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Laboratório de Insumos 
para Diagnóstico 
Veterinário é liberado 
pelo Tecpar
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Construção civil tem melhor
outubro dos últimos dez anos
Relatório da Diretoria Municipal de Planejamento Urbano mostra que Umuarama teve em outu-

bro o maior volume mensal do ano em projetos aprovados para a construção civil. A metra-
gem foi tanta que supera os índices dos últimos dez anos para o mês de outubro. No total, a 
diretoria liberou a construção de 30.838,98 m2² de obras, entre prédios e salas comerciais, 

construções residenciais, ampliações e edificações para outros fins. l Pág. 6

Estrada Velha para 
Lovat entra na nova 
etapa de pavimentação 
em via rural

Presidente da SRU 
apresenta ao governo 
o projeto da 46ª Expo 
Umuarama 

Trânsito louco
 Um ônibus do transporte urbano colidiu ontem pela manhã em 

um Peugeot 207 no cruzamento da Avenida Flórida com a Rua 
Ministro Oliveira Salazar, Centro de Umuarama. Após o choque, 

o carro foi jogado contra a parede de um hotel. A condutora 
do Peugeot, que tem 53 anos, sofreu escoriações e foi levada 

pelos bombeiros ao hospital de plantão. O tráfego era intenso e, 
mesmo com ajuda da PM, foi grande o transtorno aos motoristas 

que seguiam por aquele trecho.

ALEX MIRANDA
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Reestrutura no Pros
O presidente do Pros no Paraná, Alisson Wandscheer, 
percorreu o oeste do estado no último final de semana e 
adiantou que o partido já “está formalizado e estruturado” 
em 100 cidades e até o ano que vem terá 200 provisórias 
aptas a disputar as eleições de prefeito e vereador em 
outubro de 2020. “Vamos disputar a eleição com chapa de 
vereadores e ter, dentre esses, pelo menos 50 candidatos a 
prefeito. Estamos filiando lideranças, dentre elas, o do ex-
prefeito Edgar Bueno, de Cascavel”, afirma. 

Candidaturas
Wandscheer, 1º suplente 
de deputado, aponta os 
deputados Boca Aberta, 
Homero Marchese e Tatiana 
Fruet como candidaturas 
fortes em Londrina, 
Maringá e Foz do Iguaçu, 
respectivamente. “A filiação 
do ex-prefeito Edgar Bueno 
vai ocorrer no próximo dia 
22 em Cascavel e também 
teremos candidato em 
Guarapuava. Vamos crescer 
nas grandes, médias 
e pequenas cidades”, 
completou.

Arco da aliança
O arco de aliança do Pros 
vai do PSB, MDB, SD e até o 
PSD de Ratinho Jr. “Temos 
uma conversa avançada 
com o governador que tem 
atendido os prefeitos do 
Pros. No PSB, conversamos 
com Romanelli e Aliel 
Machado e com o MDB, 
com o presidente estadual 
João Arruda. Vamos 
respeitar a conjuntura 
política de cada cidade, 
mas queremos ter uma 
participação forte na 
eleição municipal”.

DEM fortalecido
O deputado Pedro Lupion, presidente estadual do DEM, 
projeta o crescimento nas eleições municipais de outubro 
de 2020, mas ressalta a visibilidade da sigla dentro do 
governo federal. “Já no início do governo Jair Bolsonaro o 
DEM ocupa importantes espaços, reforçando todo nosso 
compromisso com o país. Temos um partido, totalmente, 
comprometido com o Brasil, juntos estamos fortalecidos 
para trabalhar pelas mudanças que nosso país tanto 
precisa e merece”, enfatiza.

Preço da coragem
Lupion lembra que a sigla pagou um preço alto 
pela coragem. “Fomos chamados de pessimistas e 
rotulados como a turma do contra, perdemos quadros 
importantes e nosso partido foi considerado em vias 
de extinção. Mas resistimos a tudo. Foi assim que nos 
transformamos no mais coerente, aguerrido e moderno 
partido do centro democrático nacional. Provamos, ao 
longo dos últimos anos, que somos um partido unido 
pela força de ideias e ideais, e não por conveniências 
pessoais ou interesses momentâneos”.
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Paraná vai fabricar produtos 
para diagnósticos veterinários

O Instituto de Tecnologia do 
Paraná (Tecpar) concluiu o Estudo 
de Viabilidade Técnica e Financeira 
para construir um novo Laboratório 
de Produção de Insumos para Diag-
nóstico Veterinário. A unidade terá 
capacidade produtiva de 40 milhões 
de doses de sete produtos voltados 
ao diagnóstico de tuberculose, bru-
celose e leucose em rebanhos bovi-
nos, suínos e ovinos.

A previsão é que em dois anos 
sejam iniciados os testes de produ-
ção da unidade, que será viabilizada 
com investimento inicial de R$ 15,4 
milhões do Fundo Paraná, no cam-
pus CIC do instituto.

Em 2017, a planta de produ-
ção foi interditada pelo Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) por não 
atender os requisitos da regula-
mentação de Boas Práticas de 
Fabricação, nem os requisitos 
de biossegurança nível 3. Para 
sanar o problema e vol tar a 
apoiar a segurança sanitária bra-
sileira, a atual gestão do Tecpar 
realizou o estudo para avaliar a 
viabilidade da nova planta.

O diretor-presidente do Instituto, 
Jorge Callado, explica que com a 
retomada da produção dos kits 

Governo quer criar Sistema de Cultura
O governador Ratinho Jr encami-

nhou à Assembleia um projeto de 
lei que institui o Sistema Estadual 
de Cultura (SEC-PR). A implantação 
desse modelo consolida a cultura 
como política de Estado e viabiliza 
a participação do Paraná em editais 
de âmbito federal, garantindo mais 
recursos para a área.

O SEC-PR integrará o Sistema 
Nacional de Cultura e será organi-
zado em regime de colaboração, 
de forma descentralizada. O sis-
tema estadual também tem como 

finalidade promover o exercício pleno 
dos direitos culturais e o desenvol-
vimento humano, além de garantir 
acesso a serviços culturais a todas 
as classes sociais.

Os objetivos incluem o incentivo 
ao uso de novas tecnologias em 
processos ar tísticos e culturais, 
salvaguardar os acer vos históri-
cos, promover a cultura da paz e 
os intercâmbios, além de estimular 
os municípios a desenvolverem ini-
ciativas nessa área.

Segundo Ratinho Jr, o SEC-PR 

vai ampliar o diálogo com a socie-
dade civil e facilitar os repasses 
de recursos para projetos cultu-
rais. “O Governo do Estado pre-
cisa ser um catalisador de proje-
tos culturais”, sustenta.

Para ele, o Sistema Estadual 
da Cultura é uma diretriz de cará-
ter permanente para ajudar o Plano 
Estadual de Cultura a ter mais efe-
tividade. “Vai incentivar as manifes-
tações nas suas diversas áreas, no 
teatro, nos cinemas, na literatura, 
nos festivais, nos museus”, disse.

Produtos
Sete insumos serão produzidos no Laboratório de Produção de Insumos 

para Diagnóstico Veterinário do Tecpar: reagentes para diagnóstico de 
tuberculose bovina, que incluem a tuberculina PPD bovina e a tuberculina 
PPD aviária; reagentes para diagnóstico de brucelose bovina, com a produ-
ção de Antígeno Acidificado Tamponado (ATA), Antígeno para Prova Lenta e 
Antígeno para Prova do Anel do Leite (Ring test); e Kits de diagnóstico pela 
técnica de imunodifusão em gel de ágar (IDGA), com kits para diagnóstico 

de Brucella ovis e para Leucose Enzoótica Bovina.
Esses produtos atendem o Programa Nacional de Controle e Erradicação 

da Brucelose e Tuberculose, do Ministério da Agricultura.

diagnósticos veteri-
nários será possível 
prevenir doenças que 
podem causar diver-
sos prejuízos aos 
pecuaristas e apoiar 
a expor tação agrope-
cuária, uma vez que 
as exigências sanitá-
rias dos países impor-
tadores estão cada 
vez mais altas.

“O estudo mos-
trou que, sob o ponto 
de vista técnico, a 
nova planta foi pro-
jetada para o atendi-
mento aos aspectos regulatórios 
e para proporcionar o aumento 
de produção de sete insumos, 
de forma de ampliar e manter a 

A previsão é de que em dois anos sejam iniciados os testes de produção, 
viabilizado com investimento inicial de R$ 15,4 milhões do Fundo Paraná

TECPAR

ocupação de mercado de forma per-
manente. Esse estudo demonstrou 
também que o projeto é sustentá-
vel financeiramente”, destacou.
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Pavimentação
na zona rural

A Prefeitura de Umua-
rama iniciou nesta semana 
a pavimentação de mais 
uma via rural de grande 
movimento – a Estrada Pio-
neiro, também chamada 
Estrada Velha para Lovat. 
O trabalho começou com 
readequação e preparo da 
base, para posterior aplica-
ção de capa asfáltica com 
tratamento superficial triplo 
(TST). Após a conclusão, 
a pista terá seis metros 
de largura com mais dois 
metros de grama de cada 
lado, totalizando 2,5 mil 
metros de extensão (até a 
Estrada Juvenal).

Depois da pavimentação 
tradicional da Estrada Jabo-
randi, a Estrada Pioneiro terá 
um processo diferenciado. 
Está sendo usado o esta-
bilizante de solo Dynabase, 
de fácil aplicação e que 
reduz o investimento para a 

Sessões extra na Câmara
Os trabalhos legislativos 

se iniciaram mais cedo na 
segunda-feira (04) por conta 
de sessão extraordinária 
convocada para às 18h30, 
seguida de sessão ordiná-
ria, regimentalmente defi-
nida para todas as segun-
das-feiras às 19h30.

Em pauta na extraordi-
nária apenas um projeto o 
Projeto de Lei 100/2019, 
que autoriza o Executivo a 
firmar acordo com a Mitra 
Diocesana, gerando a 

transferência de dois imó-
veis referentes às áreas a 
serem utilizadas nas obras 
de duplicação no trecho 
municipalizado da rodovia 
PR-489 (Avenida Ivo Sooma 
- saída para Xambrê).

Uma vez submetida à 
votação, a proposição foi 
aprovada com um voto con-
trário e, por conta da quebra 
de interstício regimental, a 
segunda votação aconteceu 
na mesma ocasião e o pro-
jeto foi aprovado.

preparação do solo. O pro-
cesso já foi testado em maio 
de 2018 na Estrada Jacuí.

Cerca de 20 cm de solo 
recebe tratamento com 
o Dynabase, com efeito 
aglutinante e estabilizante, 
atuando diretamente nas par-
tículas do solo, aumentando 
a capacidade de suporte, 
reduzindo a expansão e dis-
pensando o uso de brita, 
cimento ou outros agregados 
na camada tratada.

Com a base concluída 
– a previsão é de 10 dias 
de trabalho – e um tempo 
de ‘cura’, a estrada poderá 
receber a capa asfáltica por 
TST, com 3 centímetros de 
espessura. Nesta par te, 
haverá par ticipação dos 
proprietários rurais, que vão 
dividir custos estimados em 
R$ 280 mil. A expectativa é 
que até o mês de dezembro 
a estrada esteja concluída.

Área
Serão mais 14.415,54 m² de asfalto, 16.818,13 m² de área gra-

mada, galerias pluviais com extensão de 262,00 m, descida d’agua 
em degraus, sarjeta de concreto (1.565,18m) e outros dispositivos 
com recursos do Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao 

Saneamento (Finisa) do governo federal e contrapartida municipal.

Vim, vi, venci
“Vim, vi, venci” conta a 
história do ex-governador 
Paulo Pimentel que 
assumiu o governo do 
Paraná com apenas 37 
anos. O livro, que será 
lançado segunda-feira (11), 
em Curitiba, é narrado pelo 
empresário e escrito por 
Cleverson Garrett. “Eu quis 
mostrar o Paulo Pimentel 
de antes da história que 
todos conhecem, ou seja, 
sua infância, juventude, 
formação familiar. Revisitei 
toda sua fascinante 
trajetória de vida”, explica 
Garrett.

Inovação
Inovação é a chave para 
o crescimento do Brasil. 
O custo e a falta de 
financiamento são os dois 
fatores que mais dificultam 
avanços, segundo 
levantamento da CNI Brasil. 
O deputado federal Rubens 
Bueno (Cidadania-PR) fez 
alerta à necessidade de 
avanço apresentada pelas 
indústrias brasileiras, 
“Precisamos fortalecer a 
indústria, maior geradora 
de riqueza do País. Por 
mais incentivos em ciência 
e tecnologia”.

Moro temido
Em dez meses, o ministro 
Sergio Moro (Justiça e 
Segurança) virou o terror 
das facções criminosas. 
Em números atuais, Moro 
já isolou 307 bandidos 
de facções em presídios 
federais. O ministro vai 
ser agraciado com o título 
“honoris causa” do Centro 
Universitário Dinâmica 
Cataratas durante o 
encontro dos ministros de 
Segurança do Mercosul.

Contra as drogas
A deputada Christiane 
Yared (PL) alertou sobre 
os riscos do uso de 
entorpecentes, uma 
das principais causas de 
morte no trânsito. “É 
um problema de saúde 
pública e a preocupação 
é quanto o processo em 
julgamento no STF pela 
descriminalização do 
porte e uso de drogas. 
Nosso medo é que isso 
abra uma brecha para a 
liberação total das drogas”, 
disse Christiane Yared 
ao participar da marcha 
contra as drogas,

Mundo Senai
Para despertar interesse 
pelas profissões industriais, 
a Fiep, através do Senai 
do Paraná, promove a 11ª 
edição do Mundo Senai nos 
dias 21 e 22 de novembro. 
O encontro oferece oficinas, 
palestras, workshops, feira 
de profissões e orientação 
profissional.

Conservação
A PR-092, entre 
Jaguariaíva, Arapoti, 
nos Campos Gerais, 
até Wenceslau Braz, no 
Norte Pioneiro, passa por 
revitalização executada 
pelo DER-PR. Mais de 82 
mil moradores das três 
cidades serão atendidos 
com as melhorias. “As 
três cidades vão poder 
contar com uma rodovia 
em melhores condições 
para escoar sua produção, 
principalmente de soja, 
trigo e milho, sem falar 
em suas criações de aves 
e rebanhos de suínos e 
bovinos”, diz o secretário 
Sandro Alex (Infraestrutura 
e Logística).
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Apto 003 - Bloco A5. Sendo 52,61m² de 
área privativa, contendo 02 quartos, sala, 
cozinha, BWC e 01 vaga de garagem. Em 

boas condições. Excelente oportunidade!

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
OURO VERDE I

IMÓVEL DA SEMANA

R$ 92.500

*Ofertas para pagamento À VISTA

ESCRITURA DE IMEDIATO

JD. CIMA
Lote 26, Quadra 14 - Com 317,70m² 
(20,30x15,65) Terreno de esquina. 
Excelente localização e topografi a. 

Próximo à Subestação da Copel.
R$ 110.000

METROPOLITANO I
Lote 7 e 8, Quadra 14

Com 440m² (20,00x22,00)
Terreno à 150m da Ampliaço, com 
excelente localização e topografi a.

R$ 135.000

METROPOLITANO I
Lote 7, Quadra 14

Com 146,66m² (6,66x22,00)
Terreno à 150m da Ampliaço, com
excelente localização e topografi a.

R$ 46.900

ED. SERRANO
Apto 201 - 2º Andar - Localizado no Jd. 
dos Príncipes, à 50m da Av. Londrina,  
entre Unipar Campus III e a Praça 
Miguel Rossafa. Contendo 01 suíte, 
02 quartos, BWC social, sala ampla, 
cozinha, sacada, lavanderia e 01 
vaga de garagem. Apartamento em 
ótimas condições de uso, com 90m² 
privativos. Excelente ambiente familiar 

e baixo custo de condomínio.
Agende uma visita!

R$ 260.000 
RES. JD. IRANI

(PRÓX. SORVETES GURI)
Rua Antônio Zanolo Fernandes, 

1175. Residência com 63m², com 
01 suíte e 01 quarto, e demais 
dependências. Terreno com 

175,00m². Novíssima, sem uso em 
ótima localização,

pronta para ampliação!
R$ 125.000

EDIFÍCIO BELA VIDA
Apto 303, 1º andar, bloco 03,

localizado no Residencial Bela 
Vida, próximo ao Sorvetes Guri. 
Com 52m² de área total e 46m² 
de área privativa, contendo 02 

quartos, BWC social, sala, cozinha e 
01 vaga de garagem descoberta.

R$ 89.900

JD. CANADÁ
Lote 26, Quadra 14

Com 548,52m² (12,00x45,71) Terreno 
todo murado, ao lago do Colégio 
Estadual. Excelente localização e 

topografi a.
R$ 95.000

JD. BELO MONTE
Lotes 8-B, Quadra 04

Com 150,30m² (6,68x22,50)
Próx. Sorvetes Guri.

R$ 22.500

JD. BELO MONTE
Lotes 3-B e 3-C, Quadra 10
Com 126m² (6,00x21,00)

Próx. Sorvetes Guri. Excelente 
localização e topografi a.

R$ 29.900

JD. PIMENTEL
Lote 02, Quadra 38

Com 162m² (9,00x18,00)
Próximo do Aeroporto

R$ 24.000

JD. BELO HORIZONTE
Lotes 11/12-B, Quadra 22

Com 133,40m² (6,67x20,00)
Atrás da Havan. Ótima localização.

R$ 31.500

JD. ITÁLIA III
Lotes 20 e 21, Quadra 05 Com 

147m² (7,00x21,00) Próx. Sonho 
Meu. Excelente topografi a.

R$ 22.500

RES. JD. ATLÂNTICO
Rua Felício Conceição Gonçalves, 
3226, na Quadra 4, Lote 3-A - próx. Alto 
São Francisco. Terreno com 240,00m². 
Casa nova, em alvenaria 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.
R$ 265.000

ED. PALLADIUM - DUPLEX
Duplex com 310m², localizado 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 
social, todos mobiliados. Piso Superior: 
ampla suíte, salão de festas/ jogos, co-
zinha/churrasqueira, terraço descober-
to com pergolado e deck em madeira. 
Localização privilegiada, no Centro da 
cidade. Grande oportunidade para ad-
quirir sua moradia com conforto e sofi  
sticação. Para mais informações, ligue e 

agende uma visita.
R$ 950.000 

PREÇO ESPECIAL!
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O mês da construção
civil em Umuarama

Um relatório da Diretoria Municipal 
de Planejamento Urbano mostra 
que Umuarama teve em outubro o 
maior volume mensal do ano em 
projetos aprovados para a cons-
trução civil. A metragem foi tanta 
que supera os índices dos últimos 
10 anos, para o mês de outubro. 
No total, a diretoria liberou a cons-
trução de 30.838,98 m² de obras, 
entre prédios e salas comerciais, 
construções residenciais, amplia-
ções e edificações para outros fins.

Após a estabilidade nos três primei-
ros meses do ano, o índice de apro-
vação de projetos iniciou uma curva 
crescente e vem aumentando mês a 
mês a movimentação no setor de cons-
trução civil. Até então, julho havia sido 
o mês com maior volume de projetos 
liberados (28.048,38 m²).

Funcionamento das farmácias nas UBS

No acumulado do ano, Umuarama 
já soma 194.872,44 m² de projetos 

A metragem supera os índices dos últimos 10 anos, para o mês de outubro

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

aprovados para obras, com uma média 
mensal de 10.487,24 m².

A Secretaria Municipal de Saúde 
conta com 13 farmácias à disposição 
da população em Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) nos bairros, além da Far-
mácia Central. A Divisão de Assistência 
Farmacêutica pede que os usuários 
fiquem atentos ao horário de funciona-
mento dessas unidades, que só podem 
dispensar medicamentos com a pre-
sença de um profissional farmacêutico.

Para retirar medicamentos basta se 
dirigir à UBS mais próxima da residên-
cia com a receita médica e o Cartão 
SUS do paciente e, no caso de antibió-
ticos e psicotrópicos, o RG de quem 
realiza a retirada do medicamento.

A entrega do medicamento só 
ocorre com a 1ª via da receita médica 
dentro da data de validade – segundo 
a legislação, são 10 dias para antibió-
ticos, 30 a 60 dias para remédios con-
trolados e seis meses para medicação 
de uso contínuo. A Farmácia Central, 
no antigo Fórum, atende das 7h30 às 
11h30 e das 13h30 às 17h.

As farmácias abertas pela manhã 

são das UBS do Jabuticabeiras; do San 
Remo; da Cohapar III; do Vitória Régia, da 
Cohapar II, no Central e no Panorama. À 

tarde funcionam as UBSda Anchieta; do 
Ouro Branco; do Bem-Estar; do Industrial; 
do Lisboa e do Centro de Saúde Escola.

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
6/10 a 6/11 0,5000 0,3153 0,0000
7/10 a 7/11 0,5000 0,3153 0,0000
8/10 a 8/11 0,5000 0,3153 0,0000
9/10 a 9/11 0,5000 0,3153 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -2,34% 29,65 
ItauUnibanco PN +1,73% 37,10 
Bradesco PN +1,35% 35,36 
Viavarejo ON -2,51% 7,38 
B2W Digital ON +3,98% 52,55 
JBS ON -3,87% 28,07

IBOVESPA: -0,06% 108.719 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 109,16
Libra est. 0,7772
Euro 0,9031
Peso arg. 59,78

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,5% 3,9920 3,9930 -0,4%
PTAX  (BC) +0,3% 4,0037 4,0043 0,0%
PARALELO -0,2% 3,9200 4,2100 -0,5%
TURISMO -0,2% 3,9200 4,1900 -0,5%
EURO -0,4% 4,4329 4,4340 -0,7%

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 05/10

Iene R$ 0,0367
Libra est. R$ 5,15
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1600,00 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 05/11

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 05/11 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

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

SOJA 921,75 -4,00 0,6%
FARELO 302,70 0,30 -0,3%
MILHO 381,75 -1,50 -0,8%
TRIGO 515,25 5,50 5,0%

SOJA 76,11 0,5% 0,6%
MILHO 32,62 0,0% 5,7%
TRIGO 45,53 0,1% 1,1%
BOI GORDO 161,63 1,4% 4,8%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 05/11 PR DIA 30d.

Em 05/11 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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SRU na Casa Civil
O presidente da Socie-

dade Rural de Umuarama 
(SRU), Milton Gaiari, 
esteve na manhã de 
ontem (terça-feira, 05), 
com o chefe da Casa Civil, 
Guto Silva, no Palácio 
Iguaçu, em Curitiba. Gaiari 
apresentou o projeto da 
46ª Expo Umuarama/19ª 
Internacional, que será 
realizada entre os dias 12 
e 22 de março próximo.

“Foi uma reunião muito 
proveitosa e recebi a con-
firmação de que o governo 
estará presente em nossa 
exposição, através de 
estandes e eventos técni-
cos das várias secretarias 
ligadas ao comércio, indús-
tria, agricultura, pecuária 
e prestação de serviços”, 
disse o presidente da SRU.

Gaiari voltou ontem 
à Umuarama com uma 
agenda car regada de 
compromissos. O objetivo 
é imprimir maior ritmo à 
organização do evento. 
“Estamos adiantados em 
vários quesitos e além 
disso, nos focamos no 
trabalho para oferecer 
novidades ao público que 
todos os anos nos honra 

Os deputados membros 
da Comissão de Finanças 
e Tributação da Alep adia-
ram na manhã de ontem 
(05) a discussão do pro-
jeto de lei 770/2019, do 
Poder Executivo, que auto-
riza o Estado a contratar 
operação de crédito com 
instituições financeiras 
públicas e privadas, com a 
garantia da União. A maté-
ria recebeu um pedido 
de vista coletivo. No 
texto, o Governo solicita 

Adiada discussão sobre
contratação de empréstimos

autorização do Legislativo 
para contratar emprésti-
mos de até R$ 1,5 bilhão.

Os recursos deverão 
ser aplicados em pro-
jetos de infraestrutura 
rodoviária, localizados 
em várias regiões, e 
também na área de 
segurança pública. Com 
o pedido de vista, uma 
nova reunião está mar-
cada para próxima segun-
da-feira (11), às 14h, 
para debater o texto.

com sua presença”.
Em Curitiba o presi-

dente da SRU também se 
reuniu com o secretário 
de Estado do Desenvol-
vimento Sustentável e 
Turismo, deputado licen-
ciado Marcio Nunes, e com 
o deputado estadual Dele-
gado Fernando Martins.

MILTON Gaiari, presidente da SRU 
e o chefe da Casa Civil, Guto Silva na 
reunião que tratou de assuntos relacio-
nados à 46ª Expo Umuarama

ASSESSORIA

À procura de um lar
O grupo bolsonarista 
demissionário do PSL roda 
Brasília atrás de um novo 
partido para chamar de seu - e 
para abrigar o presidente Jair 
Bolsonaro a partir de janeiro. 
Há dias, um representante dos 
deputados bateu à porta do 
DC - o antigo PSDC - e ouviu 
um “não” do presidente da 
legenda, José Maria Eymael. 
Não há notícias de oferta 
de outros partidos - nem 
do PRTB de Levy Fidelix, do 
vice-presidente da República, 
Hamilton Mourão. Fato é 
que nenhum presidente de 
partido pequeno quer perder 
o controle sobre os milionários 
fundos eleitoral e partidário, 
uma condicionante padrão de 
Bolsonaro para ter controle no 
partido que entrar. 

Patriota à espera
Até agora, somente Adilson 
Barroso, do Patriota (ex-PEN), 
nome, aliás, sugerido pelo 
próprio Bolsonaro, indicou a 
legenda para o aliado, que por 
ora não respondeu.

Sigla nova
Uma alternativa para 
Bolsonaro é fundar um partido. 
Pode ser solução, mas risco de 
não participar das eleições de 
2020 por excesso de prazo nos 
trâmites, o que o apequenaria.

Tributária 
A reforma tributária chega 
enfraquecida ao Congresso. Vai 
integrar, sem protagonismo, 
o Plano Guedes - pacote de 
propostas da equipe para 
destravar a economia. Líderes 
da base tentam costurar a 
formação de comissão mista - 
deputados e senadores - para 
analisar, simultaneamente, 
as mudanças que serão 
propostas pelo ministro Paulo 
Guedes e as duas PEC que 
se arrastam na Câmara e no 
Senado: uma do deputado 
Baleia Rossi (MDB-SP) e outra 
do ex-deputado Luiz Carlos 
Hauly (PSDB-PR). 

Na fila
Com a demora do Governo e 
a disputa por protagonismo 
entre deputados e senadores, 
são poucas as chances de a 
reforma tributária avançar no 

primeiro semestre de 2020.

Poder da urna
Uma certeza entre 
congressistas sobre os pontos 
do pacote da reforma da 
economia entregue por 
Bolsonaro: fim de municípios 
com menos de 5 mil 
habitantes... nem pensar!

Pobres do ministro
Ao afirmar à Folha de S. Paulo 
que “pobres consomem tudo” 
e não poupam, o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
demonstra não conhecer o 
Brasil distante dos gabinetes 
da Esplanada. Basta conferir 
os últimos dados do IBGE, 
divulgados há menos de 15 
dias, para confrontar a frase 
infeliz do “posto Ipiranga” do 
presidente Bolsonaro.  

Pobres do Brasil
Conforme Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílio 
Contínua, o 1% da população 
mais rica, grupo que reúne 
apenas 2,1 milhões de 
cidadãos, teve, em 2018, 
rendimento médio mensal 
de R$ 27.744. Na outra 
ponta, os 50% mais pobres 
- mais de 100 milhões - só 
ganharam R$ 820 por mês. 
E mais: os 30% mais pobres 
do País, cerca de 60 milhões, 
tiveram seu rendimento 
médio mensal reduzido, em 
alguns casos, em até 3,2%. 

Apologia perigosa
Além de pedir a cassação 
do mandato do deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), 
por ter defendido um “novo 
AI-5”, a oposição quer acelerar 
a tramitação de projetos que 
criminalizam apologias ao 
retorno da ditadura militar 
e à “pregação de novas 
rupturas institucionais 
no país”. Um deles (PL 
1.798/2019), do deputado 
Márcio Jerry (PCdoB), está 
parado desde abril na 
Coordenação de Comissões 
Permanentes da Câmara.
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Polícia apreendeu 4,6 mil
armas este ano no Estado

As polícias Civil e Militar do 
Paraná apreenderam 4.670 armas 
de fogo durante os nove primeiros 
meses deste ano, de acordo com 
relatório do Centro de Análise, 
Planejamento e Estatística, da 
Secretaria da Segurança Pública 
do Paraná. Dos 399 municípios 
paranaenses, 173 (43%) tiveram 
aumento no número de apreensões 
de armas se comparado janeiro a 
setembro deste ano com o mesmo 
período do ano anterior.

O maior número de apreensões 
de armas de fogo se concentra 
em Curitiba (458 armas), seguido 
por Foz do Iguaçu (184), Casca-
vel (178), Londrina (142), Ponta 
Grossa (127), Guarapuava (148) 
e São José dos Pinhais (98).

UMUARAMA
Em Umuarama no ano passado 

entre janeiro e junho, foram apreen-
didas 97 armas de fogo. Já neste 
ano, o número subiu para 104, 
um aumento de 7,22 por cento. O 
mês de junho foi o que gerou maior 

número de apreensões, com a reti-
rada de circulação das ruas, de 19 
armas de fogo.

Para o secretário da Segurança 
Pública, Romulo Marinho Soares, 
o grande número de apreensões 
é resultado do trabalho integrado 
desempenhado pelas forças policiais 
estaduais no combate ao crime.

“Quando apreendemos uma 
arma de fogo, evitamos que seja 
utilizada em outro crime, o que 
fez reduzir os índices de roubos e 
homicídios no Estado, por exemplo, 
neste ano”, disse ele. “E a melhor 
maneira de tirarmos armas das 
mãos dos criminosos é por meio 
da atividade policial e a partir de 
denúncias”.

TIPOS DE ARMAS
Entre as armas mais apreendidas 

no Estado estão o revólver (1.918), a 
espingarda (1.190), a pistola (940), 
a garrucha (268), a carabina (173), 
o rifle (68), o garruchão (43), o pisto-
lete (23), o fuzil (15) a metralhadora 
(12) e a escopeta (18).

O homem acusado de ten-
tar matar a esposa com gol-
pes de facão em Icaraíma (68 
kms de Umuarama) continua 
foragido. A Polícia Civil já sabe 
quem é o suspeito, mas ainda 
não conseguiu localizá-lo. 
Luciana Vasconcelos, 34, con-
tinuava internada até o final 
da tarde de ontem (05) em 
estado grave em um hospital 
de Umuarama. O caso acon-
teceu pouco antes das 8h da 
última sexta-feira (1º).

A vítima recebeu o pri-
meiro atendimento na UPA 
de Icaraíma. A PM daquele 
município foi acionada e 
aprendeu a arma do crime 
na casa da mulher. A lâmina 
estava manchada de sangue.

Após atingir a compa-
nheira com o facão, o acu-
sado chamou um táxi e saiu 
da cidade. Diligências foram 
feitas em busca do autor, 
que não foi localizado, mas 
foi identificado como Eliel do 
Nascimento, 22 anos, que 
já possui antecedentes cri-
minais por violência domés-
tica. A Polícia Civil investiga 
o caso e irá pedir a prisão do 
acusado. O homem deverá 
responder por tentativa de 
feminicídio. A vítima não foi 
ouvida, devido à gravidade de 
seu estado de saúde.

Homem que atacou a 
esposa com golpes de 

facão continua foragido

A PM de Rondon (94 
quilômetros de Umua-
rama) apreendeu duas 
espingardas, munições e 
pólvora em uma proprie-
dade rural, por volta das 
23h50 da segunda-feira 
(4). Uma denúncia 
anônima levou os policiais 
ao local, onde também 
estavam três homens pro-
curados pela Justiça. O 
bando ocupava um VW 

Santana quando houve a abordagem. O trio conseguiu fugir, mas no endereço vistoriado, 
foram encontradas as armas. Um jovem de 22 anos que estava no local foi detido com 
uma porção de maconha e encaminhado à Delegacia de Cidade de Gaúcha.



09TRIBUNA HOJE NEWSUMUARAMA, 06 DE NOVEMBRO DE 2019



10 VARIEDADES TRIBUNA HOJE NEWS, 06 DE NOVEMBRO DE 2019

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

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

 • REDE GLOBO

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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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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Nana flagra Marcos e 
Paloma se beijando

Malhação
Rita recomenda que Lígia autorize 

Rui a visitar Nina. O protesto tem uma 
boa repercussão e os manifestantes 
conseguem uma retratação do sho-
pping. Nanda flerta com Rui. Eliane 
questiona se Max está disposto a se 
desculpar com Serginho. Raíssa não 
consegue contar para Camelo sobre 
a música indicada por Rui. Vânia 
critica César por seu comportamento 
com Jaqueline. Max se desculpa com 
Serginho. Nanda finge se afogar para 
que Rui a salve. Leila se declara para 
Filipe. Thiago constrange Rita ao falar 
sobre o romance dela e Filipe na frente 
dos amigos. Raíssa tenta conversar 
com Camelo. Guga e Serginho são 
hostilizados na rua.

Éramos seis 
Lola defende Júlio e repreende Car-

los. Candoca come um doce de Olga. 
Almeida lamenta ter se afastado de 
Clotilde. Carlos tenta escrever sua carta 
para Inês. Lili sente ciúmes de Soraia 
com Julinho. Lúcio convida Alfredo para 
se reunir com seu grupo político. Mar-
celo faz uma foto com toda a família 
de Lola. Júlio reclama da esposa para 
Almeida. Assad humilha Júlio. Alfredo 
dança com Marion no cabaré. Júlio 
pensa em procurar Marion.

A dona do pedaço
Jô orienta Agno sobre como encon-

trar Wiliam. Matilde confunde Maria da 

Paz com a mãe de Joana. Vivi marca 
um encontro com Chiclete. Jô fala com 
Agno sobre o documento que devolve a 
fábrica para Maria da Paz. Téo e Yohana 
se beijam. Régis pede que seu dinheiro 
seja liberado. Amadeu avisa a Maria da 
Paz que tentará reduzir a pena de Jô. 
Carlito tenta convencer Cássia e Mer-
lin a avisar a Polícia sobre o encontro 
com Lauro. Camilo quebra os cartões 
de crédito de Vivi. Márcio pede para 
Kim não se casar com Paixão. Régis 
vai ao cassino para pagar a dívida e é 
tentado a jogar. Agno ameaça Fabiana. 
Maria da Paz visita Jô.

As aventuras de Poliana  
João fica desconfiado de que algo 

tenha acontecido, mas Durval não conta. 
Arlete compra um vestido de marca com 
o dinheiro de casa, e Lindomar fica indig-
nado. Raquel não consegue achar seus 
desenhos de ‘Dark Lady’. Ester não 
deixa que Lorena conheça seu quarto 
por ordens de Pendleton. As HQs de 
Raquel viralizam na internet sem sua 
permissão. Jeff desconfia que Raquel 
seja a Dark Lady. 

Cúmplices de um resgate
Na empresa On-enterprise, Otávio 

e Rebeca chegam para a comemora-
ção. Otávio discursa para os funcioná-
rios. Safira diz para Tomas que quer 
se divertir e nem ele irá lhe impedir. 
No coreto, «Manuela e Seus Amigos» 
ensaiam sem Helena. Isabela fica 
tensa por não saber cantar e por se 

quer saber a letra da música. Joaquim 
pede emprego numa frutaria e o dono 
autoriza. O garoto fica feliz, pois assim 
conseguirá fazer uma entrega na 
mansão de Isabela para falar com a 
menina. No vilarejo, Isabela, que finge 
ser Manuela, diz que não está prepa-
rada para voltar a cantar na banda e 
pede um tempo.

Topíssima 
Rafael agradece o apoio de Gabriela. 

Pedro impede Andrea de visitar Sophia. 
A menina fala com os jornalistas e 
assume que é filha de Lara. Andrea 
pede para Antonio leva-la até a delegacia 
para assumir o assassinato no lugar de 
Sophia. Antonio pede para ela se acal-
mar. Clementina lamenta a situação de 
Sophia. Dagoberto tenta fazer com que 
Mão de Vaca desista de investigar o trá-
fico, mas o rapaz se mostra decidido.

O rico e Lázaro 
Sadraque vê um vulto no palácio. 

Daniel pede a ajuda de Deus para salvar 
Lia. Elga sai à procura das gêmeas e as 
encontra vendendo estátuas na porta do 
palácio. Elas começam a brigar. Sammu 
faz um ritual pedindo para os deuses 
impedirem Kassaia de engravidar. A 
comitiva do rei retorna da caçada aos 
leões. Rabe-Sáris flagra Elga brigando 
com as gêmeas na porta do palácio. 
Ravina e Zadoque descobrem que Fas-
sur bebeu. Asher vê Joana passeando 
de barco com Zac.

Em “Bom Sucesso”, Paloma confessa a Marcos que 
gosta dele, mas que não consegue confiar no rapaz. 
Paloma vê Ramon com Francisca. Marcos convence Nana 
a contratar Vera para o cargo de Marketing da Editora. 
Vicente concorda em ajudar a avó. Patrick leva os atletas 
do Ipê para conhecer o projeto Nós do Basquete e pedir 
para Ramon treiná-los. Nana e Paloma decidem iniciar a 
coleção das roupas dos personagens clássicos pelo livro 
de Don Juan. Nana flagra Marcos e Paloma se beijando.
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Sua casa ou questões ligadas ao lugar onde mora 
serão essenciais hoje. Tome cuidado para não 
exagerar fisicamente. Você precisa relaxar para 
ser capaz de redirecionar o foco para seus obje-
tivos básicos.

Você está atraindo novas amizades que serão um 
trunfo para o futuro. Esteja aberto a novas ideias. 
Você sente a necessidade de moderar suas ações 
e isso é bom. Ouça seus instintos mais profundos 
e recupere-se de vibrações negativas do passado.

Você terá a chance de mudar de ideia sobre uma 
decisão que foi tomada com muita pressa e vai ser 
um dia produtivo. Você está no topo do mundo, mas 
seria uma boa ideia modificar os maus hábitos que 
você possui; depois você vai se sentir melhor ainda.

Você vai receber uma boa notícia. Seu humor será uma 
das determinações para alcançar seus objetivos, então 
preste atenção nele. Correr riscos vai aumentar a sua 
moral. Na frente física, você se beneficiaria de beber 
mais líquidos a fim de purgar os seus rins.

Você será melhor do que o normal em se expressar 
de forma clara e concisa, mas certifique-se de lidar 
com os outros com cuidado. Você pode ficar estres-
sado com facilidade hoje, tente manter a calma e 
seguir em frente com o que você tem que fazer.

Não se force a colocar-se uma frente falsa se não é 
assim que você se sente - basta ser honesto. Você 
será forçado a manter um ritmo definido por aqueles 
ao seu redor, mas você vai ficar bem. Sentir-se útil 
vai energizar você.

Você tem olhado de forma realista para as suas 
opções para o futuro e isso é obvio para aqueles 
que o rodeiam. Você está pronto para se lançar 
no cenário social. Você precisa de um pouco de 
ar fresco, afinal.

Deixe-se guiar pela sua intuição. Ela não vai lhe 
decepcionar, apenas se faça as perguntas certas. Você 
poderia fazer algumas mudanças nos seus hábitos ali-
mentares para ter equilíbrio. É o momento ideal para 
começar uma dieta e comer mais produtos frescos.

Seu otimismo e amor à vida fazem com que você 
seja mais atraente. O sucesso em seus relaciona-
mentos está à vista! Estar em forma é uma coisa, 
se manter em forma é outra. Relaxe mais, poderia 
ser bom para você.

Você estará mais à vontade na empresa e é hora de 
cuidar corretamente do seu relacionamento. Você 
precisa cuidar de si mesmo e compensar o período 
de negligência. Cuide da sua dieta para fazer alguns 
ajustes.

Você tem uma tendência a fugir de questões práticas 
e restrições administrativas e não é o momento para 
começar a lidar com elas. Sua energia crescente 
poderia se transformar em irritabilidade, especial-
mente se você não abandona certos hábitos ruins.

Não se preocupe muito com as coisas que você não pode 
fazer nada a respeito - você está pronto para realmente 
viver, para aproveitar ao máximo a vida. Respire mais 
profundamente, isso vai lhe ajudar a encontrar a calma 
que você precisa para as mudanças que está fazendo.
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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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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário hoje -, 
Renilde Alvarenga, Cristyane Nakashima Valen-
te, Clayton Perin, Oscar Makoto Horita e Maria 

Augusta Gomes.  Da coluna: felicidades!

PORTRAIT
LETÍCIA ALBUQUERQUE DE CASTLHO, na doce espera pelo baby Estevan que 
nasce no finalzinho de Novembro. Ela fez parte da competente equipe SEBRAE  

em Umuarama -,  e agora está no Sebrae Maringá. 

 LUCI LEMES

No SESC 
  O palestrante Nélio Sprea  fala sobre Criativida-
de e Diversidade  para o público do 1º Simpósio 
Sesc de Educação que acontece nesta quarta-

-feira (6) no  Sesc  localizado na  Rua Domingos 
Gonçalves de Paula, 2700 -, em Umuarama. 

Em pauta: diversidade, incentivo à pluralidade 
cultural, e sobre a importância do fomento a 

processos criativos na Escola. Às 10h. 

“Um ser humano não 
tem o direito de perdo-
ar. Nenhum ser humano 
tem esse direito. Quan-

do alguém me pede 
perdão, empurra para 
mim a responsabilida-
de por sua culpa.  No 
ato de perdoar existe 

sempre um desnível de 
cima para baixo, que 
impede uma relação 
de igualdade. Pelo 

contrário, se você diz 
“sinto muito”, você se 
coloca de frente para 
o outro. Então, você 

preserva sua dignidade, 
e para a outra pessoa 
é bem mais fácil ir ao 

seu encontro do que se 
você lhe pedir perdão.”  
(Bert Hellinger, livro 

Ordens do amor)

Despedida
Na sexta-feira (8) no Bendito Chopp  o baterista 
Anor Prenholato toca com Ticão Blues Banda na 

sua despedida. Júnior Pereira assume a batera nos 
próximos shows. `As 22h. 
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Diversão & Negócios!
Dia 21 de Novembro ( quinta-feira) a Câmara da Mulher Empreendedora realizará a 3ª edição da Rodada de 
Negócios com parceiros como Sesc, Senac, Sindilojistas, Sebrae, Aciu, Conselho da Mulher Empresária, Fe-
comércio -, e diversos expositores.  Será no Studio Brum Arquitetura, às 19h30. O evento ganha contorno 

de Talk e muito show. Boas surpresas e relax. Música e coquetel fecham o evento. 

Confraria Los Hermanos! 
Vinhos da Bodega Humberto Cana-
le foram os protagonistas da noite 

pilotada por Guilhermo Canale, bisneto 
do fundador da centenária bodega, na 
região da Patagônia Argentina. Com 
mais de 100 anos produzindo uvas & 
vinhos a bodega fez uma visita oficial 
à Confraria Parceiros do Vinho que re-
cebeu confrades, convidados e amigos 

no Rancho do Cavalo.  

Carol Amanda, Eliane Freitas e a presidente Adriana MoroGuilhermo Canale e Marcos Moro

Fran Cielly e Ivanildo CoutinhoJane Bittencourt, Maria e César Ribas

Adriana Moro, presidente da Parceiros do Vinho,  e os convidados

FOTOS: THIAGO CASONI
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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

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

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 SPORT6 TURBO .................................................................. 18/18 .............................. PRETO ........................................... COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 83.900,00
CRUZE SEDAN LT  TURBO ............................................................. 16/17 .............................. BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 76.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ......................................................... 16/17 .............................. VERMELHO ................................. COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ......................................................... 17/18 .............................. BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 89.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ......................................................... 18/19 .............................. BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 96.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ........................................................ 16/17 .............................. BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 84.900,00
F1000 XLT MWM ............................................................................... 93/94 .............................. CINZA ............................................ COMPLETO ...................................................................................R$ 45.900,00
FOCUS 1.6 SE ..................................................................................... 17/18 .............................. BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 64.900,00
GOL TL .................................................................................................. 17/18 .............................. BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 37.900.00
ONIX 1.0 LS ......................................................................................... 14/14 .............................. BRANCO ....................................... DH,LIMP,DS ...................................................................................R$ 31.900.00
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 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
PEUGEOT 2008 ALURE  .................................................................. 17/17 .............................. BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 54.900.00
PRISMA 1.0 JOY ................................................................................. 17/17 .............................. CINZA ............................................ COMPLETO ...................................................................................R$ 39.500.00
PRISMA 1.4 LT .................................................................................... 15/16 .............................. CINZA ............................................ COMPLETO ...................................................................................R$ 42.900,00
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, AUT .......................................................................R$ 111.900,00
S10 LT 4X2 ........................................................................................... 14/15 .............................. PRETA ............................................ COMPLETO ...................................................................................R$ 89.900.00
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 .................................................................................... 13/13 .............................. CINZA ............................................ COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 36.900,00
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
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Skate e educação
O projeto acontece aos sábados 
na praça Santos Dumont tendo 
início ás 16h30 até ás 18h e foi 
nomeado como ‘Resistência’. 
A proposta é dar aulas para os 
jovens que pretendem aprender 
as manobras de skate e também 
para os que mais adiantados, 
que queiram aperfeiçoar as 
técnicas. “Muita gente vem até 
aqui querendo aprender a andar 
de skate. É difícil conquistar a 
habilidade, mas quando temos 
uma pessoa para ensinar a base, 
como manter o equilíbrio, fica 
mais fácil”, ressaltou o idealiza-
dor do projeto Elivelton Prado. 
Atualmente o projeto atende 
cerca de 30 alunos entre crian-
ças, jovens e adultos.

Futebol Feminino
No sábado (02) o time do Corin-
thians saiu na frente na partida 
de ida, pela decisão do Paulistão 
Feminino de 2019 no Morumbi, 
jogando contra a equipe do São 
Paulo. A equipe alvinegra venceu 
pelo placar de 1 a 0. A partida de 
volta está marcada para o dia 16 
de novembro ás 11h e, desta vez 
o jogo vai ser na Arena Corin-
thians. O time da casa já possui 
um ponto de vantagem contra as 
adversárias do São Paulo.

Fora da Champions
O técnico do Real Madrid, Zine-
dine Zidane, anunciou a lista de 
relacionados do Real Madrid 
sem a presença do atacante bra-
sileiro Vinicius Júnior para a par-
tida contra o Galatasaray, hoje 
( quarta-feira, 06) às 17h, pela 
Liga dos Campeões. Segundo a 
imprensa espanhola, a decisão 
é técnica. O brasileiro ficou fora 
de duas, das últimas três rela-
ções anunciadas pelo técnico, foi 
cortado do jogo contra o Lega-
nés há uma semana e partici-
pou do duelo contra o Betis no 
último sábado (02), ambos pelo 
Campeonato Espanhol.

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

O Pitoresco Grupo de Teatro Unipar convida 
a comunidade para prestigiar seu mais novo 
espetáculo. É peça infantil ‘A bruxinha que era boa’, 
que será encenada nesta quinta-feira, 7, às 20hs, no 
Centro Cultural Vera Schubert. A entrada é gratuita.

Os ingressos podem ser retirados na Fundação 
Cultural de Umuarama ou na DEGCD (Diretoria 
Executiva de Gestão da Comunicação e Divulgação) 
do Câmpus-Sede da Unipar. 

A peça teatral é uma adaptação da obra de Maria 
Clara Machado. Segundo o diretor do Pitoresco, 
ator Luiz Fernando Guarnieri, que também assina a 
direção do infantil, a expectativa é grande.

“Esse gênero exige muita entrega corporal 
dos atores em cena. Esperamos que as crianças 
absorvam a mensagem de que somos seres 
imperfeitos, mas temos grandes corações, e que até 
as bruxas, dentro do mundo da fantasia, podem ser 
boas”. 

Aos estudantes, o espetáculo vale horas culturais.

‘A bruxinha que era boa’ é uma adaptação 
da obra de Maria Clara Machado

Grupo Pitoresco da 
Unipar apresenta novo 
espetáculo nesta quinta

TEATRO 
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Master de Futsal na reta final
A Copa Master de Futsal mas-

culino de atletas acima de 35 está 
chegando em sua reta final. Hoje 
(quarta-feira, 06) acontecerão os 
jogos da semifinal da Copa, no 
Ginásio de Esportes Amário Viera 
da Costa. A grande final já tem 
data marcada. Será na sexta-feira 
(08), os finalistas serão apresen-
tados nos jogos da noite de hoje.

SEMIFINAIS
Uma das equipes que duelará 

nas semifinais será a Clínica Vete-
rinária Santa Clara que enfrenta o 
Paraíso Móveis Serra dos Doura-
dos Futsal, no jogo marcado para 
ás 20h. Logo depois, a última 
partida será entre o Guanabara 
Gás Santa Cruz Córrego Longe 
Futsal e a equipe do Ademilar Fut-
sal. O embate está marcado para 

Ginastas em destaque
As ginastas da Prósport de Umuarama 
participaram no último final de semana 
em Londrina (31 de outubro a 2 de 
novembro) do Campeonato Paranaense 
de Conjunto, paralelo ao Campeonato 
o Torneio de Duplas e Trios de Ginástica 
Rítmica. Foram cinco vitórias das atletas 
nas categorias Conjunto Infantil (arco) 
Nível III, que levou o 2° lugar geral, 3° 
lugar no Pré Infantil Nível III (colante 
verde) e no colante azul, que ficou em 
4° lugar. Já na categoria Dupla Adulta o 
time da academia ficou em 3° lugar e na 
Dupla Pré Infantil saiu em 5°. A Prósport 
tem o apoio da Smel.

começar às 21h15 finalizando a 
noite. As duas equipes vencedoras 

se enfrentarão na sexta (08) na 
grande final da Master.

Jogos anteriores
Foram três jogos que anteciparam a decisão das quartas de finais pela Copa. No 

primeiro deles, o Paraíso Móveis Serra dos Dourados Futsal goleou o Clube Olímpico 
Umuarama por 6 a 2. Na segunda rodada da noite, o Clínica Veterinária Santa Clara fez 5 
a 3 sobre o A.E Barbosa Vale Sorte Aceru. Finalizando a etapa, a última partida foi entre o 

Córrego do Longe Futsal e o Gasparzinho F.C. o córrego longe venceu por 4 a 2.
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