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Acordo garante que nenhuma
escola será fechada no Paraná
Uma articulação entre a Comissão de Educação da Alep e a Secretaria da Educação garantiu 
que nenhuma escola estadual será fechada para o ano letivo de 2020. Em consenso com a 
APP-Sindicato, ficou acordado que os 15 colégios envolvidos no debate continuarão abertos 
e manterão as matrículas para todas as séries. Ao longo do ano que vem, essas escolas 

serão avaliadas para definir se têm condições de continuarem funcionando. l Pág. 5

Regional confirma 56 
casos de dengue no 
noroeste; Douradina 
está em alerta 

Vereadores tiram 
dinheiro da Câmara 
para reformar posto 
de saúde e Cmeis 

Colisão 
Três pessoas ficaram feridas após se envolverem em um 

acidente na PR-323 na tarde de ontem. As vítimas ocupavam 
um Monza e um Corolla que bateram de frente, nas 

proximidades do trevo de acesso a Mariluz. Todos foram 
socorridos por bombeiros de Umuarama e enfermeiros 

do Samu e levados ao hospital de plantão. Os dois carros 
ficaram destruídos após o choque. l Pág. 6
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Debate com qualidade
“Mais importante do que você simplesmente vencer 
a eleição é você qualificar o debate. Qualificar com 
informações, com dados, com conhecimento de causa, 
com a realidade do dia-a-dia do seu município. E eu vejo no 
PDT a preocupação em repassar essas informações, inclusive 
com o Observatório Trabalhista, qualificando os seus quadros 
para que a gente possa, com muito conteúdo, nos colocar à 
disposição para continuar representando ou vir a representar a 
população”, afirmou em entrevista ao canal do PDT o vereador 
Deybson Bitencourt, que até já lançou seu nome como pré-
candidato à prefeito de Umuarama em 2020.

Delegado em Brasília
O deputado estadual 
Delegado Fernando 
esteve em Brasília na 
terça-feira (5), onde 
esteve reunido com 
a Ministra Damares 
Alves do Ministério 
da Mulher, Família e 
Direitos Humanos. 
Em seu gabinete 
juntamente com o Deputado Federal Filipe Barros, eles 
trataram de assuntos relacionados aos novos programas 
do Ministério, também discutiram sobre o lançamento de 
projetos de defesa à mulher, e principalmente, sobre o 
combate a violência contra crianças, pauta que vem defendo 
desde o início da legislatura na Assembleia.

Legislação 
ambiental
O desenvolvimento 
sustentável é a 
preocupação da Comissão 
de Revisão e Consolidação 
Legislativa da Alep, que 
iniciou ontem (06) debate 
para discutir formas de 
rever as leis ambientais 
do Paraná na tentativa de 
torná-las mais assertivas.
A audiência pública “Meio 
Ambiente e a Efetividade 
dos Instrumentos Legais 
Existentes”, proposta pelo 
presidente da Comissão, 
deputado Tiago Amaral 
(PSB), reuniu especialistas 
de diversos órgãos ligados 
ao meio ambiente 
do Estado.

Equilíbrio é a 
solução
Para o deputado, a solução 
da equação formada 
entre desenvolvimento 
e preservação deve 
ser o equilíbrio. “A 
preservação ambiental e o 
desenvolvimento econômico 
estão entre os objetivos. 
Precisamos de uma 
sociedade que promova o 
desenvolvimento sustentável 
com equilíbrio”, avalia. 
Resíduos sólidos, revisão 
da Lei Complementar que 
criou o ICMS Ecológico, e o 
modo como é realizado o 
licenciamento ambiental no 
Paraná devem ser levados 
em consideração 
na reformulação.
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Umuarama fora do 
Pacto pela Infância
O deputado estadual e primeiro 

secretário da Alep, Luiz Claudio 
Romanelli (PSB), destacou o fato de 
cinco cidades do Norte Pioneiro – 
Carlópolis, Rancho Alegre, Ribeirão 
Claro, Ribeirão do Pinhal e Sapo-
pema – estarem entre os 50 municí-
pios paranaenses que vão participar 
da implantação do Pacto da Infância 
Segura, uma força tarefa desenvol-
vida pelo Governo do Estado, através 
da Secretaria de Justiça, Família e 
Trabalho (Sejuf), em parceria com as 
prefeituras que tem como principal 
meta formar uma rede de prote-
ção às crianças e adolescentes 
do Paraná. Apesar de vários muni-
cípios do noroeste estarem dentro 
da plataforma Sejuf, Umuarama 
ficou fora do programa.

Municípios 
atendidos
Além das cidades de Carlópolis, 
Rancho Alegre, Ribeirão Claro, Ribei-
rão do Pinhal e Sapopema também 
assinaram o compromisso para a 
implantação do Pacto pela Infância, 
os municípios de Anahy, Ariranha do 
Ivaí, Barracão, Bela Vista do Caroba, 
Boa Ventura de São Roque, Capitão 
Leônidas Marques, Cascavel, Cerro 
Azul, Chopinzinho, Cidade Gaúcha, 
Colombo, Cruz Machado, Doutor 
Ulysses, Farol, Faxinal, Ibiporã, 
Itaguajé, Jaboti, Jandaia do Sul, 
Janiópolis, Lobato, Mangueirinha, 
Marechal Cândido Rondon, Maringá, 
Marmeleiro, Munhoz de Melo, Nova 
Santa Rosa, Nova Tebas, Palotina, 
Pintangueiras, Porecatu, Pruden-
tópolis, Quatro Pontes, Rosário do 
Ivaí, Santa Lúcia, Santa Terezinha 
de Itaipu, São Jorge do Ivaí, São 
Jorge do Patrocínio, São José 
dos Pinhais, Sarandi, Terra Roxa, 
Toledo, Tupãssi e Xambrê.

COMPROMISSO
Ao se integrarem ao pacto, as 

prefeituras assumem o compro-
misso de desenvolver as 12 ações 
prioritárias da força-tarefa. “Entre 
as 12 ações estão desde a consti-
tuição formal da força tarefa, pas-
sando por operações integradas, 
seminários, programas de rádio 
e TV, campanhas, capacitação de 
servidores e até criação de cen-
tros integrados de atendimento à 
criança e ao adolescente”, disse o 
deputado Romanelli (PSB).

Segundo o secretário da Justiça, 
Família e Trabalho, Ney Leprevost, 
o Pacto pela Infância é uma estra-
tégia interinstitucional criada para o 
desenvolvimento de ações integra-
das destinadas ao aprimoramento 
do sistema de garantias, à estru-
turação das redes de proteção e 

ao aperfeiçoamento do sistema de 
justiça, destinados ao atendimento 
e à proteção da criança e do ado-
lescente vítima ou testemunha de 
crimes e, também, à prevenção e 
repressão dos crimes e violências 
contra elas praticados.

“É importante que os prefeitos 
sejam sensibilizados da necessi-
dade de capacitação constante 
de seu corpo de servidores, para 
atuarem como garantidores dos 
direitos das crianças e adolescen-
tes, preparando-os, por exemplo, 
para detectar sinais de violência, 
preencher a ficha de relato espon-
tâneo e realizar escutas especia-
lizadas em caso de violência”, 
disse o delegado federal e chefe do 
Departamento de Justiça da Sejuf, 
Felipe Hayashi, durante palestra no 
evento Governo 5.0.

A Lei que dispensa do paga-
mento de alguns serviços fune-
rários, mediante comprovação 
de que o falecido era doador 
de órgãos, beneficiou a pri-
meira família nesta semana. A 
morte encefálica da matriarca, 
de 55 anos, aconteceu 
dia 04 no Hospital Nossa 
Senhora Aparecida, onde 
também houve a captação 
de rins e o fígado. A família 
é carente e, amparados pela 
Lei, ganharam a urna funerária, 
abertura, o fechamento da 
gaveta, a tanatopraxia e a 
guia do sepultamento. Para o 

vereador Noel do Pão, autor do projeto, apesar de atender ao cidadão em um momento 
delicado, a Lei vem para atender duas prioridades. Uma delas se volta ao fator financeiro, 
tendo em vista às famílias carentes, além de arcar com custas do sepultamento, o que para 
muitos é bastante dificultoso.
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12ª RS confirma
56 casos de dengue

A Secretaria Estadual 
de Saúde divulgou o novo 
boletim epidemiológico 
da dengue. No Paraná há 
925 casos desde agosto 
e 89 foram registrados 
na última semana. Já 
são 106 a mais que na 
semana anterior.

Na regional de Umua-
rama há 221 notificações 
e 56 casos confirmados 
de dengue. A cidade que 
merece maior atenção é 
Douradina (57 quilôme-
tros de Umuarama), que 
possui 19 confirmações 
da doença e o índice de 
casos confirmados por 
número de habitantes 
é o 10º maior de todas 
as cidades do Estado. 
Essa incidência deixa a 
cidade em aler ta.

Umuarama registra 
112 notificações e 20 
casos confirmados, de 
acordo com o boletim da 
Sesa. Nesta semana, o 
número de cidades com 
epidemia da doença 
aumentou. Os municípios 
de Nova Cantu (Centro-
-Oeste) e Unior (Noroeste) 
entraram na lista. Agora 
são cinco municípios 
nesta situação. Os outros 

três são Quinta do Sol, 
Inajá e Santa Isabel do 
Ivaí. Para ser considerado 
em epidemia, a cidade 
deve registrar, proporcio-
nalmente, acima de 300 
casos por 100 mil habi-
tantes. O Paraná também 
apresenta 10 municípios 
em situação de aler ta, 
quando são apresentados 
entre 100 e 300 casos 
por 100 mil habitantes. 
Nesse patamar estão: 
Lindoeste, Juranda, Dou-
radina, Indianópolis, São 
Carlos do Ivaí, Floraí, 
Flórida, Florestópolis, 
Uraí e Ângulo.

CAMPANHA
O Governo iniciou cam-

panha de prevenção des-
tacando que a eliminação 
da doença depende, princi-
palmente, da mudança de 
hábitos e atitudes. “Nosso 
apelo é para que a popula-
ção adote as medidas pre-
ventivas para acabar com 
os criadouros do mosquito. 
A campanha alerta para a 
necessidade de eliminar 
os focos de água parada”, 
afirma a coordenadora da 
Vigilância Ambiental da 
Secretaria Estadual da 
Saúde, Ivana Belmonte.

Municípios
O deputado Romanelli 
(PSB) criticou a proposta do 
governo federal de extinguir 
as cidades com menos de 
5 mil habitantes e que não 
tenham arrecadação própria 
superior a 10% das receitas. 
Romanelli a classificou 
como “descabida”, “um 
desrespeito” e que foi 
elaborada por burocratas 
que não conhecem a 
realidade brasileira. 
No Paraná, conforme 
a proposta, podem ser 
extintos de 64 a 100 
municípios e, no País, 
1.254 cidades podem 
perder a autonomia 
político-administrativa. 

Descabida
“Deveríamos estar 
debatendo maneiras de 
fortalecer essas cidades. A 
extinção desses municípios 
vai precarizar os serviços 
públicos e prejudicar 
centenas de milhares de 
pessoas que vivem nas 
áreas rurais do País. É 
uma proposta descabida, 
construída dentro de 
gabinetes burocratas que 
parecem viver numa bolha 
em Brasília. Revela um 
profundo desconhecimento 
da realidade brasileira”, 
salientou Romanelli.

Denúncia
O deputado Filipe Barros 
(PSL) demonstrou-se 
contrário ao episódio 
ocorrido no colégio em 
Londrina e, como medida, 
entregou à ministra 
Damares Alves (Mulher, 
Família, Direitos Humanos) 
denúncia pedindo 
providência em relação 
ao ocorrido. “Entreguei 
à ministra a denúncia 
pedindo providências em 
relação à ‘palestra’ realizada 
no Colégio Hugo Simas, 
em Londrina, que teve 
beijaço gay e denegria a 
polícia”. Segundo Barros, 
alguns professores estão 

doutrinando e tentando 
“erotizar” precocemente as 
crianças e os adolescentes.

Cuidados paliativos
O deputado Michele Caputo 
Neto (PSDB) compartilhou 
em suas redes sociais a 
aprovação do projeto de 
lei na Comissão de Direitos 
Humanos que trata dos 
cuidados paliativos. “O 
projeto incorpora os 
cuidados paliativos no 
sistema de saúde do Paraná 
e esperamos que ainda 
este ano entre na pauta de 
votação em plenário e vire 
lei. Vamos acompanhar de 
perto para que as pessoas 
tenham acesso a mais este 
avanço na área da saúde”.

Série do BRDE
Cases de sucesso que 
traduzem os projetos 
apoiados pelo BRDE estão 
sendo apresentados 
ao público. O Projeto 
Realizadores é uma websérie 
começou a ser produzida 
em julho. São 30 horas de 
gravações resumidas em 
nove vídeos com um minuto 
de duração cada um. O 
conteúdo é exibido em rede 
nacional por meio do canal 
Globonews, está disponível 
no Youtube e nas redes 
sociais do banco. O projeto 
tem duração de dois meses 
e prevê nove histórias de 
empreendedores - três de 
cada estado.

Novembro Azul
Novembro é mês de 
conscientização sobre a 
importância de adotar 
hábitos saudáveis, do 
diagnóstico precoce e da 
realização dos exames 
necessários para detectar 
o câncer de próstata. O 
Instituto Nacional de Câncer 
aponta que pelo menos 
68.220 novos casos são 
diagnosticados a cada ano, 
sendo a segunda causa de 
morte entre os homens, com 
14 mil óbitos anuais. 
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Acordo garante que nenhuma 
escola será fechada no Paraná

Numa articulação do presidente 
da Comissão de Educação da 
Assembleia Legislativa do Paraná 
e líder do Governo na Assembleia, 
deputado Hussein Bakri (PSD), a 
Secretaria da Educação (SEED) 
garantiu que nenhuma escola esta-
dual será fechada neste ano. Em 
consenso com a APP-Sindicato, 
ficou acordado que os 15 colégios 
envolvidos nesse debate continua-
rão abertos e manterão as matrícu-
las para as séries que têm atual-
mente. Ao longo do ano letivo 
de 2020, essas escolas serão 
acompanhadas de per to pela 
SEED para avaliar a relação ofer-
ta-procura do número de alunos 
e, então, definir se elas têm con-
dições de seguirem funcionando.

O tema foi motivo de debates 
e questionamentos por parte dos 
deputados nas últimas semanas 
na Assembleia Legislativa.

“Ficou demonstrado aquilo que 
prega o Governador Ratinho Junior: 
diálogo e aprofundamento dos deba-
tes sempre na busca do consenso. A 
educação é uma luta de todos nós e 
uma das prioridades dessa gestão. 
Por isso, todas as escolas serão 
mantidas, nenhuma será fechada”, 
afirmou Hussein Bakri.

A reunião na manhã de ontem 
(6) no gabinete da Liderança do 
Governo contou com a presença 
dos deputados Professor Lemos e 
Luciana Rafagnin, ambos do PT; do 

O protagonismo juvenil e o 
projeto de vida dos estudan-
tes compõem o eixo central 
do modelo pedagógico das 
escolas com tempo integral. 
Com isso, busca-se orientar 

Jovem protagonista
o adolescente para descobrir 
aonde ele quer chegar e, assim, 
ajudá-los nessa jornada.

Nessas escolas, serão fomen-
tados Clubes de Protagonismo, 
desenvolvidos pelos próprios 

estudantes para que eles possam 
explorar em conjunto seus interes-
ses. Para o secretário, o estudante 
precisa ser capaz de se tornar um 
cidadão, entender a dinâmica da 
sociedade e do mundo.

OS 15 colégios envolvidos no debate passarão por uma reanálise da relação oferta-procura para definir as 
condições de seguirem funcionando

EUCLIDES GARCIA

Chefe de Gabinete da SEED, Josi-
mar Bochine; de representantes da 
APP-Sindicato; e dos diretores das 
escolas envolvidas no debate.

DEMANDA
Foi estabelecido o prazo de 

um ano para que esses colégios 
envolvam a comunidade escolar e 
se apresentem como instituições 
com demanda suficiente para con-
tinuarem abertos. “Com a ajuda 
do deputado Hussein, fizemos 
uma reunião bastante positiva e 
tivemos um avanço impor tante. 
O Governo vai manter as escolas 
em funcionamento e permitir que 
esse debate se aprofunde em 
2020, inclusive com a expectativa 
de manter as escolas e ampliar o 
número de vagas e investimentos. 

Essa deliberação de hoje apa-
zigua uma pauta impor tante”, 
comemorou o presidente da APP-
-Sindicato, Hermes Leão.

“Tão logo se confirme no sistema 
a liberação das matrículas de 6º ano, 
a comunidade escolar pode respirar 
mais aliviada. É um avanço diante da 
preocupação que havia em muitas 
escolas estaduais no campo e na 
cidade com o fechamento anun-
ciado por conta da não abertura 
de novas turmas de 6º ano”, disse 
a deputada Luciana Rafagnin que 
recentemente encaminhou dois 
requerimentos ao governador Rati-
nho Júnior e ao secretário de Edu-
cação, Renato Féder, solicitando 
que fosse revista a decisão de 
fechar escolas no Paraná. 



ALEX MIRANDA

06  LOCAL TRIBUNA HOJE NEWS, 07 DE NOVEMBRO DE 2019

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE REONVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES VILVERT LTDA inscrito no CNPJ. 
82.587.510/0001-71, torna público que requereu do IAP, a Renovação de 
Licença de Operação, para abate de bovinos e suínos e comércio de carne, 
implantada na Estrada Anta, s/n°, Zona Rural, Iporã, Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES VILVERT LTDA inscrito no CNPJ. 
82.587.510/0001-71, torna público que recebeu do IAP, a Licença de Operação, 
para abate de bovinos e suínos e comércio de carne, n°6372, com vencimento em 
14 de maio de 2019, Implantada na Estrada Anta, s/n°, Zona Rural, Iporã, Paraná.

Colisão na PR-323 deixa 3 feridos
Uma colisão frontal na PR-323, 

pouco depois do meio dia de ontem 
(6), deixou três pessoas feridas. 
O acidente aconteceu per to do 
Posto Carretão, em Umuarama e 
envolveu um Chevrolet Monza de 
Moreira Sales, e um Toyota Corolla 
de Guaíra. De acordo com a Polícia 
Rodoviária Estadual de Cruzeiro do 
Oeste, o choque entre os veículos 
ocorreu quando o motorista do 
Monza seguia em direção ao trevo 
de Mariluz e a condutora do Corolla 
no sentido à Umuarama.

O Monza invadiu a pista contrária 
e colidiu contra o Toyota. Bombeiros 
e Samu foram acionados para socor-
rer as vítimas. No Monza estavam 
Rafael Eduardo Siqueira Costa, 34, 
e o filho de 19 anos. No Corolla, 
estava a condutora Sandra Regina 
Saueressig, 51. Os três sofreram 
ferimentos e tiveram que ser hospita-
lizados no Nossa Senhora Aparecida. 
De acordo com o Samu, Rafael bateu 
com a cabeça no para brisas de seu 
carro gerando uma suspeita de trau-
matismo craniano, além de sofrer 
algumas escoriações. A condutora 

Nota máxima do MEC
O bacharelado em Ciências Contábeis 
EAD da Unipar, recebeu conceito 
máximo (5) na última avaliação do 
Inep (Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira), órgão do Ministério 
da Educação. O processo de 
reconhecimento do curso começou 
em 2015 com a abertura da primeira 
turma. De acordo com as normas 
do MEC, ano passado a equipe para 
verificou a estrutura do curso in 
loco; foram avaliadas instalações, 
corpo docente, grade curricular, 
laboratórios e outros itens. A 
notícia foi recebida pela Diretoria 
Executiva de Gestão da EAD. A 
diretora, professora Ana Cristina 
Codato, entende que se deve à 
seriedade e competência da Unipar: 
“Isso reafirma nosso compromisso 
constante com a qualidade dos 
cursos ofertados”.

do Corolla sofreu uma lesão no tor-
nozelo direito e suspeita de fratura 

no tórax. A PRE controlou o tráfego 
até a retirada dos veículos da via.

ACIDENTE na rodovia deixou estragos em dois veículos e os feridos foram hospitalizados

DIVULGAÇÃO

A passageira de um mototaxista 
ficou ferida após sofrer uma 
queda do veículo em movimento 
na avenida Brasil, perto da 
Agência do Sicredi, por volta 
das 10h30 de ontem (6). A 
queda aconteceu depois que o 
pneu dianteiro da moto Honda 
Honda CG Titan 150 estourou. 
O veículo era conduzido pelo 
mototaxista Domingos dos Santos, 
de 62 anos que não se feriu. Eles 
seguia em direção à praça Santos 

Dumont quando aconteceu o acidente. Assim que o pneu furou, o motociclista e sua 
cliente de 73 anos caíram o asfalto. A mulher foi socorrida por bombeiros e sentia 
fortes dores no braço esquerdo. Ela foi levada ao hospital Nossa Senhora Aparecida 
(plantão) com suspeita de fratura.
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Emendas à Lei
Orçamentária

O projeto de Lei 94/2019, 
que Estima a Receita e fixa a 
Despesa do Município para o 
exercício financeiro de 2020 rece-
beu emendas elaboradas pelos 
vereadores na sessão ordinária 
da segunda-feira (04). O texto 
esteve em pauta por três sessões 
ordinárias consecutivas.

Algumas emendas suge-
rem alterações no orçamento, 
retirando recursos de algu-
mas áreas da Administração 
Pública e repassando para 
outras finalidades.

A receita orçamentária 
prevista para o ano de 2020 
é de R$ 499.170.000.

O recurso previsto para 
a Secretara de Saúde Muni-
cipal é de R$143.520.600 
(28,75% do orçamento); para 
a Secretaria de Educação, o 
valor é de R$ 76.542.240,60, 
(15,33%); para a Industria 
e Comércio e Turismo, R$ 
3.607.500 (0,72%) e para 
a Secretária de Obras, o 
montante estimado foi de 
R$ 92.136.262, (18,46%).

Durante a tramitação do 
projeto na Câmara Municipal, 
cada vereador pôde apresentar 
até 5 emendas ao orçamento, 
que serão avaliadas, discuti-
das e votadas em plenário.

Meio milhão destinado ao 
Posto do Jabuticabeiras

Uma delas, apresentada pela vice presidente Ana Novais (PPL), 
sugere o cancelamento dos recursos da Secretária de Administra-
ção no valor de R$ 300 mil que seria usado em comemorações, 
festividades e recepções e da Secretária de Obras no valor de R$ 

200 mil, totalizando meio milhão de reais, que deverá ser aplicado 
na ampliação do Posto de Saúde do Parque das Jabuticabeiras, que 

segundo a parlamentar, está com a estrutura comprometida.

R$ 100 ao Passe livre
Outra emenda cancela R$ 100 mil que foram destinados à 

ampliação do prédio da Câmara, para que sejam aplicados no 
programa que destina passe livre no transporte público ao 

acompanhante da pessoa com deficiência.

Castração Animal
Há também a sugestão do cancelamento de R$ 100 mil que 

seriam para a ampliação do prédio da Câmara, para que sejam 
aplicados no Programa de Castração Animal.

Um carro pela inserção da 
mulher no trabalho

Por fim, a última emenda apresentada por Ana Novais, retira R$ 
50 mil destinados à aquisição de veículos para a Câmara Municipal e a 
aplicação deste valor em Programas de Qualificação Profissional desti-

nados à inserção ou reinserção da mulher no mercado de trabalho.
Uma emenda assinada em conjunto por Ana, Jones Vivi, Mateus 

Barreto e Deybson Bitencourt prevê a Progressão na Carreira Funcio-
nal dos Professores Municipais, no valor de R$ 2 milhões.

R$ 700 mil para os Cmeis
A vereadora sugere o repasse de R$ 700.500 mil destinados 

à Diretoria de Obras para a execução de obras, reformas, amplia-
ções, para a reforma e adequação da estrutura física dos Centros 
Municipais de educação Integral (Cmeis), pretendendo aumentar 

o número de vagas a serem ofertadas nestas instituições.

Opção por celeridade
Ganhou força no Palácio a 
ideia de encampar a Reforma 
Tributária do pacote de leis 
relatado pelo deputado 
federal Luiz Carlos Hauly 
(PSDB-PR), que já avançou 
bem em consenso entre 
congressistas e governadores 
durante do Governo Temer. 
Como a Coluna citou 
anteriormente, o projeto, 
na visão de ministros 
palacianos e da cúpula do 
Congresso, atenderia com 
mais celeridade a demanda 
nacional sobre o tema. 
Assim, o Governo ganha 
tempo (precioso) para tocar 
a reforma administrativa 
no pacote entregue pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
na terça-feira.

“Taxação do sol”
Empresários de vendas e 
instalação de painéis de 
energia solar se mobilizam. 
Marcarão presença hoje 
no Clube do Exército, em 
Brasília, para participar de 
audiência pública sobre a 
tentativa da Aneel de tirar 
subsídios do setor.

Caso Fifa
Além do Ministério Público 
Federal, outros órgãos 
“escantearam” pedidos de 
investigação contra a Globo 
por suposto pagamento de 
suborno em contratos para 
a transmissão de eventos 
esportivos. Há exatos dois 
anos, PT, PDT e Psol entraram 
com representações contra 
a emissora no Conselho 
Administrativo de Defesa 
Econômica e no Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovação 
e Comunicações. 

Argumentos
Ao arquivar a denúncia, 
o Cade alegou que “não 
foram apresentados 
elementos de que a suposta 
prática de corrupção 
seria competência do 
órgão e teria gerado 
efeitos anticompetitivos”. 

No Ministério das 
Comunicações, também não 
prosperou a suspeita sobre 
“as infrações à Lei Geral 
das Telecomunicações para 
cassar a concessão pública 
da Rede Globo”. 

Pré-sal 
Os resultados do leilão de 
petróleo do pré-sal, no Rio 
de Janeiro, poderão elevar 
em R$ 19 bilhões o total de 
investimentos do Governo 
previsto para o ano que 
vem. A equipe econômica irá 
encaminhar nova versão do 
Orçamento para o Congresso 
com a previsão de aumento. 

Sério?
O Ministério da Saúde tem 
respondido que ainda não 
existem elementos para dizer 
se o óleo encontrado no 
litoral do Nordeste faz mal 
para a saúde. 

Custo Ford
Além de fechar a fábrica 
de São Bernardo (SP) na 
semana passada, a Ford 
terá que pagar, a partir de 
2020, mais de R$ 10 milhões 
de indenização após firmar 
acordo com o Ministério 
Público do Trabalho para 
encerrar uma ação civil 
pública que tramitava no 
Judiciário desde 2011. 

Fiesta social
Os valores serão pagos 
a partir de janeiro, de 
forma parcelada, sendo 
R$ 4 milhões em favor de 
entidades beneficentes sem 
fins lucrativos e R$ 6 milhões 
na forma de 116 automóveis 
modelo Fiesta, ano 2019, 
com garantia de fábrica, 
que serão destinados a 
entidades beneficentes e 
órgãos públicos.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

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

Em “Éramos seis”, Alfredo conversa com Marion. Júlio pede 
para Afonso avisar a Lola que não irá para casa. Zeca encon-
tra Justina e a leva para a casa de Emília. Marcelo fica inte-
ressado em Lili e Julinho não gosta. Lola sai com Isabel. 
Uma cigana faz revelações para Lola sobre Júlio. Júlio procura 
Marion no cabaré. Soraia afirma a Assad que não irá a seu 
casamento. Zeca se assusta ao encontrar Justina em seu 
carro. Olga sente um forte dor na barriga e pede que Clotilde 
chame a parteira. Júlio chega em casa embriagado.

Malhação 
Guga é atacado e Serginho 

enfrenta os agressores. Lara gosta 
da possibilidade de afastar Rita 
de Nina. Raíssa se aconselha com 
Carla. Guga não comparece à tera-
pia. Nanda se enfurece quando 
Raíssa não aceita cantar a música 
sugerida por Rui. Regina ampara 
Max. Rita questiona Serginho 
sobre Guga. Max se enfurece ao 
ver Guga machucado e pensa em 
como defender o filho. Rui tem uma 
solução para o problema de Nanda e 
Raíssa. Meg se consulta com Lígia. 
Max pede para Serginho se afastar 
de Guga, e Rita defende o amigo.

Bom Sucesso 
Alber to fica fascinado ao ver 

Paloma e Nana trabalhando juntas. 
Nana alerta Paloma sobre Marcos. 
Paloma não acredita quando Marcos 
revela que está se apaixonando por 
ela. Diogo repreende Gisele e Yuri ao 
vê-los se beijando na Editora. Thaíssa 
avisa a Léo que ele só receberá o 
dinheiro de Toshi depois que a japo-
nesa conseguir o visto de permanên-
cia no Brasil. Ramon fica surpreso 
quando Léo avisa ao irmão que Toshi 
irá morar com eles. Evelyn comemora 
o novo cargo de editora júnior da Edi-
tora. Paloma fica desesperada ao ver 
Peter em uma situação de perigo.

A dona do pedaço 
Jô pede a Maria da Paz para 

mentir no julgamento. Régis desiste 
de jogar e paga sua dívida. Kim e 
Márcio se amam. Fabiana se enfu-
rece com Agno. Carlito conta sobre 
o encontro que Cássia e os amigos 
marcaram com Lauro e Amadeu 
alerta Agno. Lauro ataca Merlin e 
Leandro chega na hora, mas acaba 
ferido. Evelina afirma que ajudará Jô. 
Jô pede para falar com Téo. Cássia 
se desculpa com Leandro. Beatriz 
e Otávio se divorciam. Dona Céu 
chantageia Fabiana. Agno encontra 
Wiliam, que informa que seu ver-
dadeiro nome é Bernardo. Kim se 
surpreende ao descobrir que Vivi 
não tem mais car tão de crédito. 
Em seu depoimento oficial, Jô se 
declara inocente.

As aventuras de Poliana 
Arlete não incentiva que Vini 

fique com Mirela devido a ligação 
da menina com Branca. Ruth volta a 
procurar seu sobrinho desaparecido, 
Bento escuta a questiona a conversa 
de telefone entre ela e o detetive. 
Durval conta para Afonso o motivo 
do sumiço de Poliana e Luisa, e João 
escuta toda a conversa. Pendleton 
tenta convencer Poliana a ir morar 
com ele. Lorena conta a Durval, João 
e Afonso que viu Luisa e Poliana na 
casa de Pendleton. Pendleton propõe 
a Luisa que ela se mude para sua 
casa junto com Poliana.

Cúmplices de um resgate
Graça sugere para a banda 

«Manuela e Seus Amigos», que 

chamem Omar para tocar bateria 
com eles. Joaquim consegue entrar 
na mansão Junqueira e, pelo jardim, 
entra no quarto de Manuela, que fica 
encantada. Frederico canta para Lur-
dinha na empresa, que fica envergo-
nhada. Em seguida, Safira, que está 
bêbada também canta e impressiona 
todos. Joaquim cai ao descer da 
escada do quarto de Manuela, que 
finge ser Isabela.

Topíssima 
Mão de Vaca esbraveja de raiva. 

Andrea volta para a república e conta 
que foi impedida de ver a irmã. Carlos 
se encontra com o advogado de Lara 
e descobre que ela deixou um testa-
mento. O defensor conta que a mãe 
de Sophia vinha investigando Paulo 
Roberto. Yasmim questiona Pedro 
sobre a morte de Lara. André interroga 
os funcionários do hotel. O delegado 
encontra com Graça e diz que Paulo 
Roberto também é um suspeito.

O rico e Lázaro 
Beroso fala sobre a atitude de 

Daniel com o rei, que pede a pre-
sença do governador. Enciumada, 
Sammu faz um ritual e pede para 
Nebuzaradã ter uma noite de horro-
res. Deitado com Kassaia, o chefe 
da Guarda Real tem alucinações. 
Larsa manda prenderem Asher no 
calabouço. Nabucodonosor ordena 
que Daniel devolva as escravas a 
Beroso. Zac fica furioso ao saber 
que Chaim bateu em Elga.

Júlio procura Marion no cabaré
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Cresce a pressão em torno de você. Não se deixe 
afastar de seus objetivos. Você sabe que está certo. 
Você tem sinais de cansaço, o que não o impede de 
agir, faria bem dormir mais.

Você vai receber uma boa notícia. Então, abra o 
seu e-mail sem se preocupar! Não aceite as coisas 
tão facilmente. Você vai se sentir melhor se fizer um 
esforço com você mesmo. Vá mais devagar.

Você está brincando com fogo sem querer. O seu 
senso de humor corre perigo de fazer as pessoas 
se afastarem. Sua distração o torna mais propenso 
a lesões acidentais. Cuidado ao manusear objetos, 
seja prudente.

O seu radar emocional estará extremamente agu-
çado e fará com que você seja seletivo. Não se 
afaste. Há tantas coisas acontecendo ao seu redor 
que você só tem um desejo: ficar sozinho, o que 
você realmente vai precisar.

Você não sente a necessidade de se justificar o 
tempo todo. Você poderá controlar sua vida. Você 
deve se preocupar com os exageros nos prazeres da 
mesa, não se exceda. Você sabe que pode engordar 
com isso.

Suas ideias estão tomando forma, você vai receber 
reconhecimento e isso vai aumentar sua autoestima. 
Você vai estar muito ativo e isso o deixará esgotado. 
Você terá que aceitar que não está no lugar certo para 
pensar objetivamente sobre como usa a sua energia.

Você terá que definir um prazo para o progresso 
bem sucedido de seus projetos, pense em longo 
prazo. Você está sentindo os efeitos do esforço 
físico que tem feito recentemente. Vá com calma 
e relaxe.

Você será o centro das atenções e não terá difi-
culdade em convencer os outros a trabalhar com 
você. Evite discussões acaloradas, que gastam sua 
energia. Você vai ganhar, não tenha medo.

Você vai estar mais focado do que nunca no que 
é realmente importante e algumas oportunidades 
inesperadas e positivas irão aparecer no seu cami-
nho. É bom se fazer perguntas, mas você está se 
cansando mais do que imagina.

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.

Seu jeito de falar torna mais difícil que as pessoas 
se aproximem de você - fale mais claramente e 
tudo vai ficar bem. Você terá a impressão de que 
as outras pessoas estão se cansando você, quando, 
na verdade, a culpa é da sua própria impulsividade.

Seu senso de humor o torna mais popular do que 
nunca e será muito bom para os relacionamentos. 
Respire fundo e isso vai ajudá-lo a encontrar a calma 
que você precisa para as reorganizações que está 
fazendo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 32

MICC
AMOLECIDO

STAEXIBIR
COLAPGO

GCARDEAL
RORTEPRA

SOBRASPM
SEASERT
SIMÃOPA

POÇOOUVIR
IDALRASA

OMAMAC
SERVENTIA

ZUMARIANO
LADOOOAS

Sua
capital é
Campo
Grande

Mostrar;
apre-
sentar

Relatório
escrito 
de uma
reunião

Dira Paes,
atriz

paraense

Braço,
em inglês

Produto
usado
pelo

sapateiro

Meio de
avaliação
escolar

Desvio
moral;

perversão

Mar, em
inglês

Ente;
criatura

Local da
aula de
natação

Grande
buraco do

qual se
tira água

Enfeite de
porta de 

geladeiras

Murilo
Rosa,
ator

A + os
(Gram.)

Ruído do
voar da
abelha

Lateral de
qualquer

corpo

Exímio
em certa
atividade

(fig.)

201, em
romanos

As pétalas
da flor

Órgão responsável
pelo Censo (sigla)

Liberdade
de (?): é
ignorada 

na ditadura

Terreiro
(Rel.)

Metro
(símbolo)

(?)-agradecido:
ingrato (bras.)

Amaciado
(o bife)
Santa

(abrev.)

Roupão
(bras.)

Metade do
diâmetro

Garrafa de
refrigerante

Som de 
gargalhada

Sílaba de
“furor”

Restos de
comida

Religioso
que elege

o papa

Interjeição
de surpresa

Metal
radioativo

Pouco
profunda
Simples;
comum

Vitamina
antigripal

Está
(red.) 

Fazer uso 
da audição
Substância
vulcânica

Seio da
mãe

Ave do
Cerrado

Etapa da
viagem

Utilidade;
proveito

Com-
paixão

Hiato de
“voo”

Relativo
ao primei-
ro signo

3/arm — ilê — sea. 4/ibge — poço. 6/corola.
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A Deusa
do (?):
Afrodite
(Mit.)

Santa
protetora

dos
ciganos

(?) Amos,
cantora
dos EUA

Maldição,
em inglês

Marsupial
típico da
Austrália

Árvore 
nordestina
que orna

ruas 

"Novo", 
em "neolo-

gismo"

(?) Turing,
mate-
mático

britânico

Construíram
Chichén
Itzá, no
México

Corpo
vegetativo
das algas
e liquens

"Casa" do
turista

Refresco
de mate

Conterrâneo
de Frank
Sinatra

Duas formas narrati-
vas explo-
radas por
Machado

Mesquita, igreja e sinagoga
Dispositivo instalado em telha-
dos, aproveitado para o aqueci-
mento de água em residências

(?) vencidas: direito
perdido na demissão

por justa causa
Habitat da baleia

Alívio de
doença
Marreca
de asas
negras e
máscara
branca

(pl.)

(?) entre
nós: em
segredo

Sigilo (?),
garantia

de
paraísos
fiscais

Ora (?):  locução
interjetiva de irritação

Imita o
som do

gato

(?) Ca-
valcante,
humorista
Margem

Cosmético
para cílios

O ácido
da urina 

(?) aloura-
dos: aças
Papa-(?):

beato
Ou, em
inglês

Eliminar
(feridas) 

Mistura de
pó de vidro
com cola
Escassa

Negro;
escuro

O dedo da
aliança

Arrastar,
em inglês

Mano
(bras.)

Lá
(?) Florin-
da: a mãe
do Quico

Rio
italiano

(?) sabor:
insípido

Editores
(abrev.)

Modifica;
muda

Descola-
mento de
(?), grave
problema

ocular

Conversa
(pop.)

Pranchas
do salto

orna-
mental

A origem da
palavra "níquel"

HFT
CONTOEROMANCE

RETINATOM
TRELAROLP
EESARIMEL

SARAMULATOS

MELHORAOR
ETORICURSE

IRERESCEROL
IATROALI
CAIADRAG

BANCARIORI
NEOARNOO

BOLASMAIAS
ALEMÃTALO

TRAMPOLINS

2/or. 4/alan — arno — drag. 5/alemã — curse — trela. 6/hóstia — irerês.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

PORTRAIT
Fabiana e Leonardo Vignoto comemoraram ontem (6)  com muita alegria o pri-
meiro aninho da fofíssima Luna da Costa Vignoto que reina absoluta e faceira 
na lente de Luci Lemes. A festa com bolo & parabéns será no final de semana. 

LUCI LEMES

Negócios!
Dia 21 de Novembro ( quinta-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. 

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 
Hoje News que comemoram aniversário hoje 

-, Claudio Cesar Orsi, Danieli da Silva Baquetti 
dos Santos, Francislaine Ruiz e Renata Amorim 

Laranjeiras Vilar.  Da coluna: felicidades!

Cada vez que você julga al-
guém, você revela uma parte 

sua que precisa de cura.”
(Bert Hellinger )

 Homens
A Secretaria Municipal 
de Saúde e as unidades 
básicas de atendimento 
nos bairros, prepararam 
uma ampla programa-
ção para o Novembro 
Azul, mês dedicado 
à prevenção dos 

problemas de saúde dos 
homens. Haverá ativi-
dades em praticamente 
todas as unidades ao 

longo do mês e também 
no “Dia D”, o ponto 

alto da campanha, que 
acontece no sábado 
(9) das 8h às 12h na 

Unipar, Senac, Colpegio 
Hilda kamal, entre 

outros locais.
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Apoio: Tribuna Hoje News

Parabéns do Pozzobom! 

Na última terça-feira, o prefeito Cel-
so Pozzobom recebeu no gabinete a 
visita oficial da Associação de Ginás-
tica Rítmica de Umuarama (AGRU). 
As ginastas apresentaram medalhas 
e conquistas obtidas no Campeonato 
Paranaense de Conjuntos de Ginás-
tica Rítmica, realizado em Londrina 
no último final de semana, e apro-
veitaram para agradecer o apoio 

da Prefeitura, através da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer, que 

cedeu o transporte para a equipe.  As 
categorias premiadas foram  Pré-in-
fantil, Infantil, Juvenil e Aberta, 

com conjuntos e duplas.

Frango & Cia
A noite de sábado (9) ganha 

abertura da Festa do Frango, às 
19h30, no Parque de Exposições 
Dário Pimenta da Nóbrega. No 

sábado tem jantar e no domingo 
almoço. Vale prestigiar o prato 
típico da Capital da Amizade.

Sandra Raio de Sol e Neto Feitosa em evento no Rancho do Cavalo

THIAGO CASONI

Prefeito e ginastas da Associação de Ginástica Rítmica de Umuarama  
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23CLASSIFICADOSUMUARAMA, 10 DE MAIO DE 2019

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

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

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

EXTRAVIO DE ALVARÁ
CONFECÇÕES ALAMANDAS 

LTDA, inscrita sob nº CNPJ 
03.595.288/0001-82, estabele-
cida na Avenida Presidente Castelo 
Branco, 5021, centro, CEP 87.501-
170 na cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os devi-
dos fins o extravio de seu Alvará 
de Licença Municipal nº 22.280. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.



15ESPORTEUMUARAMA, 07 DE NOVEMBRO DE 2019

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; entrada é gratuita

Grupo Pitoresco da 
Unipar apresenta novo 
espetáculo teatral

É HOJE! 

Circuito de Vôlei
As inscrições para a 4ª etapa 
do Circuito Municipal de 
Vôlei de Praia estão abertas 
e para se inscrever gratui-
tamente basta entrar em 
contato com a Secretária de 
Esporte e Lazer de Umua-
rama (Smel) e passar os 
dados da dupla. As disputas 
serão neste domingo (10) ás 
13h30 no Bosque Uirapuru, 
os jogos serão no naipe: 
feminino e masculino, nas 
categorias: Juvenil e Infantil.

Tiago Nunes 
no Timão
O técnico Tiago Nunes 
assina contrato com o 
Corinthians na sexta-feira 
(8). O Corinthians já nesta 
reta final de Campeonato 
Brasileiro e, apesar de 
ainda não assumir, Nunes 
já começa a se planejar 
para o ano que vem. O 
ex-técnico do Athletico 
está em contato constante 
com os dirigentes corintia-
nos para definir a pré-tem-
porada, incluindo contrata-
ções e tudo o que envolve 
a preparação para 2020.

Smel em 
movimento
Hoje quinta-feira (07) ás 
19h com saída na Praça 
Miguel Rossafa, acontece a 
Smel em Movimento (cor-
rida de rua), organizada 
pela Secretária de Esporte 
e Lazer, todas as terças e 
quintas. Para participar 
não é necessário fazer a 
inscrição, pois o projeto 
é aberto a toda a comu-
nidade, basta ir ao local e 
hora marcada e participar 
juntamente com o grupo.
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Di Maria bate Neymar no PSG 
e gera debate no vestiário

Com a longa ausência de Neymar 
na temporada, o Paris Saint-Germain 
consolidou uma formação que foi 
capaz de resultados expressivos, 
como as três vitórias nos jogos da 
Liga dos Campeões (3 a 0 no Real 
Madrid, 1 a 0 no Galatasaray e 5 a 0 
diante do Brugges). O time encaixou 
o sistema 4-3-3 e viu Angel Di Maria 
tomar o papel de protagonista.

O argentino demonstra melhor 
rendimento quando atua sem o bra-
sileiro e gera um debate interno de 
como escalar a equipe quando o astro 
Neymar estiver disponível. A princípio, 
ter Neymar, Di Maria, Mbappé e Icardi 
atuando juntos parece uma obrigação 
do treinador Thomas Tuchel. O pro-
blema é alinhar a formação com os 
quatro atacantes em campo e ainda 
encontrar um equilíbrio defensivo 
mesmo com a saída de um volante 

entre os três escalados atualmente: 
Gueye, Verratti e Marquinhos.

Em recuperação de lesão na coxa 
esquerda, Neymar já treina com bola e 
tem a volta ao time titular prevista para 

o duelo com o Lille, dia 22, pelo Cam-
peonato Francês. O plano traçado pela 
comissão técnica é de que em 26 de 
novembro, contra o Real pela Liga dos 
Campeões, ele jogue os 90 minutos.

DI Maria e Neymar atuando juntos em campo pelo PSG

FOTOS: DIVULGAÇÃO

O projeto Umuarama Futsal Sub-15 conquis-
tou a 5ª colocação no Campeonato Para-
naense de Futsal Sub-15 ocorrido nos dias 
01,02 e 03 de novembro em Matinhos, a 
organização do projeto em uma publicação 
em sua fanpage ressaltou todo o orgulho da 
equipe técnica e jogadores pelos esforços e 
dedicação. “Vocês são o futuro do nosso 
futsal e estamos honrados e orgulhosos de 
toda a trajetória da base do Afsu até aqui”, 
comentou o assessor, Satre Júnior.
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