
,05/12/2019
Edição 2456 - Ano VIII

UMUARAMA

Deputado consegue 
recurso de R$ 1,6 milhão
para hospital filantrópico 
de Umuarama
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Natal florido 
A Casa do Papai Noel, uma grande árvore de Natal, iluminação decorativa 
e muitas flores. O viveiro de mudas do Município preparou cerca de 3.500 
mudas de flores para decorar estruturas montadas especialmente para as 

comemorações natalinas e também para cultivo nos gramados das praças da 
cidade. No Lago Municipal foram plantadas cerca de 2.500 mudas, que vão 

dar um colorido especial ao Natal e à chegada de 2020. l Pág. 8

Após ordem judicial, 
manifestantes contrários 
à PEC da Previdência 
deixam a Alep 

Afsu encara hoje o 
Ampére fora de casa e 
terá a vantagem no jogo 
da volta no Vieirão 

Fazenda alega erro e diz 
que prefeito não tem dívida
Um dia depois de o Tribuna HojeNews divulgar que o prefeito Celso Pozzobom pos-
suía dívida de R$ 13 mil com a prefeitura, a Secretaria da Fazenda divulgou que 
não havia pendências dele com o Município. Foi apenas depois de saber de cer-

tidão positiva emitida pela Diretoria de Arrecadação e Fiscalização da Fazenda no 
CPF do prefeito na terça-feira, é que a versão oficial mudou: a Secretaria Municipal 
de Fazenda teria cometido um erro ao lançar a cobrança de ITBI, com vencimento 

um ano antes do prazo legal. l Pág. 3
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Investimento na Saúde
Na manhã da última terça-
feira (3), o deputado estadual 
delegado Fernando Martins 
esteve com o governador 
Ratinho Jr, na ocasião em que 
foi anunciado o repasse de 
um recurso no valor de R$ 
78 milhões para instituições 
filantrópicas de saúde. “Tais 
repasses só foram possíveis 
pois os atuais deputados 
estaduais do Paraná foram 
responsáveis pela maior 
reforma administrativa do Brasil. 
Diminuindo de 28 para 15 o número de secretarias e investindo o 
dinheiro público onde realmente importa”, conta o parlamentar. 
De todo o valor repassado pelo governo, R$ 1.6 milhão foi indicado 
para o Hospital Nossa Senhora Aparecida em Umuarama.

Novo pré candidato
O suplente de Deputado federal Giuliano Tutetta (PSL), 
confidenciou ontem à reportagem do Jornal Tribuna Hoje 
News, que está analisando a possibilidade de se lançar como 
pré candidato à prefeito de Umuarama. Para tanto ele está 
aguardando, principalmente, a formação oficial do partido 
Aliança pelo Brasil. ‘Sigo o presidente Jair Bolsonaro. Estou 
aguardando a tramitação eleitoral e ainda verifico se poderei deixar 
o PSL a tempo de não perder a vaga de suplente, que é do partido”, 
explica, lembrando que o partido Aliança necessita de 500 mil 
assinaturas até março de 2020 em no mínimo 9 estados para poder 
ser oficialmente considerado um partido político. “em uma eventual 
chapa que poderemos montar vamos procurar um alinhamento de 
ideias para que possamos montar um grupo forte que realmente 
tenha condições de vencer uma eleição municipal”, encerra.

Região beneficiada
Ainda tratando a respeito 
de recursos dos governos 
destinados à Saúde Pública 
nos Municípios, a região 
noroeste do Paraná continua 
sendo beneficiada. Através 
de emendas parlamentares, 
o deputado federal e vice 
líder do PSL na Câmara 
dos Deputados, Felipe 
Francischini, solicitou ao 
delegado Fernando que 
indicasse algumas unidades 
de saúde do interior do 
Paraná para que pudesse 
encaminhar recursos no 
valor de R$ 800 mil, que 
serão para o Nossa Senhora 
Aparecida e R$ 600 mil que 
serão destinados ao Hospital 
Cemil de Umuarama.

Dobro de leitos 
na UTI
De acordo com Cristiano 
Nelli, gestor administrativo 
do Hospital Nossa Senhora 
Aparecida, os recursos serão 
utilizados para equipar a UTI 
Coronariana com 10 leitos. 
Atualmente o hospital já conta 
com 10 leitos na unidade e, 
com a aplicação dos recursos, 
poderá dobrar a capacidade de 
cirurgias cardíacas, suprindo 
a demanda do hospital. 
“Atualmente atendemos a 
cerca de 30 pacientes por mês 
nesta área. Com estes recursos 
poderemos operar o dobro de 
pacientes”, explica Nelli, que 
assumiu a gestão administrativa 
do hospital em abril de 2018.

CRISTIANO Nelli, gestor do Nossa Senhora Aparecida ao lado 
de deputado Fernando, Viviane Herreira, chefe da 12ª Regional 
de Saúde e do secretário de Saúde do Estado, Beto Preto

ASSESSORIA
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Fazenda alega erro na emissão 
de certidão de débito do prefeito

O prefeito de Umuarama Celso 
Pozzobom, através da Secretaria da 
Fazenda do Município, enviou nota 
à imprensa relatando que não pos-
sui dívida em seu nome, conforme 
foi noticiado na edição de ontem 
(4). Apesar de a Diretoria de Arre-
cadação e Fiscalização da Secreta-
ria da Fazenda emitir publicamente 
certidão oficial dizendo o contrário, 
em nota, a assessoria de imprensa 
informa que o prefeito Celso Pozzo-
bom não possui dívida de ITBI. Ao 
final da tarde, a Secretaria Municipal 
de Fazenda alegou ter verificado um 
erro ao emitir a certidão de débito 
em nome do prefeito, no sistema.

Inicialmente, a assessoria da 
prefeitura ressaltou que o imposto 
citado na publicação é um lança-
mento preventivo do ITBI (Imposto 
sobre a Transmissão de Bens Imó-
veis), para análise de uma possível 
incidência futura ou não do imposto.

Depois passa a explicar que 
ITBI deve ser pago por quem com-
pra um imóvel e, para oficializar a 
compra e venda, o tributo é lan-
çado antes da negociação.

Nas situações em que a aquisi-
ção é feita por empresa com prazo 
de abertura inferior a dois anos – 
caso do imóvel do prefeito sobre 
o qual foi pedida incorporação – é 
realizado lançamento preventivo de 
decadência quando do requerimento, 
com vencimento futuro do imposto, 
com prazo de três anos, para fins de 
futura verificação do cumprimento ou 
não dos requisitos para concessão 
da não incidência do imposto (con-
forme o Código Tributário Municipal).

PROCESSO ADMINISTRATIVO
O processo administrativo em 

questão teve entrada em 18 de 
abril de 2017 e a empresa à qual 
seria incorporado o imóvel foi criada 
em 19 de dezembro de 2016, por 
isso o prazo de três anos para o 

Provocando o acerto
Depois que a assessoria da prefeitura enviou a nota na tarde de ontem (4), a 

reportagem do Jornal Tribuna Hoje News, questionou a informação, pois existe uma 
certidão emitida pela própria Secretaria da Fazenda, comprovando a dívida em nome 
com o CPF (cadastro de Pessoa Física) do prefeito Celso Pozzobom, num valor superior 

a R$ 13 mil, referente ao não pagamento de ITBI, com data de vencimento de 20 de 
abril de 2019. Minutos depois outra nota foi enviada pela assessoria, relatando que a 
Secretaria errou ao lançar tal certidão. Diz a nota que: “Como manda a lei, foi feito o 

lançamento preventivo do ITBI em 20/04/2017 com prazo de análise incorreto (de dois 
anos, vencido em abril de 2019, quando a lei determina três anos), por isso a informa-
ção de tributo vencido e a certidão negativa com efeito de positiva. A correção da data 

está em trâmite na Divisão de Receitas Imobiliárias”.

recolhimento do ITBI, neste caso 
com vencimento em abril de 2020. A 

rigor, a situação do prefeito perante 
a Fazenda do Município é regular.

CERTIDÃO expedida em 3 de dezembro de 2019 apontando que prefeito possui dívida com vencimento em 
abril de 2019 
Dados da Secretaria de Fazenda
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Rejeição de 
emendas

A rejeição das emendas 
ao projeto do orçamento 
da Prefeitura, que está em 
votação na Câmara levou o 
prefeito Celso Pozzobom a 
falar a respeito na manhã 
de ontem (4).

A primeira votação 
do projeto de lei nº 
094/2019 (estima a 
receita e fixa despesa 
do para o exercício finan-
ceiro de 2020) aconteceu 
na noite da segunda-feira 
(2), em sessão ordinária.

O projeto recebeu diver-
sas emendas dos vereado-
res da bancada de oposi-
ção, que foram rejeitadas 
pela maioria – no caso a 
base do prefeito. Votaram 
contrários às emendas: 
Newton Soares (PSDB), 
To n i n h o  C o m p a r s i 
(MDB), Maria Ornelas 
(Podemos), Ronaldo 
Cruz Cardoso (MDB) e 
Junior Ceranto (PSD).

A favor das emendas 
votaram os vereadores 
Jones Vivi (PTC), Deyb-
son Bitencour t (PDT), 
Mateus Barreto (PPS) 
e Ana Novais.

Pozzobom argumentou 
que os assuntos tratados 
nas emendas já estavam 
contemplados no projeto 
do orçamento. “A gente 
achou por bem que a 
nossa base rejeitasse 
essas emendas”, afirmou.

REJEIÇÃO DE 
EMENDAS

Com relação a pro-
gressão dos professo-
res, o prefeito disse 

que se reuniu com uma 
comissão do sindicato há 
alguns dias e o valor das 
progressões já está pro-
gramado para o próximo 
ano. “Precisamos espe-
rar aprovar o orçamento. 
Acredito que no final de 
janeiro faremos uma reu-
nião para estabelecer os 
pagamentos”, explicou.

Celso ainda argumentou 
que “nós temos um volume 
muito grande do orçamento 
engessado”. Sobre as 
emendas na sessão da 
última segunda-feira, o ges-
tor afirmou: “Esta movimen-
tação a gente percebe que 
já é uma campanha para o 
ano que vem antecipada. 
Estão querendo fazer da 
aprovação do orçamento 
um palanque político já. 
Tudo o que fizeram lá, 
infelizmente, foi palanque 
político. Não tem nada ali 
de concreto, de coisa que 
a Prefeitura quis tirar da 
população”.

O prefeito acrescen-
tou que “eles quiseram 
fazer uma situação em 
cima daquilo que ante-
riormente eles não deram 
para o município, então 
eles quiseram fazer um 
palanque político atra-
vés das emendas. Então 
é coisa de campanha 
política já. Eles fizeram 
um estardalhaço todo, 
levaram a população lá 
para atacar os vereado-
res que entenderam a 
proposta do município, 
os vereadores da base”.

Tem Saída
O deputado Anibelli Neto 
(MDB) apresentou projeto 
de lei instituindo o Programa 
Tem Saída, para desenvolver 
e fortalecer ações voltadas 
à promoção da autonomia 
financeira das mulheres 
em situação de violência 
doméstica e familiar, 
promovendo medidas de 
qualificação profissional, 
de geração de emprego e 
renda e inserção no mercado 
de trabalho. “É preciso 
criar políticas públicas que 
ajudem a quebrar esse 
ciclo, contribuindo para 
o empoderamento e a 
cidadania das mulheres, 
bem como no auxílio do 
enfrentamento à violência 
por elas sofrida”.

Hospitais filantrópicos
O deputado Alexandre 
Curi (PSB) participou no 
Palácio Iguaçu do repasse 
de R$ 78 milhões feito pelo 
governador Ratinho para 
hospitais filantrópicos, 
recursos destinados a 
obras (R$ 44,5 milhões) 
e equipamentos (R$ 33,5 
milhões). As 33 instituições 
beneficiadas, através 
de 41 convênios, em 29 
municípios, atendem mais 
de 50% dos pacientes do 
SUS do Paraná.

Vingança do PSL
Os deputados Aline Sleutjes 
e Filipe Barros receberam 
punição aplicada pela 
executiva do PSL. Aline 
recebeu uma advertência 
e Filipe foi suspenso por 
seis meses das atividades 
partidárias. Os dois 
participaram da criação 
do Aliança pelo Brasil, 
partido do presidente 
Jair Bolsonaro. Com a 
suspensão, está ameaçada 

a participação de Filipe 
nas comissões que integra 
- entre elas a de Educação 
e a CPI das Fake News - e 
nos cargos de liderança 
que ocupa, como a vice-
liderança do PSL na Câmara 
dos Deputados.

Orçamento
A Comissão de Orçamento 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná aprovou os pareceres 
favoráveis ao orçamento de 
2020 e ao Plano Plurianual. 
Os projetos foram relatados 
pelo deputado Tiago Amaral 
(PSB) e aprovados por 
unanimidade. Agora os textos 
seguem para apreciação dos 
deputados em Plenário. 

Valores
O orçamento do ano está 
previsto em quase R$ 50 
bilhões - R$ 35 bilhões 
para o orçamento fiscal 
de todas as fontes, R$ 11 
bilhões em seguridade 
social e quase R$ 4 bilhões 
em investimentos. A 
previsão legal de 30% para 
educação (R$ 10,1 bilhões) 
e 12% para saúde (R$ 3,9 
bilhões), além de R$ 3,7 
bilhões para a segurança 
pública, estão garantidos.

Plurianual
Já o projeto de lei que trata 
do PPA (Plano Plurianual) 
é um conjunto de políticas 
públicas que nortearão 
todos os quatro anos da 
gestão. O projeto prevê 
um orçamento de R$ 
166 bilhões no período 
entre 2020 e 2023. O 
documento também 
apresenta 21 programas, 
16 deles classificados 
como prioritários e cinco 
de gestão, manutenção e 
serviços, 342 iniciativas, 60 
indicadores e 183 metas.
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O PARANÁ VAI
MUDAR DE FASE.

A Copel está lançando o Paraná Trifásico. São 25 mil 
quilômetros de redes trifásicas interligadas em todas as regiões 
do estado. Investimentos de R$ 2,1 bilhões que vão possibilitar 
ao nosso agronegócio um novo salto de produtividade, do 
pequeno produtor às grandes cooperativas.
Paraná Trifásico. O maior programa de energia rural do Brasil.

MAIS  ENERGIA NO CAMPO JÁ EM 2020. 

WWW.COPEL .COM



Na tarde da 
terça-feira (3) 
o hospital 
Norospar 
recebeu dos 
escoteiros 
Gabriel Hen-
rique Friedri-
chsen e Carla 
Corandin, a 
doação de 
200 potes 
de vidro 
para armaze-
namento de 
leite humano 
do hospital 

Norospar. Para a fonoaudióloga Daiane Ribeiro, responsável pelo 
setor disse que a ação pode inspirar outras pessoas a fazerem o 
mesmo. “Sempre precisamos de potes para o armazenamento”.
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PUBLICAÇÃO DA CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA – LP

I. A. TAVARES -TINTAS E EMBALAGENS (CNPJ: 81.234.296/0002-98), torna 

público que recebeu do Instituto Ambiental do Paraná –IAP, a Licença Prévia (LP), com 

validade de 13/11/2020, para a atividade de Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e 

lacas através da reciclagem/recuperação de tintas, localizada na Rodovia PR-489, s/n,

Gleba 12 Jaborandi, CEP: 87.508-210, Umuarama/PR.

PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI

I. A. TAVARES -TINTAS E EMBALAGENS (CNPJ: 81.234.296/0002-98), torna 

público que requereu ao Instituto Ambiental do Paraná –IAP, a Licença de Instalação 

(LI) para atividade de Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas através da 

reciclagem/recuperação de tintas, localizada na Rodovia PR-489, s/n, Gleba 12 

Jaborandi, CEP: 87.508-210, Umuarama/PR. Foi determinado um Plano de Controle 

Ambiental (PCA).

(44) 3652-4277

SÚMULA DE CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA

O proprietário abaixo torna público que recebeu do IAP - Instituto Ambiental 
do Paraná, Licença Ambiental Simplificada - LAS para o empreendimento a 
seguir especificado:
PROPRIETÁRIO: Celso Taveira Lima
CPF: 413.246.339-72
ATIVIDADE: Produção de carvão vegetal (carvoaria)
ENDEREÇO: PR-180, km 07, Lote de terras nº 27-U-A, da Gleba nº 4-
Jangada, do Núcleo Cruzeiro
MUNICÍPIO: Cruzeiro do Oeste- PR

(44) 3652-4277

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA

O proprietário abaixo torna público que requereu ao IAP - Instituto Ambiental 
do Paraná, Renovação de Licença Ambiental Simplificada - LAS para o 
empreendimento a seguir especificado:
PROPRIETÁRIO: Celso Taveira Lima
CPF: 413.246.339-72
ATIVIDADE: Produção de carvão vegetal (carvoaria)
ENDEREÇO: PR-180, km 07, Lote de terras nº 27-U-A, da Gleba nº 4-
Jangada, do Núcleo Cruzeiro
MUNICÍPIO: Cruzeiro do Oeste- PR

Manifestantes desocupam Alep
Os manifestantes que 

ocupavam a Assembleia 
Legislativa do Paraná 
desde terça-feira (03) a 
tarde, em protesto con-
tra a votação da PEC e 
dois projetos de lei que 
tratam de mudanças no 
sistema da Previdência 
do Estado, deixaram o 
local. A ocupação impe-
dia a realização das ativi-
dades legislativas.

Eles começaram a 
desocupar o local, onde 
haviam passado a noite, 
perto das 15h de ontem 
(4). A saída foi pacífica. 
Logo em seguida, eles 
se dirigiram até a praça, 

em frente a Assembleia, 
onde um outro grupo de 
manifestantes perma-
nece mobilizado desde 
a terça-feira. 

A ocupação do prédio 
fez com que a Alep, após 
reunião com os deputa-
dos, transferisse para o 
teatro Ópera de Arame a 
sede do Poder Legislativo. 
Estão sendo realizadas 
no local as sessões ordi-
nárias e extraordinárias 
desta quarta-feira (04).

REINTEGRAÇÃO
O pres idente  da 

Alep, deputado Ademar 
Traiano (PSDB) justifi-
cou a mudança de sede 

justamente pela situação 
provocada pelos mani-
festantes e também pela 
informação de que eles 
não pretendiam sair, ape-
sar da decisão judicial.

Ainda na noite da 
terça-feira (03), a juíza 
Rafaela Mari Turra con-
cedeu uma liminar para 
a Assembleia de rein-
tegração de posse. Os 

invasores foram notifica-
dos e multa seria de R$ 
2 mil ao dia, caso hou-
vesse resistência.

A reforma da Previ-
dência estadual é tra-
tada pela Proposta de 
Emenda à Constituição 
(PEC) 16/2019, e atra-
vés de dois projetos 
de lei: PLs 855 e 856, 
ambos de 2019.

DIVULGAÇÃO NOROSPAR

Índice em % OUT NOV ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,10 - 2,60 2,54
IGP-M (FGV) 0,68 0,30 5,11 3,97
IGP-DI (FGV) 0,55 - 4,96 3,29

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
3/11 a 3/12 0,5000 0,2871 0,0000
4/11 a 4/12 0,5000 0,2871 0,0000
5/11 a 5/12 0,5000 0,2871 0,0000
6/11 a 6/12 0,5000 0,2871 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +2,00% 29,56 
Vale ON +1,05% 50,95 
ItauUnibanco PN +3,09% 36,38 
Bradesco PN +2,34% 34,48 
Ambev ON +2,07% 18,24 
Marfrig ON -2,84% 10,95 

IBOVESPA: +1,05% 110.105 pontos

Índice OUT NOV DEZ
IGP-M (FGV) 1,0337 1,0315 1,0397
IGP-DI (FGV) 1,0300 1,0329 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 108,81
Libra est. 0,7627
Euro 0,9018
Peso arg. 59,91

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,1% 4,2010 4,2020 -0,9%
PTAX  (BC) -0,2% 4,1920 4,1926 -0,7%
PARALELO -0,2% 4,1500 4,4300 -1,1%
TURISMO -0,2% 4,1500 4,4100 -1,1%
EURO -0,2% 4,6481 4,6492 -0,2%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (NOV) 1.591,78 0,28 5,18 5,30
Oeste (OUT) 1.591,55 0,20 4,72 4,97

DÓLAR 04/12

Iene R$ 0,0385
Libra est. R$ 5,50
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1532,33 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 04/12

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 cen-
tavo de dó lar/bushel na soja (27,2kg), milho e
trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no farelo
(907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

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

Em 04/12 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 82,50 -2,9% -1,2%
SOJA Paranaguá 88,50 -2,2% 0,0%
MILHO Cascavel 42,00 7,7% 7,7%

SOJA 878,00 7,00 -6,4%
FARELO 294,60 2,10 -2,6%
MILHO 368,75 -3,25 -3,8%
TRIGO 535,00 4,50 5,0%

SOJA 77,96 -0,5% 3,0%
MILHO 35,82 0,3% 9,8%
TRIGO 47,56 0,0% 4,6%
BOI GORDO 208,29 0,6% 30,7%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 04/12 PR DIA 30d.

Em 04/12 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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RE aplica R$ 168 
mil em multas

A delegacia regional de 
Umuarama da Receita Esta-
dual aplicou 20 multas entre 
os dias 25 e 29 de novem-
bro, durante operações que 
visam coibir o transpor te 
ilegal de qualquer tipo de 
mercadoria. O resultado foi 
de R$ 168 mil aplicados em 
autos de infração.

Durante os quatro dias 
de fiscalização, a Operação 
Carga Legal Combustível, 
realizada para impedir a 
venda e transpor te ilegal 
de álcool e gasolina, fis-
calizou 15 empresas do 
setor de combustível na 
região de Umuarama.

A fiscalização culminou 

Infrações no município
Na região de Umuarama foram constatadas 13 infrações, que 

resultaram em R$ 92 mil aplicados em multas. Esse montante 
somado aos do resultado da Operação Carga Legal Combustível 

fica em R$ 168 mil. “A ação indica que as irregularidades estão em 
toda parte, por isso precisamos sempre trabalhar. O comporta-

mento do cidadão com relação ao trânsito é um comportamento 
que também é praticado por empresários. Se não vistoriarmos, 
os crimes continuarão acontecendo”, diz o delegado da regional 

de Umuarama. No total, em novembro, as multas resultaram 
em um montante de R$ 326. A operação de fiscalização intensa 

realizada entre 25 e 29 de novembro aconteceu em todo o Paraná. 
O resultado foi R$ 2,95 milhões em multas aplicadas e 307 autos 
de infração. Até o fim do ano, outras ações para fiscalizar setores 

específicos do comércio também serão realizadas.

em 25 veículos aborda-
dos, sete irregularidades 
e R$ 76 mil aplicados em 
multas. “Os carros que 
foram vistoriados esta-
vam transitando ou des-
car regando mercadoria 
sem nota fiscal ou com 
documentos irregulares”, 
ressalta o delegado da 
regional de Umuarama da 
Receita Estadual, Osni Vito.

No total, 55 mil litros 
estavam irregulares, con-
forme a legislação. Em para-
lelo, fiscalizações volantes 
em pontos estratégicos 
foram realizadas para coibir 
o transporte ilegal de qual-
quer tipo de mercadoria.

DURANTE os quatro dias, ação desenvolvida para impedir a venda e transporte 
ilegal de combustíveis, fiscalizou 15 empresas na região de Umuarama
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Esqueceram o pobre
O presidente Jair Bolsonaro e o 
ministro da Cidadania, o médico 
Osmar Terra, comemoram 
discretamente o fato de a 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária não liberar o plantio de 
cannabis sativa para fabricação 
de canabidiol no Brasil. Mas 
a turma do andar de cima se 
esqueceu dos pobres. E os 
laboratórios estrangeiros que vão 
vender nas farmácias agradecem. 
O canabidiol, vendido em 
diferentes medicamentos com 
efeito eficaz para tratamentos 
esclerose e epilepsia, entre outras 
doenças, chegará ao Brasil a R$ 
2.000, por baixo. Tem gente que 
gasta o triplo desse valor por mês. 

Burocracia
A Anvisa toca nos próximos 
meses mais dois processos, 
ainda, para o canabidiol enfim 
ir para as prateleiras. Um 
deles é a autorização para os 
importadores. 

Conitec na fila
Em outro, laboratórios 
pedirão à Conitec (Comissão 
Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no SUS) autorização 
para propor a venda para o 
Ministério da Saúde - SUS.

Na mão
Conforme a Coluna apurou, 
a Anvisa já tem uma lista 
de medicamentos à base 
de canabidiol à qual vai dar 
prioridade na liberação do 
comércio. 

Presentão
O TSE deu presente de grego 
ao Aliança pelo Brasil. O novo 
partido de Jair Bolsonaro é 
abstrato enquanto o tribunal 
não regulamentar a coleta 
de assinaturas eletrônicas. 
Não há previsão de entrar em 
pauta. Talvez em um ou dois 
anos. Há quem aposte em rixa 
de ministros com o ex-colega 
Admar Gonzaga, que cuidou 
do estatuto do APB.

Sem bolsonaristas?
O APB corre o risco de não 
disputar as prefeituras em 
2020 e a onda bolsonarista 
evaporar. Entre os 

bolsonaristas próximos 
ao presidente bateu o 
arrependimento de não 
terem fechado com o 
Patriota, que abriu as portas 
como opção de filiação.

Bairrismos
Com Lula da Silva ficha-suja, o 
PT joga na praça nomes para 
tentar cativar a militância e 
convencer o Barba a apoiar um 
eventual candidato ao Planalto 
em 2022. Os bairrismos 
impressionam. No Piauí, o 
presidenciável é o governador 
Welington Dias. Na Bahia, é 
Jaques Wagner - ou o sucessor 
apadrinhado Rui Costa, bem 
avaliado. A gauchada fala em 
Tarso Genro. E a ala paulista 
cita, claro, Fernando Haddad.

No mais
Lula, no fundo da consciência, 
afaga a todos, mas só pensa 
em seu nome para a disputa. 
E sonha com o presente do 
STF para anulação de suas 
condenações.

Infiltrados
Os deputados suspensos 
por capo Luciano Bivar do 
PSL pretendem recorrer à 
Justiça para não perderem 
seus cargos em comissões 
e outras prerrogativas do 
mandato. É um troco de 
Bivar ao grupo bolsonarista 
que, estrategicamente, 
permaneceu no PSL.

Gá$
A Petrobras fez em Sergipe 
sua maior descoberta desde 
o pré-sal, em 2006. De seis 
campos, espera extrair 20 
milhões de metros cúbicos 
por dia de gás natural, o 
equivalente a um terço da 
produção total brasileira. 
Na segunda, será lançado 
o Fórum Sergipano de 
Petróleo e Gás, sobre o 
potencial do Terminal 
de Armazenamento e 
Regaseificação de GNL da Celse.
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Praça Hênio Romagnolli recebe mais 
de 3.500 mudas de flores para o Natal

A Praça Hênio Romagnolli 
está recebendo um colorido 
especial para este final de ano. 
Além da Casa do Papai Noel, 
uma grande ár vore de Natal e 
muita iluminação decorativa, o 
viveiro de mudas do município 
preparou cerca de 3.500 mudas 
de flores para decorar estrutu-
ras montadas especialmente 
para as comemorações natali-
nas e também para cultivo no 
gramado da praça.

Foram plantadas cerca de 
2.500 mudas de sálvias verme-
lhas e nos próximos dias, outras 
mil mudas de petúnias penden-
tes devem ornamentar os túneis 
iluminados, que vão encantar os 
visitantes. As flores foram culti-
vadas no viveiro municipal, que 
funciona do pátio de máquinas 
da Prefeitura.

“O município adquire semen-
tes e o cultivo é feito no viveiro, 
com isso conseguimos manter 
o ajardinamento da cidade sem 
grandes despesas, aprovei -
tando estrutura própria. Desde 
o início do ano, incluindo as flo-
res para ornamentar as praças 
neste período, o investimento 
da Prefeitura foi de aproxima-
damente R$ 16 mil”, explicou 

Decoração no Lago Aratimbó
A Diretoria de Meio Ambiente optou pelos tagetes para o Lago Ara-

timbó, onde foram plantadas cerca de 2.500 mudas que vão dar um colo-
rido especial ano Natal e primeiros meses de 2020. O setor conta com 

uma equipe de 18 servidores responsáveis pelo cuidado com a arborização 
urbana e o paisagismo. Já as flores têm um cuidador treinado com dedica-

ção exclusiva no viveiro municipal.
O prefeito Celso Pozzobom lembra que a população de Umuarama se acos-

tumou com as flores. “Uma cidade mais bonita atrai mais visitantes, que ajudam 
a movimentar o nosso comércio e a economia em geral, além de elevar a autoes-

tima dos moradores. O investimento é relativamente baixo, pois a maioria das 
mudas é produzida no nosso viveiro, mas os resultados são muito expressivos. E o 

período natalino merece essa atenção especial”, completou o prefeito.

o diretor de Meio Ambiente, 
Matheus Michelan Batista.

Além das f lores que vão 
embelezar os túneis floridos da 
Hênio Romagnolli, nas últimas 
semanas foram plantadas cerca 
de 2 mil begônias já formadas 
na Praça Miguel Rossafa, em 
torno de 1.300 tagetes no cemi-
tério municipal e 600 mudas de 

petúnias nos jardins da Prefei-
tura. “Com irrigação, o tagete 
supor ta bem o sol for te e o 
calor do final de ano, por isso 
é bem indicado para a época”, 
acrescentou a chefe da Divisão 
de Controle Ambiental, Fernanda 
Periard Mantovani.

TAMBÉM foram plantadas 2 mil begônias na Praça Miguel Rossafa, 1.300 tagetes no cemitério municipal e 
600 mudas de petúnias nos jardins da Prefeitura

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Polícia Civil investiga abuso 
sexual de criança de 2 anos

A Polícia Civil de 
Cianorte (85 quilôme-
tros de Umuarama) 
instaurou inquérito 
para apurar  uma 
denúncia de abuso 
sexual contra uma 
criança de 2 anos. 
A vítima, que esta-
ria sob a responsa-
bilidade do pai no 
domingo (1º), retor-
nou para casa da 
mãe com hematomas 
nas par tes íntimas, 
incluindo sangue na 
fralda. A denúncia 

foi feita pela mãe e 
pela avó da criança. 
O s  f e r i m e n t o s 
foram constatados 
enquanto a avó dava 
banho na menina. Na 
casa do pai, onde ela 
passou o dia, estava 
ocorrendo uma festa 
entre amigos. De 
acordo com a Polí-
cia Civil, a vítima foi 
encaminhada ao Ins-
tituto Médico Legal 
(IML) de Campo Mou-
rão na segunda-feira 
(2), para passar por 

exames. No entanto, 
a criança não deixou 
o médico examinar 
suas partes íntimas. 
Haverá uma nova ten-
tativa nos próximos 
dias. “Serão ouvidas 
também as teste-
munhais, a mãe, o 
pai e a avó. Tentare-
mos esclarecer esta 
situação e compro-
var eventual prática 
do abuso sexual”, 
armou o delegado 
adjunto da 21ª Sub-
divisão Policial (SDP) 

de Cianor te, Carlos 
Gabriel Stecca.

As f ra ldas com 
manchas de sangue 
fo ram reco lh idas 
pela polícia e enca-
minhadas à per í -
cia. “Essas fraldas 
passarão por uma 
per íc ia  para pes-
quisa de vestígios 
de sangue e sêmen 
de out ra pessoa. 
Visando identificar 
e ven tua lmen te  o 
responsável”, con-
cluiu Stecca.
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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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nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

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

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

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

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

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

 • 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.
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Éramos seis 
Alfredo leva o carro de Adelaide até a 
oficina de Osório. Inês consegue uma 
carona até o porto. João descobre a 
fuga de Inês. Osório muda de ideia 
e resolve contratar Alfredo. Animada, 
Adelaide conta sobre Alfredo para Emí-
lia, que fica contrariada. Justina des-
trói sua boneca e todos se preocupam. 
Alfredo comemora seu emprego com 
Afonso. Julinho começa a trabalhar 
com Almeida. Assad gosta de ver a 
cumplicidade entre Soraia e Karine. Lili 
se entristece ao saber que Julinho saiu 
com Soraia. Isabel discute com Clo-
tilde. Isabel e Lúcio se beijam. Marion 
decide deixar São Paulo.

Bom sucesso 
Alberto repreende Marcos por fazer 
Paloma sofrer. Marcos procura 
Paloma. Marcos e Paloma fazem 
as pazes. Mário volta para o Rio de 
Janeiro e revela a todos que é pai do 
filho de Nana. Diogo tenta se descul-
par com Nana por não ter revelado que 
era estéril. Diogo pega o manuscrito 
do livro de Eric. Gisele fica assustada 
com as ameaças de Diogo.

Amor de mãe
Sandro é atingido ao proteger Lurdes. 
Danilo explica a Thelma que precisa 
aprender a ter autonomia. Vicente asse-
dia Betina, e Magno o enfrenta. Álvaro 
vai ao restaurante de Thelma e faz 
uma proposta a Vicente. Vitória afirma 
que ajudará Lurdes a libertar Sandro. 

Rita flagra Joaquim 
beijando sua secretária
Em “Malhação”, Filipe é hostil com Rita. Regina se espanta com os 
pensamentos de Max. Filipe sofre por ter brigado com Rita, e Leila o 
conforta. Rita revela sobre o sequestro e a briga com Filipe para Carla 
e Raíssa. Leila afirma que pode fazer Filipe esquecer Rita. Anjinha, 
Jaqueline e Raíssa apoiam Rita contra Filipe. Max tem uma crise 
de raiva por causa de Guga, e Regina o enfrenta. Nanda sonha em 
fazer um novo clipe com Raíssa. Neide conta a Carla que Bill ganhará 
a bolsa de estudos que Raíssa recusou. Guga escreve sobre Max 
em suas redes sociais. Jaqueline se incomoda com César, que não 
consegue entender a filha. Neide alerta Celso sobre uma advertência 
da diretora da escola. Rita flagra Joaquim beijando sua secretária.

Camila e Érica temem pela segurança 
de Lurdes. Lurdes visita Sandro no hos-
pital da polícia e vê Marconi. Lurdes 
confronta Marconi. Álvaro arma com 
Belizário e Vicente contra o restaurante 
de Thelma, e Amanda registra. Amanda 
nega o pedido de Thelma para convencer 
Danilo a voltar para o restaurante. Danilo 
sai de casa. O restaurante de Thelma 
é interditado, e a mulher culpa Vitória. 
Vicente agride Betina. Thelma acusa 
Vitória, quando Lurdes chega. 

As aventuras de Poliana 
Pendleton pede para Poliana evitar falar 
sobre Lorenzo em sua casa. João conta 
para Marcelo que seu pai esteve em sua 
casa, e o professor quer marcar uma 
conversa. Pendleton não deixa Poliana 
acompanhar Luisa ao jantar na casa de 
Glória. Yasmin se recusa a mudar para 
a padaria e culpa sua mãe. Gleyce conta 
para Jeff que está pensando em se for-
mar na faculdade. Luca, Brenda e Gabi 
organizam a festa secreta na escola e 
dizem que o grêmio foi responsável pela 
organização. Luigi conta aos amigos que 
está escondendo Eric em sua casa.

Cúmplices de um resgate 
Isabela faz uma corda de lençóis e 
desce pela janela para que Ofélio a leve 
pra o Vilarejo. Regina entra no quarto e 
vê Manuela segurando a corda e pensa 
que ela tentou fugir. Não notou que Isa-
bela estava no lugar. Regina chama a 
atenção de Manuela e avisa que ela 
não sairá mais do quarto. A mulher tira 
os lençóis e cobertas do quarto. Todos 

recebem Isabela no Vilarejo com carinho 
pela apresentação, feita pela Manuela 
verdadeira. Isabela se pergunta sozinha 
o motivo de Manuela conseguir con-
quistar a todos e o porquê de, mesmo 
sendo gêmeas, serem diferentes. A 
garota ainda decide não contar para a 
irmã que Joaquim se declarou.

Topíssima 
Sophia pede para falar a sós com Car-
los e conta que está grávida de Lima. 
Mariinha, Madalena e Zeca sentem falta 
de Bruno. André fica satisfeito com o 
impasse provocado entre Paulo Roberto e 
Pedro. Carlos sugere que Sophia conte a 
verdade para Antonio, mas ela se recusa. 
O taxista estranha a atitude da mulher 
amada. Yasmim e Beatriz expulsam Angé-
lica da universidade. A carcereira chan-
tageia Sophia. Antonio questiona Carlos. 
Sophia apanha das detentas na prisão. 
Antonio descobre que Sophia quer termi-
nar o namoro com ele.

O rico e Lázaro 
Gadise descobre que Ebede bateu em 
Matias e se irrita com o eunuco. Nebuza-
radã diz desconfiar da união entre Neusta 
e Irom. Joaquim conversa com o novo 
sogro. Gadise se abre com Kassaia e fala 
sobre sua gravidez. Neusta e Nitócris se 
provocam. Matias convida Gadise para 
um jantar. Abednego estranha o compor-
tamento de Matias. O rei manda servir 
algumas guloseimas para Daniel. Joaquim 
conversa com Yasha e confessa que ama 
Edissa. Neusta chega e eles avisam que 
não se casarão mais.
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Você está se sentindo melhor com você mesmo, o que faz 
com que se sinta mais seguro. Você estará bem equipado 
para alcançar seus objetivos. No que diz respeito à apti-
dão, você está se esforçando para o equilíbrio e estará 
em maior contato com as necessidades do seu corpo. 

Você poderá esclarecer uma questão importante 
com alguém. É hora de fazer isso! Você está em 
boa forma e sabe exatamente como mantê-la. A 
coisa mais importante será saber parar antes da 
fadiga total.

Você vai se concentrar em suas estratégias e ações 
para atingir seus objetivos. É hora de voltar à pista. 
Você vai ficar em excelente forma se passar mais 
tempo falando com as pessoas próximas a você, 
sem ser evasivo.

Você poderá contar com o seu senso de harmonia 
para resolver suas relações com os amigos. Hoje é 
um dia para entorses de todos os tipos, então seja 
cuidadoso quando for se mover.

Não se force a adotar um papel que é errado para 
você. Sua autenticidade é o seu melhor trunfo. 
Você economiza a sua energia para um bom efeito 
e seria uma boa ideia se livrar do estresse fazendo 
exercício físico.

Não hesite em pedir ajuda para superar seus dis-
sabores e preocupações. Levee os sinais para se 
desprender das coisas a sério. Seu sistema ósseo 
precisa de reforço.

Nenhuma grande preocupação no horizonte. Sua energia vai per-
mitir que você tenha um dia muito agradável. Sua necessidade 
de se movimentar está aumentando e você definitivamente 
não consegue ficar quieto, mas o esgotamento nervoso 
está ameaçando aparecer, então desacelere.

Se você está procurando mudar seu estilo de vida, 
as portas estão se abrindo na direção certa, então 
esqueça suas hesitações. A melhor maneira de se sen-
tir mais à vontade consigo mesmo é fazendo alguma 
atividade física, então comece a fazer algum exercício.

Tudo vai acontecer tão rapidamente a sua volta, 
mas você precisa relaxar - se afaste um pouco. Hoje 
você vai ter paz interior e vai acalmar seus nervos.

Aposte na estabilidade e na confiança hoje - seja 
franco para consolidar as coisas com as pessoas 
mais próximas de você. Você vai estar em excelente 
forma, mas modere a sua ingestão de açúcar para 
melhorar a sua energia.

Marte está trabalhando com você e lhe promete 
momentos inesquecíveis com as pessoas próxi-
mas. A felicidade está ao seu alcance. Você estará 
esgotado até o final do dia e seria uma boa ideia 
descansar e tomar um pouco de ar fresco.

Verifique as fontes de informação e você definitiva-
mente vai poupar um tempo considerável! Você pre-
cisa modificar seus movimentos e impulsos. Você deve 
evitar fazer muitas coisas ao mesmo tempo, isso pode 
fazer mal a sua saúde. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Zélia Casoni Arte
De hoje (5) até sábado (7) a artista plástica Rose Sandri 
Hellu abre seu Espaço de Arte para exposição de Arte & 
Decoração Natalina. Das 9h às 19h. O ateliê fica na Ave-
nida Ângelo Moreira da Fonseca, 4630. Peças belíssimas. 

Assim como 
pomos de lado 

uma roupa usada 
e vestimos uma 
nova, assim o 

espírito se desfaz 
da sua indumen-
tária de carne 
e se reveste de 

uma nova. 
 (Provérbio 

Hindu)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 
aniversário hoje -, Natalia Rotta 

de Figueiredo, Rose Mari Cologne-
se, Mari Adachi, Claudio Aparecido 

Rocha, Sidson Sergio de Morae, 
Fernanda Almeida Costa, Edgardo 

Ruben Rodriguêz Veloso e Reginaldo 
Ferreira. Da coluna: felicidades!

PORTRAIT
CIBELE GIOSTRI,  artista plástica, marcou presença no evento pilotado pela 

Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora, no Studio Brum Arquitetura. 

THIAGO CASONI
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Natal Encantado
Dezembro chega e com ele o  desfile de chegada do Papai Noel  que acontece no dia 7, às 20h, 
na Avenida Paraná.  E tem também a Casa (Nova) do Papai Noel na  Praça Hênio Romagnolli . 

Uma  Roda Gigante no Lago Aratimbó, a Banda do Papai Noel nos distritos e também em algumas 
apresentações na Praça Hênio Romagnolli. E a coluna vai contando mais.......

Revelando talentos
O trabalho artístico do estudante João Lucas Orcelli, de Cafezal do Sul, ganhou projeção 
no meio acadêmico da Universidade Paranaense.  ‘Croquis de moda alternativa: inspira-
ção no real e no fantasioso’ foi o tema da exposição que mostrou vinte da sua coleção 
de desenhos. A curadoria foi do professor Luiz Fernando Guarnieri. Foi ele que percebeu 
o talento do moço que estuda no Colégio Bento Mossurunga e respaldou a realização da 

mostra pelo projeto ‘Arte Universitária’, da Unipar.

ONIX ZERO
Representantes da Noite Premiada Amigos da Uopeccan entregaram  o carro zero km para o feli-
zardo Laudemir Cavalari que recebeu o presente de Natal antecipado ao lado de sua esposa  e das 

mãos do diretor financeiro da Concessionária Uvel, Ivanildo Coutinho, na sexta-feira (22).  
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Papa Pilhas
O projeto  “Papa Pilhas”, desenvolvido 

em conjunto pela Diretoria do Meio 
Ambiente da Prefeitura e Sicoob, com 
a participação de várias secretarias do 
município, entregou mais dois cole-
tores na segunda-feira, 2, desta vez 
com 106,5 quilos de pilhas usadas e 
baterias. O material foi entregue pelo 
diretor de Meio Ambiente da Prefeitu-
ra, Matheus Michelan Batista, e pela 
chefe da Divisão de Controle Ambien-

tal, Fernanda Periard Mantovani, e 
recebido pelo gerente da Agência do 
Sicoob, Flávio Ferraresi, pelo assis-

tente da gerência, Guilherme Moreira, 
e pela diretora do Instituto Sicoob, 

Janaína Silva de Oliveira. Foi a terceira 
entrega no período de 12 meses, tota-
lizando cerca de 180 quilos de pilhas 

encaminhadas para a reciclagem.

 
***

O recolhimento é feito em pequenas 
urnas disponibilizadas para a popula-
ção nas diversas secretarias do Paço 
Municipal e também nas unidades 

básicas de saúde (UBS). Pilhas e bate-
rias de celular contém metais pesados, 

que se forem descartados em aterro 
sanitário ou no meio ambiente conta-
minam o solo, rios e o lençol freático. 
É importante tratar com seriedade a 
destinação das pilhas velhas e o pro-
jeto é uma alternativa. Basta procurar 
a unidade de saúde mais próxima ou 
levar até a Prefeitura. Os coletores 
encontram-se na entrada principal.
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AGILE 1.4 LTZ .........................................................................................11/12 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 27.900,00
ASTRA HATCH  2.0 ADVANTAGE ....................................................10/11 ........................... PRETO ........................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 29.900,00
CLASSIC LS .............................................................................................16/16 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 29.900,00
COBALT 1.4 LT ........................................................................................12/12 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 31.900,00
COBALT 1.8 LTZ AT ...............................................................................17/17 ........................... CINZA ............................................ COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 53.900,00
CRUZE SPORT6 1.8 LT .........................................................................13/14 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 52.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT...........................................................................15/16 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 63.900,00
CRUZE SEDAN LT  TURBO .................................................................16/17 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 76.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..................................................................17/18 ........................... PRATA ............................................ 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
HB20 1.0 COMFORT ............................................................................17/18 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 43.900,00
ONIX 1.0 LS .............................................................................................14/14 ........................... BRANCO ....................................... DH,LIMP,DS ...................................................................................R$ 31.900.00
ONIX 1.0 LT .............................................................................................14/15 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 34.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT. ....................................................................................17/18 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 54.900,00
PEUGEOT 2008 ALURE  ......................................................................17/17 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 54.900.00
PRISMA 1.4 LT ........................................................................................15/16 ........................... CINZA ............................................ COMPLETO ...................................................................................R$ 42.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. ..............................................................................18/19 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO, KM 4.800 ...................................R$ 64.900,00
S10 ADVANTAGE 2.5 FLEX ................................................................16/17 ........................... CINZA ............................................ COMPLETO ...................................................................................R$ 79.900,00
S10 HIGH COUNTRY 2.8 DIESEL .....................................................18/18 ........................... PRETO ........................................... COMPELTO, AUT, COURO, KM 15.000 ...............................R$ 152.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................................................................13/13 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 34.900,00
SPIN LT 1.8 ..............................................................................................14/14 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO ...................................................................................R$ 37.900,00
SPIN LTZ 1.8 ............................................................................................15/16 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, 7L .............................................................................R$ 48.900,00
TRACKER 1.8 LT AT ...............................................................................15/16 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 63.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT ............................................................................15/15 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, AUT, TS ..................................................................R$ 64.900.00
TRACKER PREMIER TURBO ...............................................................18/18 ........................... PRETO ........................................... 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
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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

EXTRAVIO DE ALVARÁ
LUIZ ARMANDO PAULIS - ME, Empre-
sário (individual), com sede e domi-
cilio sito à Praça Tamoio, nº 3.170, 
Zona VI, CEP 87.503-100, na cidade 
de Umuarama, Estado do Paraná, 
devidamente inscrita CNPJ sob nº 
97.483.937/0001-05, comunica 
para os devidos fins o extravio de 
seu Alvará de Licença Municipal nº 
18.444. Com esta publicação o mesmo 
torna-se sem valor legal e comercial.      
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Doação   Com excelentes 
resultados, o curso de 
Medicina da Unipar 
realizou sua 1ª Gincana 
de Farmacologia. Entre 
as provas propostas, 
os alunos arrecadaram 
fraldas e produtos de 
higiene para doação às 
entidades Abrigo Tia 
Lili e Lar São Vicente 
de Paulo. Ao todo, as 
equipes reuniram 8.150 
unidades de fraldas e 
centenas de itens de 
higiene. De acordo 
com as professoras 
responsáveis, a gincana 
foi uma forma interativa 
e divertida de estimular 
o aprofundamento 
dos estudos em 
farmacologia e a 
integração entre os 
acadêmicos do 2º 
ano, além de exercitar 
a solidariedade por 
meio de uma disputa 
saudável.

Pós-graduação 2020   
Com um mercado 
competitivo e exigente, 
aquele com o melhor 
currículo tem mais 
oportunidades. 
Pensando nisso, a 
campanha de pós-
graduação 2020 da 
Unipar já começou. 
Acompanhando as 
tendências no mercado 
de trabalho, a Unipar 
investe na oferta de 
cursos em todas as áreas 
do conhecimento, com 
um leque grande de 
opções. São mais de 90 
cursos que compõem 

a lista multicâmpus 
da pós-graduação 
lato sensu, entre eles 
os de MBA. Com 
projeto pedagógico 
moderno, os cursos 
são regulamentados 
pelo MEC (Ministério 
da Educação), além 
da Unipar ser uma 
Instituição séria, com 
credibilidade e com 
professores conceituado. 
Outro diferencial da pós-
graduação da Unipar é o 
programa de fidelização, 
um investimento para 
incentivar seus ex-
alunos e os formandos 
a prosseguir os estudos, 
concedendo descontos 
na mensalidade.

Auto de Natal   A 
Unipar intensifica os 
preparativos para o 
seu tão aguardado 
Auto de Natal. Será 
na próxima semana 
[quinta, 12, às 20h30], 
no Câmpus-Sede. Como 
sempre, as sacadas 
estarão iluminadas 
para os cânticos das 
crianças de escolas 
da rede municipal de 
ensino. A expectativa 
é de que mais de mil 
pessoas compareçam 
para assistir. O projeto 
tem parceria da 
prefeitura [Secretaria de 
Educação]. Na Unipar, 
é coordenado pela 
Diretoria Executiva de 
Gestão da Comunicação, 
via DCSU (Departamento 
de Comunicação Social 
Universitária).

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S EDisputa

Luan, meia-atacante do Grê-
mio, foi oferecido a Palmeiras e 
Corinthians nas últimas sema-
nas, o nome do jogador foi 
levado às diretorias rivais por 
diferentes nomes do mercado 
da bola. Apesar da possibilidade 
aberta a ambos, o clube alvine-
gro leva vantagem pela prefe-
rência pessoal do jogador. Resta 
abrir negociação com os dirigen-
tes gaúchos – que já admitiram 
topar uma transferência e aguar-
dam ofertas. O salário atual, de 
R$ 1 milhão, não é visto como 
entrave no entorno do jogador. 
O discurso é de que há margem 
para negociar com o Corin-
thians. Luan tem demonstrado 
entusiasmo com a possibilidade 
de defender o clube paulista.

Luta marcada
Sem lutar desde setembro do 
ano passado, Mayra ‘Sheetara’ 
Bueno tem data marcada para 
retornar ao octógono. Recupe-
rada de uma lesão no joelho 
sofrida em sua última luta, a 
atleta da Chute Boxe/Diego 
Lima vai enfrentar Maryna 
Moroz no UFC Brasília, dia 14 
de março, no primeiro evento 
da organização no Brasil em 
2020, pela categoria peso-
-mosca (até 57kg). Sheetara, 
de 28 anos, está invicta na 
carreira com cinco vitórias.

Sem volta ao Brasil
Emprestado pelo Palmeiras ao 
Basel, da Suíça, Arthur Cabral 
vem tendo no futebol europeu 
a boa sequência que não con-
seguiu na equipe paulista em 
2019. Autor de cinco gols em 
nove jogos, três nos últimos 
cinco, pela liga nacional local, 
o atacante de 21 anos marcou 
recentemente em vitória por 
3 a 0 sobre o líder Young Boys 
e viu a diferença cair para um 
ponto na tabela.
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Afsu encara o 
Ampére fora de casa

Hoje ás 20h15 no ginásio Rondi-
nha, o Umuarama Futsal vai disputar 
a primeira partida da final da Taça da 
Federação Paranaense de Futebol 
de Salão (FPFS). O adversário é o 
Ampére Futsal, o jogo de volta já pos-
sui data marcada para segunda-feira 
(09) no Ginásio de Esportes Amário 
Vieira da Costa, ás 20h15.

Após fazer um excelente campeonato 
o Afsu conseguiu chegar a grande final 
invicto no campeonato FPFS em primeiro 
lugar no grupo ‘A’. No último jogo em 
casa no domingo (01) contra o São José 
dos Pinhais a equipe umuaramense ven-
ceu com o placar de 5 a 3, garantindo 
tranquilamente a vaga para a decisão. 
No jogo de hoje o time da Capital da Ami-
zade sofrerá com dois desfalques sendo 
eles: Lucas Beque e o goleiro Lucas.

“Treinamos muito para esta última 
fase, estamos fazendo boas partidas, 
com estratégias bem ensaiadas, para 

o jogo de hoje estamos com boas expec-
tativas para realizarmos um bom jogo e 
garantirmos a primeira vitória e assim 

acumular pontos para a final que aconte-
cerá em casa, nesta próxima segunda” 
ressaltou o técnico Nei Victor.

Arquivo Jornal Tribuna Hoje

A equipe teve uma semana de treino intensivo para as partidas da final da Taça

Gabigol se prepara para possível adeus ao Fla
Rubro-Negro enfrenta o Avaí hoje 

(05) no último jogo do ano no Mara-
canã. Em fim de contrato, Gabigol 
ainda não sabe se permanece em 
2020. Com o contrato apenas até o 
fim da temporada, o artilheiro ainda 
não sabe qual será seu futuro. Por 
isso, reconheceu que a possível des-
pedida do estádio será um momento 

especial para ele.
“Vai ser especial para mim. Pode 

ser a última, a gente não sabe. Estou 
muito animado para esse jogo, espero 
que esteja com casa lotada. Se eu vol-
tar a jogar, vou ficar muito feliz tam-
bém”, ressaltou o Gabriel.

Antes mesmo da final da Liberta-
dores, a diretoria rubro-negra chegou 

a um entendimento verbal com a Inter 
de Milão para comprar os direitos eco-
nômicos do atacante – 16 milhões 
de euros por 80% (cerca de R$ 74,5 
milhões). A conversa com os repre-
sentantes do atleta foi iniciada, mas 
estagnou. A ideia é aguardar para ver 
se alguma oferta de um time da pri-
meira prateleira da Europa vai chegar.
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