublado

com pancadas de chuvas
Parcialmente nublado

com pancadas de chuvas

34 h
h

h
h

h
h

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

02 04 09 17 19 25 31
concurso: 0220

07 21 33 34 38 39

concurso: 2006

concurso: 1401

01 28 29 32 35 56
concurso: 2204

concurso: 5113

09 14 28 45 69

concurso: 5437

28.654
24.441
30.536
68.940
79.629

FEVEREIRO

SÃO RAIMUNDO/AM

concurso: 1886

01 02 03 06 09 11 12 14
15 16 19 20 21 22 25

concurso: 2018

08 09 11 13 19 31 38 
42 45 46 47 49 55 61

68 69 81 82 88 93 

09 27 30 35 40 41

09 12 28 55 57 69 77

UMUARAMA

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

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

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

Redação
Alex Mirranda

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

www.tribunahoje.jor.br

Ex secretários
A relatoria da CPI também requereu a oitiva dos então 
Secretários do Município de Umuarama, Sr. Armando 
Cordts Filho – Secretário de Administração (ouvido na 
quinta-feira, 31) e Marcelo Gomes do Vale, - Secretário de 
Assuntos Jurídicos – (que será ouvido na quinta-feira, 07), 
na época realização de termo aditivo nº 001 ao Contrato 
Administrativo nº 062/2004 – celebrado no ano de 2014. 
Ambos serão questionados sobre um dispositivo na Lei 
Municipal utilizado para fundamentar a renovação do 
contrato, dispositivo este que não era mais válido como 
parâmetro, uma vez que o mesmo se encontrava revogado 
pela Lei Municipal nº 2.768/2005, desde 20/12/2005.

Eleições 2020
O prefeito Celso Pozzobom concedeu entrevista ao Jornal da Rádio 
Bianca FM na manhã de ontem (04), quando rebateu algumas 
acusações feitas pelo deputado estadual Delegado Fernando 
Martins. O prefeito afirmou que não sabe se vai em busca da 
reeleição, mas deixou claro que não pretende entrar em embates 
com adversários da atual administração. Mas o que ficou claro é 
que as entrevistas, do deputado Delegado Fernando e do prefeito 
Celso Pozzobom, adiantaram como será o teor e o panorama 
político durante as Eleições Municipais 2020.

Um mês de CPI
A CPI do Transporte Coletivo, em andamento na Câmara 
Municipal de Umuarama, presidida pelo vereador Deybson 
Bitencourt, tendo como relatora a vereadora Ana Novais e 
membro o vereador Jones Vivi, tem realizado uma série de 
atividades em plenário e visitações in loco, sendo que dentre 
as últimas determinações, está à requisição à Secretaria 
Municipal de Fazenda da comprovação documental do 
subsídio financeiro mensal repassado à concessionária do 
sistema de transporte coletivo público Viação Umuarama 
Ltda, referente ao período dos últimos 10 anos.

Coleta de dados
O mesmo requerimento 
pleiteia a comprovação 
documental por meio de 
parecer técnico, do processo 
de coleta de dados pela 
secretaria para que se possa 
aferir como foi estabelecido 
o montante do subsídio 
financeiro repassado a 
concessionária da forma 
de subsídio, no período 
posterior a 01/06/2015, 
data do Termo Aditivo 03, ao 
Contrato 62/2004.

Valor da tarifa
Outra relação de documentos 
solicitada pela CPI, refere-se à 
fixação do valor do transporte 
coletivo, no qual consta 
processo administrativo da 
Viação Umuarama datado 
de 19/10/2018, quando a 
empresa pleiteava o valor 
R$ 5,40 (tarifa normal) e 
R$ 2,70 (com desconto 
para estudantes), tendo 
em vista que não houve 
decisão administrativa que 
concedesse o reajuste.
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Liberada pavimentação
em Serra dos Dourados

Representantes da comunidade 
de Serra dos Dourados estiveram 
com o prefeito Celso Pozzobom 
nesta segunda-feira, 4, para assi-
nar ordem de serviço para pavimen-
tação no distrito. A reunião teve a 
presença do deputado federal Zeca 
Dirceu, autor de emenda ao Orça-
mento da União que garantiu parte 
dos recursos para a obra, que tem 
prazo de execução de noventa dias 
– até fevereiro de 2020. Serão 
investidos cerca de R$ 290 mil na 
pavimentação de 2.395 m².

A assinatura teve ainda as pre-
senças dos vereadores Newton 
Soares, Júnior Ceranto e Ronaldo 
Cardoso, do vice-prefeito Hermes 
Pimentel da Silva, do pároco do 
distrito, padre Paulo Sérgio, e do 
líder local e ex-vereador Inácio 
Pereira Pinto, além do represen-
tante da empresa contratada para 
a obra, André Longuini, secretá-
rios e diretores municipais.

Dos recursos, R$ 222.857,14 
são provenientes do Ministério 
das Cidades e R$ 66.438,86 são 

Pequenas empresas terão treinamento 
para participarem de compras públicas

Empreendedores em potencial, 
micro e pequenos empresários 
têm mais uma oportunidade para 
adquirir conhecimentos e melhorar 
suas expectativas de sucesso num 
mercado tão competitivo como o 
atual. A Prefeitura de Umuarama, 
por meio da Casa do Empreende-
dor, em parceria com o Sebrae, rea-
liza nesta terça-feira, 5, um treina-
mento que pode fazer a diferença 
na vida das pequenas empresas.

A oficina vai tratar sobre 

compras públicas. “Os participan-
tes serão orientados sobre como 
começar a vender seus produtos 
e serviços para o poder público, 
um cliente com grande potencial, 
que compra em grandes volu-
mes e paga em dia”, comentou o 
secretário de Indústria, Comércio 
e Turismo, Douglas Bácaro. O trei-
namento ocorrerá das 14h às 16h, 
no auditório do Sebrae.

“Será uma oportunidade gratuita 
para empreendedores individuais, 

microempresários, empresas de 
pequeno por te e funcionários 
de empresas legalmente cons-
tituídas. Eles aprenderão sobre 
legislação e como interpretar os 
benefícios nos editais de licita-
ção”, acrescentou o secretário.

As inscrições podem ser fei-
tas na Casa do Empreendedor. 
Mais informações pelos fones 
(44) 3055-4023 e 98457-1349 
ou e-mail casadoempreendedor@
umuarama.pr.gov.br.

contrapartida da Prefeitura.
Padre Paulo Sérgio falou da ale-

gria em receber boas notícias para 
a população e disse que o distrito 
está bem representado e atendido 
pela Prefeitura em suas necessi-
dades, citando entre outras obras 
o cascalhamento da Estrada 215, 
que facilita o deslocamento às 
comunidades em tempo chuvoso.

Para o ex-vereador Inácio Pereira 
Pinto, “hoje é um dia feliz pelo bene-
fício que o asfalto trará para a comu-
nidade, após três anos de luta”.

Pozzobom falou sobre o 

planejamento. “Em breve quere-
mos iniciar a revitalização da praça 
central, reforma do posto de saúde 
e implantação de galerias pluviais 
para, futuramente, mais pavimenta-
ção. Serão investidos mais de R$ 1 
milhão no distrito”, anunciou.

“Com a assinatura da ordem 
de serviço, a pavimentação será 
iniciada nos próximos dias e acre-
dito que está finalizada dentro do 
prazo”, acrescentou o secretário 
de Obras, Planejamento Urbano e 
Projetos Técnicos, Isamu Oshima, 
também presente ao ato oficial.

DOS recursos, R$ 222.857,14 são provenientes do Ministério das Cidades e R$ 66.438,86 são contrapartida 
da Prefeitura

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Melhor governança
A Copel foi apontada no 
programa Destaque em 
Governança de Estatais 
da Bolsa de Valores como 
a estatal com melhor 
governança do Brasil. Das 
seis empresas que atendem 
os critérios da certificação, 
a companhia paranaense 
é a primeira a alcançar a 
pontuação máxima (60). “O 
programa incentiva boas 
práticas de governança 
nas estatais, tais como 
transparência, segurança de 
controles internos, regras 
claras para a composição 
da administração e 
alinhamento à legislação 
anticorrupção”, diz o 
presidente da Copel, Daniel 
Pimentel Slaviero. 

Como vai ficar?
“Se as coisas continuarem 
como estão, só as pessoas 
que não têm patrimônio, 
que não têm família, que 
não têm reputação, vão 
continuar na política. Temo 
que só pessoas muito ricas 
com interesses particulares 
ou financeiros, ou pessoas 
que não têm nada a perder 
participem da política” - 
da deputa Maria Victória, 
presidente estadual do PP.

Feira de Profissões
Na quarta-feira (6), o Senac 
tem mais uma edição da 
Feira de Profissões em todo 
o Estado. Serão ofertadas 
2,5 mil vagas de emprego 
disponíveis em todo o 
Estado. Garçom, cozinheiro, 
confeiteiro, barbeiro e 
técnico em enfermagem 
são algumas das profissões 
que o Senac prepara para o 
trabalho no comércio. Nas 
31 unidades do Senac, são 
mais de 15 mil vagas entre 
oficinas de mídias sociais, 

currículo, planejamento 
financeiro, inteligência 
emocional, quizz com 
testes de inglês, workshops 
de beleza, gastronomia, 
artes, moda, campeonato 
de games e palestras 
sobre profissões.

Homenagens
O ex-deputado e 
ex-presidente da Itaipu 
Binacional Euclides Scalco 
será homenageado na 
próxima segunda-feira (11) 
na Assembleia Legislativa. 
Scalco é presidente do 
Conselho Superior da 
Associação dos Amigos do 
Hospital das Clínicas, que 
também será homenageada 
pelos 30 anos de serviços 
prestados. O HC é 
vinculado à UFPR.

Muito açúcar
O porcentual é grande: 78% 
dos brasileiros afirmam 
que reduziriam o consumo 
de refrigerantes e sucos 
de caixinha se houvesse 
alertas de excesso de açúcar 
nos rótulos. Para 79%, os 
preços altos das bebidas 
açucaradas também 
induziriam à redução 
do consumo, segundo a 
pesquisa Datafolha, que 
entrevistou 2.060 pessoas.

Curitiba na frente
O vice-prefeito Eduardo 
Pimentel atenta que, no 
ranking das 500 maiores 
empresas do Sul do Brasil, 
186 são do Paraná e 87 de 
Curitiba. “A cidade tem 47% 
das empresas paranaenses 
e 17% do ranking da Região 
Sul. É inegável que um 
fator de peso para isso é 
o trabalho da prefeitura 
para melhorar o ambiente 
de negócios em Curitiba”, 
disse Pimentel.

Confirmados 22 
casos de Dengue

Dois 120 casos sus-
peitos de dengue notifica-
dos em Umuarama no ano 
epidemiológico iniciado 
em agosto, até a última 
semana, 97 foram des-
cartados após a realização 
de exames laboratoriais e 
avaliações clínico-epide-
miológicas. Um caso per-
manece em investigação 
e 22 foram confirmados 
para dengue com laudo 
laboratorial, conforme 
o informe técnico nº 8 
emitido pela Secretaria 
Municipal de Saúde nesta 
sexta-feira, 1º.

De acordo com o coor-
denador da Vigilância em 
Saúde Ambiental, Car-
los Rober to da Silva, os 
casos confirmados foram 
identificados em 13 bair-
ros de Umuarama. “A 
maior incidência está no 
Parque San Remo e no 
Jardim Petrópolis (quatro 
casos em cada) e no Jar-
dim Por to Belo, Parque 
Cidade Jardim e Zona VI, 
que registram dois casos 
cada”, explicou.

Os casos restantes 
foram confirmados nos 
jardins Los Angeles, Tro-
pical, Tamoyo e Vila Rica, 
e nas Zonas I, II, V e VII. 
Entre os contaminados, 
64% são mulheres e 36% 
homens. Os dados foram 
atualizados em 29/10.

A Secretaria de Saúde 
chama a atenção para o 
Serviço de Aler ta Climá-
tico de Dengue do Labo-
ratório de Climatologia 
da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), dispo-
nível em laboclima.ufpr.
br, que aponta Umuarama 
em situação de “baixo 
risco” para proliferação 

do mosquito transmissor 
da dengue, zica vírus e 
febre chikungunya.

“No entanto, ressalta-
mos a importância de toda 
a comunidade intensificar 
as medidas de controle, 
visando à redução da 
capacidade de infesta-
ção dos vetores e elimi-
nando as possibilidades 
de criadouros – que são 
os locais que acumu-
lam água”, acrescenta a 
secretária municipal da 
Saúde, Cecília Cividini.

O município realiza a 
cada ciclo médio de dois 
meses o Levantamento 
de Índice Rápido para 
Infestação pelo Aedes 
aegypti (Liraa). Em 2019 
foram realizados cinco 
levantamentos do Índice 
de Infestação Predial (IIP), 
que começou com 3,3% 
(janeiro), passou para 
3,4% em março, baixou 
para 2,0% em maio em 
julho chegou a um índice 
satisfatório (0,6%), redu-
zindo ainda mais (0,5%) 
em setembro. “Reforça-
mos que este aparente 
controle da situação não 
é motivo para relaxar 
nos cuidados com nos-
sas casas e quintais”, 
aler tou a secretária.

As condições climáti-
cas estão propícias para 
a reprodução do mosquito, 
com muito calor e chuva. 
“Basta um descuido para 
que haja infestação e com 
isso aumenta bastante o 
risco de novos casos de 
dengue. Temos de manter 
a atenção e cuidado”, com-
pletou a chefe da Coorde-
nadoria de Vigilância em 
Saúde (Covisa), Maristela 
de Azevedo Ribeiro.
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ED. PALLADIUM - COBERTURA
PREÇO ESPECIAL!

R$ 950.000 - Cobertura com 310m², loca-
lizado na Rua José Teixeira D´ávila, 3797 - 
Defronte Justiça Federal. Piso inferior: sala 
de estar/jantar, cozinha planejada, lavan-
deria, 01 suíte e 02 dormitórios, BWC so-
cial, todos mobiliados. Piso Superior: am-
pla suíte, salão de festas/jogos, cozinha/
churrasqueira, terraço descoberto com 
pergolado e deck em madeira. Localização 
privilegiada, no Centro da cidade. Grande 
oportunidade para adquirir sua moradia 
com conforto e sofisticação. Para mais in-
formações, ligue e agende uma visita. 

RES. JD. ATLÂNTICO
R$ 265.000 - Rua Felício Conceição 
Gonçalves, 3226, na Quadra 4, Lote 
3-A - próx. Alto São Francisco. Terreno 
com 240,00m². Casa nova, em alvena-
ria com 130m², contendo 01 suíte, 02 
quartos, sala de estar/jantar, cozinha, 
espaço gourmet c/ churrasqueira, 
área de serviço coberta e garagem. 
Residência recém-reformada, pronta 
para morar.

JD. IRANI - (PRÓXIMO SORVETES GURI)

R$ 129.500 á vista - Rua Antônio Zanolo 
Fernandes, 1175. Residência com 63m², 
com 01 suíte e 01 quarto, e demais de-
pendências. Terreno com 175,00m². No-
víssima, sem uso em ótima localização.

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

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
OURO VERDE I

IMÓVEL DA SEMANA

R$ 95.000

ED. SERRANO - OPORTUNIDADE!
R$ 265.000 - Apto 201 - 2º Andar - Loca-
lizado no Jd. dos Príncipes, à 50m da Av. 
Londrina,  entre Unipar Campus III e a Pra-
ça Miguel Rossafa. Contendo 01 suíte, 02 
quartos, BWC social, sala ampla, cozinha, 
sacada, lavanderia e 01 vaga de garagem. 
Apartamento em ótimas condições de uso, 
com 90m² privativos. Excelente ambien-
te familiar e baixo custo de condomínio. 
Agende uma visita!

EDIFÍCIO BELA VIDA
R$ 95.000 - Apto 303, 1º andar, bloco 03, 
localizado no Residencial Bela Vida, pró-
ximo ao Sorvetes Guri. Com 52m² de área 
total e 46m² de área privativa, contendo 
02 quartos, BWC social, sala, cozinha e 
01 vaga de garagem descoberta. Agende 
uma visita para conhecer!
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PRE registra 65 acidentes
e seis mortes nas rodovias

O fim de semana com o feriado 
de Finados registrou 65 acidentes, 
com 69 feridos e seis óbitos nas 
rodovias estaduais do Paraná. O 
Batalhão de Polícia Rodoviária rea-
lizou no período a Operação Fina-
dos, que reforçou o policiamento 
em toda a malha rodoviária, desde 
a sexta-feira (01) e até meia-noite 
de domingo (03). O trabalho resultou 
em mais de mil autuações lavradas 
por infrações de trânsito e quatro 
prisões por embriaguez ao volante.

Em comparação com o mesmo 
feriado de 2018, que foi mais 
longo, houve um aumento de 
18,8% nos acidentes (de 55 para 
65), de 50% no número de pes-
soas feridas (de 46 para 69) e de 
50% nas mortes (de 4 para 6).

FISCALIZAÇÃO
A fiscalização intensa das equi-

pes rodoviárias policiais focou a 
embriaguez ao volante e o excesso 
de velocidade, com abordagens a 

motoristas, operações bloqueio, 
aplicação de radares móveis em 
pontos estratégicos e, também, 
testes etilométricos. Além das 

quatro prisões por embriaguez ao 
volante, houve 1.130 imagens de 
radar e 1.043 autuações de infra-
ção de trânsito.

Na captura de assassinos
Equipes do 7º Batalhão de 
Polícia Militar e da Polícia 
Civil de Cidade Gaúcha 
deram início ontem (04) pela 
manhã ao cumprimento de 
mandados judiciais de busca 
e apreensão numa operação 
integrada. O intuito é localizar 
e prender pessoas envolvidas 
em crimes de homicídio e 
outros delitos nos municípios 
de Rondon e Indianópolis. 
Foram três mandados de prisão 
expedidos e três de busca e 
apreensão, onde 14 policiais 
militares e 4 investigadores 
deram prosseguimento à ação 
que seguiu durante toda a 
segunda-feira.

A Polícia Rodo-
viária Federal 
(PRF) apreendeu 
cerca de 60 mil 
carteiras de cigarro 
na madrugada de 
ontem (04) em 
Francisco Alves. 
Contrabandeada 
do Paraguai, a 
carga era transpor-
tada num furgão 
Renault Master. 
Por volta das 5h 

da madrugada, uma equipe da PRF que fazia ronda pela BR-272 percebeu a van trafe-
gando pela rodovia, o que despertou suspeita. Os policiais resolveram fazer a abordagem. 
O motorista desobedeceu a ordem de parada e, mais à frente, ingressou em uma estrada de 
terra. Ele acabou por abandonar o veículo e não foi mais localizado. A PRF encaminhou a 
ocorrência para a Receita Federal em Guaíra.

DIVULGAÇÃO

Índice em % SET OUT ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,04 - 2,49 2,89
IGP-M (FGV) -0,01 0,68 4,79 3,15
IGP-DI (FGV) 0,50 - 4,39 3,00

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
2/10 a 2/11 0,5000 0,3153 0,0000
3/10 a 3/11 0,5000 0,3153 0,0000
4/10 a 4/11 0,5000 0,3153 0,0000
5/10 a 5/11 0,5000 0,3153 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -0,23% 30,36 
Vale ON +2,85% 49,82 
ItauUnibanco PN +0,33% 36,47 
Gerdau PN +4,96% 14,60 
Mag. Luiza ON -4,70% 44,97 
Klabin UNT +4,83% 16,92

IBOVESPA: +0,54% 108.779 pontos

Índice SET OUT NOV
IGP-M (FGV) 1,0495 1,0337 1,0315
IGP-DI (FGV) 1,0432 1,0300 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 108,17
Libra est. 0,7723
Euro 0,8952
Peso arg. 59,71

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,4% 4,0110 4,0120 0,1%
PTAX  (BC) +0,3% 3,9916 3,9922 -0,3%
PARALELO 0,0% 3,9500 4,2200 -0,2%
TURISMO 0,0% 3,9500 4,2000 -0,2%
EURO +0,2% 4,4522 4,4537 -0,3%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (OUT) 1.587,37 0,20 4,89 5,34
Oeste (set) 1.588,36 0,12 4,51 4,98

DÓLAR 04/10

Iene R$ 0,0368
Libra est. R$ 5,16
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1608,75 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 04/11

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: 5,0%  | TJLP: 5,57%

Em 04/11 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 83,50 1,2% -0,6%
SOJA Paranaguá 88,50 1,1% -0,2%
MILHO Cascavel 39,00 2,6% 8,3%

SOJA 925,75 1,50 1,0%
FARELO 302,40 -1,50 -0,4%
MILHO 383,25 -6,00 -0,4%
TRIGO 509,75 -6,25 3,9%

SOJA 75,71 0,0% 0,6%
MILHO 32,62 -0,7% 5,7%
TRIGO 45,49 0,0% 1,1%
BOI GORDO 159,36 -0,3% 4,8%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 04/11 PR DIA 30d.

Em 04/11 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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SUMULA DE FIRMAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO
EXTRA 
Policiais x bandidos
A política linha dura no 
combate aos criminosos 
adotada pelo governador do 
Rio de Janeiro, Wilson Witzel, 
que se vestiu de xerifão com 
cara de mau, resultou em 
um efeito positivo para as 
forças de Segurança Pública. 
Caiu consideravelmente o 
número de assassinatos de 
policiais no Estado neste ano. 
O Governo deve fechar 2019 
com um índice perto de 50% 
de queda nos homicídios de 
agentes em relação ao ano 
passado. Em 2018, foram 
mortos 92 policiais, 24 deles 
em serviço. Em 2017, o 
número assustador chegou 
a 134 (28 em serviço). Até 
ontem, foram registrados 52 
homicídios de policiais - 16 
estavam em serviço, 22 de 
folga e 14 eram reformados. 
Os dados foram pedidos pela 
Coluna à Secretaria da Polícia.

Recuo
A despeito das polêmicas de 
Witzel, criticado pelos excessos 
nas palavras e nos gestos 
- comemorando abate de 
bandido -, os dados mostram 
que a bandidagem recua. 

Canalhas!
É tamanha a cara de pau dos 
donos do navio Bouboulina, 
investigado pela PF sobre 
o derramamento de óleo 
na costa brasileira, que o 
comandante não o atracou 
ainda em país algum, com 
medo de ser notificado. 

Plim, Plim!
A TV Globo recebeu a 
primeira pancada na conta 
comercial após a tremenda 
trapalhada do Jornal Nacional 
ao insinuar participação do 
presidente Jair Bolsonaro na 
morte da vereadora Marielle 
Franco. A Condor, maior 
rede de supermercados 
do Paraná, anunciou a 
suspensão de seus comerciais 
nos intervalos dos programas 
jornalísticos veiculados no 
Estado, como Bom Dia, Brasil, 
JN, Jornal Hoje e Fantástico.

Malhando
Em nota divulgada ontem à 
noite, a direção da empresa 
ainda criticou programas 
que, segundo sua visão, vão 
contra os valores familiares, 
como Malhação e Novela das 
21h. “Permanecemos com 
nossos investimentos na RPC, 
afiliada Globo no Paraná, 
remanejando e reforçando a 
programação regional e de 
entretenimento saudável”.

No vermelho
A empresa não cita valores, 
mas, pela tabela da emissora 
na praça, são alguns milhões 
de reais por ano.

Embromação 
A PGR em Brasília, que 
enviou para o MPF do Rio a 
investigação, se faz de cega 
sobre o inquérito do suposto 
pagamento de propina da TV 
Globo a dirigentes da Fifa. 
Questionada pela Coluna 
sobre o porquê do silêncio 
sobre o caso há dois anos, 
mandou procurar o... MPF do 
Rio, que nada responde. 

PT perto de Guedes
Representando a Aliança 
dos Clubes Brasileiros, o 
ex-deputado petista Vicente 
Cândido (SP) é um dos 
palestrantes do Seminário 
Regulamentação das Apostas 
Esportivas no Brasil, que será 
realizado hoje no Ministério 
da Economia. A pasta debate 
as mudanças na lei aprovada 
no final do ano passado 
pelo Congresso.

Em campo
Aliás, hoje, os maiores 
anunciantes de placas de campo 
de futebol - que aparecem 
nas telas das TVs e para os 
pagantes nos estádios - são sites 
de apostas esportivas. Todos 
“hospedados” no exterior, 
como Áustria, e a maioria de 
investidores estrangeiros.



08 LOCAL TRIBUNA HOJE NEWS, 05 DE NOVEMBRO DE 2019 09LOCALUMUARAMA, 05 DE NOVEMBRO DE 2019

Entrevista de deputado e prefeito aponta panorama político de 2020

Em entrevista ao Jornal da 
Bianca, transmitido pela emissora 
de rádio Bianca FM, de Umuarama, 
na semana passada, o deputado 
estadual Delegado Fernando (PSL) 
fez uma série de críticas à atual 
administração municipal. Ele disse 
ainda estar encontrando dificulda-
des em conseguir informações, 
através da prefeitura, a respeito 
de alguns dos trabalhos realiza-
dos em determinados setores da 
administração.

A instalação da Delegacia Cidadã – 
projeto criado pelo governo do Estado e 
que prevê a instalação de uma unidade 
em Umuarama –, é uma delas. O pro-
jeto é intermediado pelo deputado que 
afirmou não receber notificação oficial 
sobre a contrapartida do município, que 
é a doação do terreno onde será insta-
lada a delegacia.

O parlamentar lembra que existe 
um prazo para que tal terreno seja dis-
ponibilizado. “Temos até o dia 10 de 
novembro para apresentar o terreno, 
caso contrário perderemos o inves-
timento de R$ 4 milhões, adquiridos 
através das emendas”, explica.

“Sinto que isso é um grande 
problema da atual administração 

pública de Umuarama, principal-
mente quando se fala em informar 
ao cidadão sobre o que está acon-
tecendo na cidade. Não há diálogo, 
principalmente comigo, como repre-
sentante na Assembleia. Desde o 
início do mandato tento obter infor-
mações sobre o terreno, mas não 
tenho resposta”, conta.

O deputado explica que o gover-
nador Ratinho Junior apontou Umua-
rama como prioridade para receber o 
projeto, mas para tanto, é necessária 
a contrapartida da prefeitura.

REBATE
O prefeito Celso Pozzobom (PSC) 

também foi à rádio, mas na manhã 
desta segunda-feira (4), quando reba-
teu os apontamentos do deputado. 
“Desde o início do ano, fomos comu-
nicados pelo secretário de Desen-
volvimento do Paraná, João Carlos 
Ortega sobre a Delegacia Cidadã. 
Revelamos que o município não pos-
sui tantos terrenos disponíveis na 
área central, mas disponibilizamos 
terrenos ociosos que estão ocupados 
por antigas secretarias da Regional 
de Saúde e localizados na região do 
Centro Cívico”, disse Pozzobom, res-
saltando sobre a doação do terreno 

para a construção da Casa de Cus-
tódia, lembrando também sobre a 
possibilidade de possíveis permutas 
com o Estado. “Apresentamos os 
detalhes ao secretário, que não nos 
deu nenhum retorno até agora. Não 
é falta de diálogo, é que não possuí-
mos terrenos no centro da cidade 
para doar ao Estado”.

ATÉ 10 DE NOVEMBRO
“Estaremos quar ta-feira (06) 

em Curitiba numa reunião com o 
Governo do Estado e trataremos 
sobre este prazo e sobre uma pos-
sível parceria”, disse o prefeito, 
lembrando que existem outras prio-
ridades destinadas aos terrenos, 
pois estão disponíveis para serem 
usados pela administração.

Pozzobom afirmou não ter o Dele-
gado Fernando como oposição, assim 
como outros ex administradores, que 
até mesmo foram procurados assim 
que Pozzobom foi eleito. “Nossa inten-
ção sempre foi trabalhar para melhorar 
a condição de vida da comunidade. Já 
fui até no gabinete de Deputado Fer-
nando por algumas vezes, ele já veio 
até a prefeitura. Não sou adversário, 
precisamos de pessoas que venham 
acrescentar à administração”.

DEPUTADO Delegado Fernando e prefeito Celso Pozzobom aparentemente são adversários políticos para Eleições 2020

FOTOS: ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Saúde pública
Em sua entrevista, o deputado 

Fernando Martins lembrou que está 
trabalhando tmabém para melhorar 
a saúde em Umuarama e que tem 
procurado as instituições, pois não 
conseguia informações de como 
está a saúde pública e suas deman-
das, através da prefeitura. “Estamos 
destinando mais de R$ 3 milhões 
para os hospitais da cidade, para 
melhorar o atendimento e resolver 
sérios problemas. Muitos reclamam 
que não há remédios, nem equipa-
mentos nos postos de saúde”.

POZZOBOM
“Recentemente Umuarama foi 

considerada uma das seis melhores 
cidades para se investir e um dos 
dados que levou a tal patamar, foi 
o que apresentou os investimentos 
na saúde. Estamos perto dos R$ 25 
milhões em investimentos na saúde 
somente este ano. Temos falta de 
medicamento sim, mas os que devem 
ser enviados pelos Governos estadual 
e Federal. Os medicamentos em falta 
por parte do município são pontuais. 
Um atraso na entrega por parte da 

empresa”, afirma o prefeito, lem-
brando do investimento que foi feito 
com ambulâncias e veículos.

O prefeito finaliza a entrevista 
dizendo que não vai entrar embate 
com político nenhum. “As pessoas 
que quiserem ser adversários polí-
ticos, que façam isso à vontade. 
Umuarama perdeu muito em outras 
gestões por causa de embates 
entre administradores municipais e 
deputados adversários. Queremos 
construir esta cidade, precisamos 
ser uma cooperativa”.

Aeroporto em sobrestado
Pozzobom lembrou também que 

pegou o aeroporto em construção em 
2017. “Fizemos um aeroporto novo. 
A análise de Anac não é feita apenas 
uma vez. Já fomos para Curitiba 21 
vezes em busca de detalhes dos pro-
jetos. Em Brasília, estivemos em 16 

ocasiões. Vamos receber voos regu-
lares, com aeronave maior, temos 
que oferecer a segurança exigida 
pela Agência. A gente não faz aero-
porto da mesma forma que fazemos o 
recape asfáltico”, finaliza, lembrando que 
nunca apresentou um prazo ou uma data 

para que o aeroporto inicia seu funciona-
mento com voos comerciais. Ele reba-
teu as denúncias feitas pelo deputado, 
de que o aeroporto, considerado em 
sobrestado para voos comerciais, não 
recebeu a certificação da Anac (Agência 
Nacional de Aviação Civil).

AEROPORTO está em fase de finalização para que possa solicitar à Anac a Certificação para voos comerciais
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Morango e 
conhecimento

Não é de hoje que o SENAR-PR ajuda os produtores 
do Estado a atingirem todo o seu potencial, tanto no 
que se refere à produtividade quanto à qualidade da 
produção. Recentemente, um grupo de produtores 
de morango de São José dos Pinhais, na Região 
Metropolitana de Curitiba (RMC), percebeu de forma 
bastante prática o valor desse conhecimento.

A história começa com um empresário, dono de 
uma distribuidora de alimentos, que estava insatisfeito 
com a qualidade da fruta que vinha comercializando. 
Ele sabia que os produtores da região, que entregavam 
para ele a produção, tinham capacidade de fazer muito 
melhor. Procurou então a prefeitura e o Sindicato Rural 
do município e juntos passaram a oferecer o curso Boas 
Práticas Agrícolas (BPA), do SENAR-PR, aos fruticultores.

Diante dos bons resultados, o empresário passou 
a pagar mais pelo morango cer tificado pela BPA. Ou 
seja, os produtores que fizeram o curso do SENAR-
PR e levaram para a prática dos canteiros aquilo que 
aprenderam, passaram a receber mais pela produção.

Além da renda adicional, a adoção das BPA trouxe 
maior organização, segurança e menos desperdício 
às propriedades. Dessa forma, toda cadeia produtiva 
sai ganhando: o produtor, a indústria, que processa, 
e o consumidor final, que terá um alimento de maior 
qualidade na sua mesa.

sistemafaep.org.br

UMUARAMA COUNTRY CLUB 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA 
 
 O Pres iden te  da  Di re to r ia   do  Umuarama  
Count ry Club ,  no  uso  das  a t r ibuições  que  lhe  são  confer idas  
pe lo  Es ta tu to  do Umuarama Count ry Club ,  consubs tanc iadas  
no  a r t igo  39º  parágrafo  3 º ,   convoca  os  assoc iados  do 
Umuarama Count ry Club  para  s e  reun i rem em Assemblé ia  
Gera l  ex t raord inár ia  q ue  se  rea l i zará  nas  dependências  do  
c lube ,  no  d ia  12  de novembro  de  2019  as  19h ,  para  
de l iberarem o  segu in te :  
 
 ORDEM DO DIA:  
 a ) -  Al te rações  nos  segu intes  ar t igos  do 
Es ta tu to  do  Umuarama Count ry C lub :  Art .  5 ,  Ar t .  9  l e t ra  “d” ,  
Art .14  parágrafo  ún ico ,  Ar t .  17 ,  Ar t .18 ,  Ar t .28  l e t ras  “h”  e  
“ i” ,  Ar t .54  l e t ra  “o” ;  
 b ) -  Assun tos  Gera i s .  
 
 Umuarama-Pr . ,  31  de  ou tubro   de  2019 .  
 
        Luiz  Antonio  de  Melo  Costa  
                                             Pres idente    
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A semana começa promissora, exigindo 
mais coragem, foco e determinação. 
Clima astral ótimo para avançar num 
relacionamento novo. Cuidado para 
não perder alguns documentos.

Mais do que pique, hoje você conta 
com muitas ideias e firmeza para resol-
ver algumas urgências. Que ninguém 
se coloque no seu caminho! Afinal, a 
liberdade é um bem precioso.

G
êm

eo
s Mercúrio retrógrado traz a necessidade 

de cuidar melhor dos documentos e 
avaliar as palavras. Pense muito bem 
antes de falar. Tudo pode correr mais 
lentamente para você nesta semana.

C
ân

ce
r

Segredos, confissões e verdades 
incômodas chegam ao seus ouvidos. 
Porém, não se deixe desviar de seus 
objetivos e decisões. Registre o que 
ficar sabendo e siga em frente.

Sob um cenário astral contraditório, 
tenha cuidado ao impor ordens e deci-
sões. Além disso, seja mais sensível 
às necessidades alheias. Abra seu 
coração para seu par.

Não é preciso dar satisfações íntimas 
a quem você não tem intimidade, ok? 
Segundo Mercúrio, poderão fazer mal 
uso dessas confissões.

Continue revendo atitudes e desejos. 
Até o final do mês, você terá a prova de 
algumas situações. Não tenha urgência 
em tomar decisões precipitadas.

E
sc

o
rp

iã
o Sua convicção e serenidade vão fazer 

com que você pareça mais confiável aos 
olhos dos outros. Sua energia vai voltar 
para você e, quando isso acontecer, 
você vai ser capaz de pensar de forma 
mais prática em como não desperdiçá-la.

Lua e Vênus atestam um bom dia para 
aparência física, saúde e amor. Talvez 
você receba um presente inesperado 
de alguém que lhe quer bem. Quer uma 
dica? Espalhe otimismo por onde for.

C
ap

ri
có

rn
io Mercúrio retrógrado traz a chance de 

resgatar um relacionamento que o 
tempo levou embora. Ótimo para des-
fazer intrigas e mal-entendidos com 
amigos. O dia pede clareza e paz.

A
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Sua sensibilidade continua alta, assim 
como sua capacidade para captar os 
problemas e as emoções dos outros. 
Proteja-se, dedicando mais tempo a 
você. Doação na medida certa.

Você anda sentindo vontade de romper 
com a vida atual e transformar tudo? 
Algumas dessas vontades poderão 
ser realizadas. Para isso, conte com o 
tempo e alguns planejamentos.

N  o  velas
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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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Dar boa
acolhida 
a quem
chega

Viagem
de heli-
cóptero

Imperador 
à época do
incêndio
em Roma

Assume
expressão
de alegria

(?) Pada-
ratz, ídolo
brasileiro
do surfe

Aparelho 
que resfria

o motor 
do carro

Ferimento
super-
ficial

Variedade 
de banana
pequena

A tecla que
se opõe

a "home",
no micro

Profissio-
nais que
enfeitam

ambientes

Em (?) nu-
vens: sem
ser notado

(fig.)

Paulinho
(?), ator de
"A Praça
É Nossa"

Nicolau 
Copérnico, 
astrônomo

polonês

Mês do a-
niversário
de Barack

Obama

A mulher
de idade
avançada

Fenômeno
essencial
ao wind-

surfe

Sorteio
comum em

festas
juninas

Manoel
Carlos, em
relação a
novelas

Persona-
gem dos
filmes de 
007 (fem.)

Proces-
so de

obtenção
da vodca

(?) Jacobs,
estilista dos EUA

(?) qual: da mesma
maneira que

Fonte do
etanol

brasileiro
Leal

Interjeição
de espanto

(MG)
Moradia

Diz-se dos trabalhos
dos restauradores
Metal básico da
indústria pesada

Planta
com flores
purgativas
Estático

Desvio
de direção

de um
projétil ao
atingir um
obstáculo

Os selos mais valio-
sos de uma coleção
Praça da (?), ponto

central de São Paulo

Responsável pela
aplicação do exame
escrito de concursos

públicos

Artilheiro
da Copa

do Mundo
de 2002

(fut.)

Mãe da
mãe (pop.)

Irritar;
enfurecer

Dificulda-
de do

ranzinza

Ehud
Olmert,
político 

israelense

Além do (?): supér-
fluoPersegui-

ção e cerco à caça,
impedindo sua fuga

Coar

Grupos
formados

para
compra 
de bens

4/acuo — teco. 5/espiã. 8/boi gordo. 10/destilação — fazer festa. 11/meticulosos.
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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.

Malhação
Rita teme que Rui entre com 

um processo na Justiça. Guga 
fica irritado com Max durante 
a sessão de terapia. Marqui-
nhos ouve conversa de Camelo, 
Raíssa, Jaqueline, Anjinho e Clé-
ber, os estudantes estão combi-
nando um protesto no shopping. 

Éramos Seis
Alfredo é repreendido por Júlio. 

Lola critica Carlos por ter contato 
a verdade sobre Alfredo para o 
marido. Karine usa Soraia para se 
fazer de vítima para Assad. 

Bom Sucesso
Paloma diz para Ramon 

que os dois são l iv res. 
Patrick conta a Ramon qual o 
plano de Michelly para provo-
car ciúmes em Gabriela. Yuri 
é o novo gerente financeiro 
da Editora. 

Dona do Pedaço
Em “A Dona do Pedaço”, 

depois de desmaiar, Maria da 
Paz é levada para o hospital. Vivi 
marca um encontro com Ótavio. 
Camilo diz a Álvaro a prova que 
a polícia tem contra Josiane. 
Antero liberta Régis. Fabiana 
pede que Jô não a denuncie. 

As Aventuras de Poliana
Helô faz um discuros 

sobre o bullying e emociona 
todos os alunos. O segundo 
teste de DNA de Poliana fica 
pronto. Verônica pede para 
Branca voltar ao CLP e Arlete 
não aprova a ideia. 

Cúmplices de um Resgate
Pedro vê Helena no zoo-

lógico pegando carona com 
Fausto e fica enciumado. 
Safira leva Priscila para fazer 

compras. Dinho larga a portaria 
e Meire fica enfurecida. 

Topíssima 
Sophia leva um tiro de 

raspão de Pedro. André pede 
para o policial cessar fogo, 
mas Pedro mira em Antonio 
e atira novamente. O taxista 
consegue desviar e vai em 
direção ao carro. Antonio e 
Sophia conseguem entrar no 
carro e fogem. Os policias 
perseguem os dois. 
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Sonhei que era 
uma borboleta, e 
quando acordei 
vi que era um 

homem. Agora não 
sei se sou um ho-
mem que sonhou 
ser borboleta, ou 
se sou uma borbo-
leta que sonha ser 

um homem.
(Chuang Tzu)

Café da Manhã 
Um café da manhã nesta terça-feira (5), na Aciu, contará 
com representantes das revendas e definirá os detalhes 

cruciais do evento (  5° Feirão de Veículos Sicredi Aciu) , 
que está programado para os dias 22, 23 e 24 no estádio 

Lucio Pipino.  A partir das 7h45. 

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 
Hoje News que comemoram aniversário hoje 
-, Manoel Carlos Lobo Bacelar, Mercia Regina 
de Oliveira Picanço, e Keka Spoladores Che-

riagate.  Da coluna: felicidades!

PORTRAIT
A última segunda-feira de outubro (28)  foi de festa para Filipi Manson, que 

comanda a agenda cultural da cidade para o KALANGO LOKO. Ele fez  28 anos -, 
e há 14 anos é  Body Piercer. 

 ARQUIVO PESSOAL

Diversão & Negócios!
Dia 21 de Novembro ( sexta-feira) a Câmara da 

Mulher Empreendedora realizará a 3ª edição da Ro-
dada de Negócios com parceiros como Sesc, Senac, 
Sindilojistas, Sebrae, Aciu, Conselho da Mulher Em-
presária, Fecomércio -, e diversos expositores.  Será 
no Studio Brum Arquitetura, às 19h30. O evento ga-
nha contorno de Talk e muito show. Boas surpresas 

e relax. Música e coquetel fecham o evento. 
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Apoio: Tribuna Hoje News

Já é quase Natal! 
Os preparativos natalinos em breve serão divulgados e a  programação natalina da Capital da Amizade vem 
com tudo neste ano em que o comércio precisa de incentivo. . Encantamento e muitas surpresas estão a 

caminho. O Conselho da Mulher Empresária e Executiva da Aciu, por exemplo, já anda a mil com os prepara-
tivos do tradicional Concurso de Decoração Natalina. Aguarde instruções e prepare a criatividade.

JHENIFER TAMILI que já ostentou o título de Miss Umuarama e Miss Paraná 
Model comemorou aniversário na sexta-feira, dia 1º.  Parabéns pelos 25 anos

Destaques!

Outubro foi mês de destaque para o tênis de campo umuaramense no disputado  Circuito Infanto Juvenil da Fe-
deração Paranaense de Tênis. O vento aconteceu na cidade de Campo Mourão com  tenistas de todo estado  que 
disputaram por faixa etária. Na categoria 09/10 anos Cauã Silva sagrou se campeão. Lucas Mello 14/15 anos ficou 

com titulo -, ambos são atletas da Academia Agtênis e também treinam no Umuarama Country Club.
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Frango na Telha
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 expec-
tativa de atender mais de 3 mil visitantes no 

pavilhão de Indústria e Comércio do parque de 
exposições Dario Pimenta Nóbrega.
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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 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
GOL 1.0 TRENDLINE ............................................................................17/18 ............................BRANCO ...................................... COMPLETO .........................................................................................R$ 37.900,00
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 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
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
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 PREMIER TURBO ...............................................................17/18 ............................PRATA ........................................... COMPLETO, AUT, COURO, TS .......................................................R$ 86.900,00
TRAILBLAZER V6 LTZ  .........................................................................16/17 ............................CINZA ........................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L .................................................... R$ 124.900,00

EXTRAVIO DE ALVARÁ
VICTOR DORTA DE OLIVEIRA 
JUNIOR & CIA LTDA, inscrita sob 
nº CNPJ 04.025.393/0001-49, 
estabelecida na Avenida Presidente 
Castelo Branco, 3557, centro, CEP 
87.501-170 na cidade de Umua-
rama Estado do Paraná, comunica 
para os devidos fins o extravio de 
seu Alvará de Licença Municipal 
nº 22.766. Com esta publicação o 
mesmo torna-se sem valor legal e 
comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
SILVA & LOUTARTE MERCEARIA 
LTDA ME, inscrita sob nº CNPJ 
07.008.850/0001-85, estabe-
lecida na Avenida OLINDA, 1635, 
Jardim Tamoyo, CEP 87.505-080 
na cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, comunica para os devi-
dos fins o extravio de seu Alvará 
de Licença Municipal nº 25.398. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
MARIA INEZ SILVA PEDRO nº 
CPF 602.248.359-04, estabe-
lecida na Praça Estação Rodo-
viária, s/nº CEP 87.501-055, 
na cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de 
seu Alvará de Licença Muni-
cipal nº 18.723. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.



15ESPORTEUMUARAMA, 05 DE NOVEMBRO DE 2019

Marketing 
pessoal   Manter a 
equipe animada e 
compromissada é 
importante para a 
Unipar, Unidade de 
Toledo. Entre as diversas 
ações realizadas 
mensalmente, a 
Roda de Conversa 
promove integração 
e conhecimento 
aos colaboradores. 
O tema marketing 
pessoal foi um dos 
abordados. Professores 
e funcionários de todos 
os setores se reuniram 
no Tribunal do Júri para 
a palestra com Odete 
Barros. Com abordagem 
descontraída, a 
palestrante ressaltou 
a importância da 
felicidade e bem-estar 
em todos os ambientes, 
desde o familiar ao 
de trabalho. Salientou 
que a imagem é uma 
consequência da forma 
que cada um leva a vida, 
priorizando as relações 
sociais, a valorização do 
dia a dia e o otimismo.

Câncer de mama   Em 
alusão à campanha 
Outubro Rosa, 
estagiários do 
Pronto Atendimento 
Ambulatorial de 
Enfermagem (PAAE), 
projeto de extensão do 
curso de Enfermagem 
da Unidade de Guaíra, 
realizaram ação de 
prevenção ao câncer 
de mama. No dia 

D da campanha, os 
estudantes do quinto 
ano fizeram exames 
citopatológicos, 
exames clínicos das 
mamas, além de 
prestar orientações 
de saúde e agendar 
exames de mamografia. 
Cerca de 160 
mulheres receberam 
atendimento. Os 
futuros enfermeiros 
também participaram 
da Caminhada Rosa, que 
visa levar informações a 
respeito da importância 
do diagnóstico precoce 
do câncer de mama e do 
câncer de colo do útero. 

Direito   O curso da 
Unidade de Francisco 
Beltrão promoveu o seu 
12º Fórum de Egressos, 
evento anual que busca 
trazer aos acadêmicos 
a realidade das 
profissões jurídicas e do 
mercado de trabalho. 
Também tem o intuito 
de aproximar os ex-
alunos da instituição 
e, principalmente, 
prestigiar os 
profissionais que 
atuaram no curso como 
alunos e que agora 
são destaque na área. 
Foram convidados 
os ex-alunos Daiane 
Cristina Abitante, 
advogada na Comarca 
de Dois Vizinhos, e 
Cleverton Paula Das 
Chagas, oficial de Justiça 
na Comarca de Salto do 
Lontra. 

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E68 kms contra 

o câncer

O grupo de corrida de Amigos fez 
no sábado (02) um percurso que saiu 
de Iporã e seguiu até Umuarama. 
Foram 68 km a pé, com o intuito 
de homenagear um amigo do grupo 
que está lutando contra o câncer. 
O trajeto começou no Santuário 
Diocesano Santo Antonio ás 7h e 
terminou por volta das 18h30 no 
Santuário Nossa Senhora do Perpé-
tuo Socorro, em Umuarama.

O grupe passou um tempo sem o 
telefone celular e não teve contato com 
outros meio tecnológicos. Gerando um 
dia de espiritualidade e contemplação 
há natureza, além das orações e pedi-
dos pela cura do amigo.

Os Amigos percorrerão um cami-
nho ainda maior em dezembro, 
entre Maringá e Londrina. “O trajeto 
de Iporã à Umuarama serviu como 
uma preparação para os maratonis-
tas, que passaram por Guaiporã, 
Cafezal do Sul, Cedro e Perobal. O 
grupo umuaramense, sempre que 
pode, está participando de outros 
desafios em várias cidades do 
Estado”, conta Alexandre Alves.

“Apesar do clima quente, vivemos 
momentos de alegria e gratidão por 
estarmos vivos e vencendo nossas 
batalhas e desafios”.

Nosso amigo que está enfermo 
pediu para que não fosse revelada 
sua identidade e, portanto, vamos 
respeitar sua vontade e continuar 
orando pela sua recuperação.

O grupo que criou a maratona pela recuperação de 
seu amigo com câncer.
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Umuarama é destaque no
paranaense de ginastica

A equipe de Associação de Ginás-
tica Rítmica de Umuarama (Agru) Unipar 
de Umuarama fez uma excelente partici-
pação no último final de semana, repre-
sentando o município no Campeonato 
Paranaense de Conjuntos de Ginástica. 
A competição também foi integrada ao 
Torneio de Duplas e Trios do Paraná, 
que aconteceu em Londrina entre os 
dias 31 de outubro e 2 de novembro.

CAMPEONATO DE CONJUNTOS
No pré-infantil de 9 a 10 anos 

Duplas e Trios
No torneio de Duplas e Trios no Pré Infantil de 9 a 10 anos, Bia Picelle e Antonela Silva 

levaram o 2° lugar na categoria geral da modalidade. Na categoria aberta a dupla 
Suzani Feliciano e Lorena Crivelaro conquistou o 2° lugar geral. A Agru vem partici-

pando de várias competições e conquistando bons resultados. Conta com o apoio da 
Smel (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer) para participar das competições.

ás ginastas Isabela Sakata, Maria 
Clara, Ana Beatriz, Bia Picelle e 
Antonela Silva, garantiram o 3° 
lugar na geral. No Infantil de 11 
a 12 anos, Camila Brezina, Sarah 
Barbosa, Lohany Alves, Maria Luiza 
e Nicole Betanin também ficaram 
em 3°. Finalizando a categoria de 
grupos, no juvenil de 13 a 15 anos, 
Júlia Ribeiro, Mariana Letícia, Heloisa 
Balbino, Ellen Paola e Maria Eduarda 
conquistaram juntas o 3° lugar geral.

A equipe Umuaramense conquistou medalhas no 
Paranaense em Londrina

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Vitória do Afsu
O Umuarama Futsal conquistou 
mais uma vitória pela Taça 
Paranaense, o jogo foi na casa 
do Londrina na última quinta-
feira (31), o Afsu venceu por 4 a 
1 o time do Iate Clube Londrina. 
A partida foi pela 4ª rodada da 
Taça e o time umuaramense está 
com uma excelente atuação, 
carregando 3 vitórias e 1 empate. 
O próximo jogo ainda não tem 
data marcada.

No domingo (03), a seleção sub-13 
de futsal conquistou o vice-campeonato 
no Mundial da categoria, sediado na 
Espanha. O pivô Pedro Henrique de 
13 anos atuou em quadra represen-
tando Umuarama. A final foi contra 
a seleção do Paraguai, que venceu a 
Seleção Canarinho por 7 a 2. Apesar 
da derrota, tanto Pedrinho, quanto 
seu professor Anderson Gaspar (que 
também faz parte da comissão técnica), 
consideraram uma grande experiência.
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