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UMUARAMA

Projeto substitutivo atrasa votação do
Estacionamento Rotativo na Câmara

Em sessão extraordinária na Câmara Municipal de Umuarama ontem à noite, vereadores 
não puderam votar em segundo turno, o Projeto de Lei que institui o Sistema de Estacio-
namento Rotativo Pago. Isso aconteceu devido à apresentação de um projeto substitutivo 
ao original de autoria do Poder Executivo. O texto foi elaborado pelos vereadores Mateus 

Barreto, Ana Novais, Deybson Bitencourt e Jones Vivi, na intenção de inserir as alterações 
propostas em emendas que foram rejeitadas durante o primeiro turno de votação.

ALEX MIRANDA

CPI do Transporte Público
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Transporte Público, criada para 

investigar detalhes sobre aumento da tarifa do transporte coletivo no município e 
sobre o contrato de concessão firmado com a Viação Umuarama Ltda, realizou ontem 
sua penúltima reunião em 2019. O diretor da empresa, Wandeley Mitsuo foi ouvido. 
Na próxima quinta-feira (12), acontecerá a última reunião do ano com a oitiva do ex 

procurador parlamentar do município, Heber Lepre Fregne.
l Pág. 03
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CPI JMK
Os deputados que integram a Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) que apura possíveis irregularidades no contrato 
do Poder Executivo com a empresa JMK para a manutenção 
da frota de veículos realizaram reunião para que o deputado 
Delegado Jacovós (PL) apresentasse aos demais componentes 
do grupo o relatório da conclusão dos trabalhos.

Recomendações
O documento com mais 
de 200 páginas apresenta 
recomendações ao Governo 
do Estado para que não 
volte a repetir os erros 
apontados pela CPI na 
fiscalização do contrato, 
erros que podem estar 
acontecendo com a 
empresa que atualmente 
presta o mesmo serviço ao 
Executivo, como disse o 
relator, deputado Jacovós. “É 
um sistema que vai continuar 
causando problemas ao 
Estado. Não tem como 
fiscalizar. Quem tem que 
contratar a oficina mecânica 
que vai fazer o serviço é o 
delegado, o gestor. Porque 
quem atesta o serviço é uma 
empresa intermediadora”.

Continuidade
“Temos denúncias de 
que a atual empresa está 
praticando os mesmos 
atos envesgados nesta 
CPI, cobrando valores que 
não estão previstos em 
contrato. Daqui a pouco 
teremos que instalar uma 
nova Comissão Parlamentar 
(CPI) para investigar a outra 
empresa. A Secretaria de 
Administração tem que 
reavaliar esse modelo. 
Vamos ver se os demais 
deputados vão concordar 
com a nossa opinião”, disse o 
delegado Jacovós. Também 
no relatório, o deputado 
apresenta alguns nomes em 
que sugere o indiciamento 
dessas pessoas por atos de 
improbidade administrativa.

30 mil laudas
O presidente da CPI disse que é um trabalho que tem que 
compilar. “Tentei resumir tudo o que recebemos através 
dessas quase 30 mil laudas, procuramos fazer um resumo 
elencando os agentes, pessoas físicas e jurídicas, agentes 
públicos que cometeram, de alguma forma, atos de 
improbidade administrativa e crimes previstos na legislação 
penal. Apresentamos um rol de pelo menos 20 pessoas 
indiciadas, há o indiciamento de ex-secretário de Administração, 
de ex-diretor geral da Secretaria de Administração e, pelo menos, 
três ex-diretores do Deto”, relatou.

Relatório final
O relatório foi apresentado após 24 reuniões da Comissão, 
46 oitivas, 33 quebras de sigilos aprovadas e a expedição de 
202 ofícios, solicitando diligências e informações a órgãos 
públicos e empresas privadas, que resultaram em cerca de 
30 mil páginas de documentos, além de áudios e vídeos. 
Agora, os integrantes da Comissão terão uma semana para 
analisar o relatório. Está marcada uma nova reunião da 
Comissão para o dia 10, quando o documento deverá ser 
votado. Somente após isso ele será lido em plenário e na 
sequência será votado por todos os deputados.
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CPI do Transporte Público ouve 
diretor da Viação Umuarama

A Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) do Transpor te 
Público, criada para investigar 
os detalhes sobre o aumento da 
tarifa do transpor te coletivo no 
município e também do contrato 
de concessão da empresa Viação 
Umuarama Ltda, realizou ontem 
(quinta-feira, 5) pela manhã, sua 
penúltima reunião em 2019. O 
diretor da empresa Viação Umua-
rama, Wandeley Mitsuo foi inti-
mado e ouvido pelos vereadores 
integrantes da comissão. Na pró-
xima quinta-feira (12), acontecerá 
a última reunião da comissão 
neste ano, quando será ouvido o 
ex procurador jurídico do Municí-
pio, Heber Lepre Fregne.

Segundo o vereador Deybson 
Bitencour t (PDT), presidente 
da comissão, o depoimento do 
diretor da Viação Umuarama foi 
o mais extenso até agora entre 
todos os realizados pela CPI do 
Transpor te Público. “Foram duas 
horas de questionamentos, o 
mais longo até agora e vamos 
ter que resumir tudo isso em 
relatório”, disse.

Mitsuo respondeu questiona-
mentos referentes à média de 
tempo de uso da atual frota da 
Viação; quantidade de veículos 
que possuem a adaptação para 
deficientes (elevador) em per fei-
tas condições de uso e sobre a 
receita proveniente de publici-
dade nos veículos.

Ele foi questionado ainda sobre 
qual é o órgão responsável pelo 
controle dos itinerários e horários 
do transporte coletivo municipal 
perante a empresa.

Conforme o presidente CPI, 
com as respostas do diretor da 

Mais prazo
O resultado dos levantamentos da comissão estará oficializado em relatório que 

deverá ser elaborado somente no período de recesso parlamentar. Entre os dias 15 
de dezembro e 15 de fevereiro, os trabalhos da CPI não serão encerrados. “Estaremos 

encaminhando um pedido de prorrogação da CPI por mais 90 dias, o pedido será votado 
na próxima segunda-feira (9), então poderemos elaborar o relatório com calma e depois o 

encaminharemos ao Ministério Público”, conclui o presidente da CPI.

empresa, a comissão apenas con-
firmou o que já havia sido veri-
ficado. “Vimos que a empresa 
opera sem a fiscalização da pre-
feitura, várias citações são defini-
das por critério da empresa, entre 
elas o tempo do sistema de inte-
gração através do car tão Trans-
card. O terminal é uma demanda 
apresentada pela empresa, bem 
como todas as decisões toma-
das nos últimos anos foram ape-
nas da Viação Umuarama, que 
encaminha as solicitações para 
que a prefeitura apenas homolo-
gue”, explica Bitencour t.

Um dos questionamentos fei-
tos pelos vereadores é referente 
à última decisão de reajuste da 
tarifa do transpor te público. Os 
membros da CPI perguntaram ao 

diretor se a empresa pretendia 
reajustar o valor para R$ 5,26, 
ocasião em que a Administração 
Municipal fixou o preço da tarifa 
em R$ 4,30 (cartão magnético) e 
R$ 4,50 (pagamento na catraca).

LEVANTAMENTO DE DADOS
Conforme os levantamentos 

da comissão, a Administração 
Municipal já havia apresentado 
planilha elaborada com base nos 
dados constantes de relatórios 
da Viação, onde o valor tarifa foi 
concluído em R$ 4,30. A inten-
ção dos vereadores é descobrir 
se os dados da prefeitura são 
os mesmos da concessionaria, 
o que diferencia o resultado no 
preço da tarifa entre a preten-
são da concessionária e a con-
clusão do Município.

CPI questionou diretor da Viação durante reunião na manhã de ontem na Câmara

ALEX MIRANDA
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‘Vitimas do Descaso’ 
cancela reunião

A reunião dos membros 
da Comissão Pela Duplica-
ção da PR-323 - Vítimas do 
Descaso – que estava mar-
cada para acontecer nesta 
quinta-feira (5), foi adiada. 
Nova data será marcada, 
mas a previsão é de que 
aconteça somente no iní-
cio do ano que vem.

Segundo o presidente da 
comissão, Sergio Frederico, 
apenas 15 pessoas confir-
maram presença e a falta 
de quórum fez com que a 
reunião fosse cancelada. 
“Eu aguardava a presença 
de ao menos 20 pessoas 
para que pudéssemos deli-
berar assuntos tão impor-
tantes, mas como a maioria 
dos membros está envol-
vido nos compromissos de 
final de ano, como balanço 
das empresas e indústrias, 
resolvemos adiar a reunião 
para janeiro de 2020”, 
disse Frederico.

A intenção da comis-
são é realizar uma grande 
manifestação caso notem 
que o Governo do Estado 
não avance o processo 
de licitação de mais 21 

quilômetros duplicação da 
rodovia PR-323 e também 
sobre a instalação de ter-
ceira faixa em locais críti-
cos e subidas longas.

“Se notarmos que 
o governo não tomará 
nenhuma iniciativa e ficará 
na inércia, discutiremos 
uma maneira de realizar 
uma mobilização na rodo-
via para protestar e cobrar o 
governador o cumprimento 
da promessa da duplicação 
da PR-323”, ressalta.
DESCONTENTAMENTO

O objetivo da reunião 
é mostrar o descontenta-
mento contra o Governo 
do Paraná, que teria anun-
ciado que licitações para 
duplicar novos trechos da 
rodovia seriam lançadas em 
novembro, quando seriam 
lançados editais que con-
templariam os 21 Kms de 
duplicação da PR-323.

Uma reunião há algu-
mas semanas já havia sido 
realizada em Umuarama 
pela comissão que decidiu 
remarcar o encontro e desta 
vez, acabou por transferi-lo 
para o ano que vem.

COMISSÃO pela Duplicação da PR-323 cancela reunião por falta de quórum

DIVULGAÇÃO

Angra Doce
O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou o projeto de lei 
que institui a região de Angra 
Doce, na divisa do Paraná 
com São Paulo, como de 
interesse turístico. A região 
é formada pelas cidades 
paranaenses de Ribeirão 
Claro, Carlópolis, Siqueira 
Campos, Jacarezinho e 
Salto do Itararé, além de 
Chavantes, Ourinhos, Canitar, 
Ipaussu, Timburi, Piraju, 
Fartura, Bernardino de 
Campos, Itaporanga e Barão 
de Antonina, em São Paulo.

Angra II
O deputado Romanelli 
(PSB) disse que a sanção 
presidencial consolida a região 
como destino turísticos no 
Norte Pioneiro. “O turismo é 
uma indústria que gera muitos 
empregos”. A usina no Rio 
Paranapanema formou um 
lago que conferiu às cidades 
lindeiras o potencial para 
desenvolvimento de atividades 
de entretenimento e lazer, com 
condições de se tornar um 
importante destino turístico do 
País. Entre as atividades estão 
canoagem, rafting, trekking, 
voo livre, paraglider e passeios 
náuticos”.  

Moradias
O ministro Gustavo Canuto 
(Desenvolvimento Regional) 
adiantou que o governo 
federal anuncia neste 
mês um novo programa 
habitacional e vai priorizar 
as cidades com até 50 mil 
moradores. A expectativa 
é de que o novo programa 
resulte na construção de 400 
mil unidades já em 2020.

Lupion
O deputado Pedro Lupion 
(DEM-PR) foi indicado pelo 
Democratas como membro 
da comissão especial que 

analisará a PEC sobre a 
prisão após condenação 
em segunda instância. 
“Meu apoio total à PEC, 
que foi o consenso a que 
chegamos na CCJ. Ela mexe 
com artigos que não são 
cláusula pétrea, resolve 
qualquer tipo de dúvida de 
constitucionalidade e é a 
solução mais rápida e que dá 
mais segurança à população 
brasileira, para que os 
condenados em segunda 
instância acabem na cadeia”.  

Segunda instância 
O deputado Delegado 
Francischini (PSL) coordena os 
debates da audiência pública 
sobre a prisão em segunda 
instância nesta sexta-feira em 
Curitiba e que contará com a 
presença Sergio Moro (Justiça 
e Segurança). 

Responsabilidade
O deputado Hussei Bakri 
(PSD) disse que o Paraná teve 
responsabilidade ao aprovar 
a reforma da aposentadoria 
dos servidores estaduais. “A 
PEC segue as regras federais, 
é necessária e urgente, sob 
pena de em cinco anos o 
Estado ficar impossibilitado 
de pagar a aposentadoria dos 
servidores. Em 2020, o Estado 
terá que aportar R$ 8 bilhões 
na previdência - orçamento da 
educação. É preciso garantir 
o equilíbrio do sistema 
em benefício dos próprios 
servidores e dos investimentos 
demandados pelos mais de 11 
milhões de paranaenses”.

Isenção de ICMS
O Senado aprovou projeto 
de lei que prorroga até 2032 
a isenção de ICMS para 
templos de qualquer culto 
e entidades beneficentes 
de assistência social. O 
texto segue para sanção do 
presidente Jair Bolsonaro.
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Polícia Civil prende suspeitos 
de lesar investidores de bitcoins

A Pol ícia Civi l  do Paraná 
(PCPR) desar ticulou uma orga-
nização criminosa que aplicava 
golpes em investidores de Bit-
coins, por meio de uma empresa 
com sede em Curitiba. Nove pes-
soas foram presas na manhã 
da quinta-feira (5). A Operação 
Midas apura um prejuízo esti-
mado em R$ 1,5 bilhão.

A investigação identificou 
500 vítimas dos criminosos, em 
seis estados – Paraná, Bahia, 
Minas Gerais, Paraná, Maranhão 
e Amapá. A estimativa é que o 
número de investidores lesados 
possa chegar a cinco mil. O grupo 
criminoso vai responder por este-
lionato, associação criminosa, lava-
gem de dinheiro e falsificação de 
documento particular.

A ação policial cumpre 62 man-
dados judiciais, sendo 11 manda-
dos de prisão temporária, 11 de 
busca e apreensão, 16 de blo-
queio de contas bancárias e 24 de 
sequestro de veículos. Além disso, 
a Justiça determinou o bloqueio de 
R$ 80 milhões dos envolvidos.

Cerca de 50 policiais civis 
par ticipam da operação Midas, 
que utilizou 20 viaturas para o 

Investigação
A movimentação financeira da 
empresa não era compatível com a 
sua atividade econômica, que seria 
voltada a portais, provedores de con-
teúdo e outros serviços de informa-
ção na internet. Durante os quatro 
meses de investigação, a movimenta-
ção financeira do grupo alcançou R$ 
156 milhões. Para estas operações, 
os criminosos utilizavam diversas 
contas de pessoa física, jurídica e de 
“laranjas”. Nenhum dos envolvidos 
possuía autorização para operar no 
mercado financeiro.

Midas
O nome da operação é em alusão ao mito sobre Midas, um rei da mitologia 

grega. Em uma história envolvendo a recompensa por um feito, Midas teria rece-
bido o dom de transformar em ouro tudo o que tocava. Foi o próprio rei quem 

teria pedido a realização desse desejo, mas ao longo do tempo ele percebeu que 
morreria de fome caso tocasse no alimento que gostaria de comer, ou seja, a 

ideia falsa de riqueza logo se findou.

deslocamento e contou com o 
apoio de helicóptero da PCPR. 
Os mandados foram cumpridos 
em Curitiba, Pinhais e Piraquara 
– municípios da Região Metropoli-
tana de Curitiba –, bem como em 
Pontal do Paraná, no Litoral do 
Estado e em São Paulo (SP).

GOLPE
Conforme a investigação, o 

golpe era operado através de 
e-mails e mensagens instantâneas 
por aplicativo. As vítimas geral-
mente tornavam-se alvos dos sus-
peitos após serem recomendados 
por terceiros, geralmente pessoas 
de confiança, a investir em bitcoins 
através da referida empresa.

Uma das vítimas afirmou que 

um dos suspeitos, responsável 
por angariar investidores, prometia 
rendimentos de 3% a 4% ao dia. 
O golpe se efetivava quando as 
vítimas transferiam o dinheiro 
para contas bancárias gerencia-
das pelos suspeitos.

O indício de que a operação era 
um golpe foi constatado quando 
as vítimas receberam uma mensa-
gem da empresa, informando que 
em um prazo de seis meses os 
investidores não poderiam fazer 
saque. A justificativa era de que a 
empresa teria sido vítima de uma 
fraude de cerca de R$ 20 milhões 
na Argentina. Porém, ao final do 
período, os criminosos voltaram 
a prorrogar o prazo.

CERCA de 50 policiais cumpriram mandados em Curitiba, Pinhais, Piraquara, Pontal do Paraná, e em São 
Paulo/SP

DIVULGAÇÃO
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NOTÍCIAS DA UNIPAR

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

Para uma conversa afetiva e 
incentivadora, o Reitor Carlos 

Eduardo Garcia recebeu as meninas 
que fazem parte do grupo de 
competição em ginástica rítmica 
da Universidade Paranaense. O 
encontro foi na Reitoria, com direito 
a uma recepção especial, regada a 
biscoito e suco.

Na ocasião, o Reitor revelou seu 
orgulho pelo bom desempenho 
da equipe e agradeceu a “extrema 
dedicação” de todas. “É nítido o 
esforço que elas dispenderam para 
conseguir tantas medalhas! A rotina 
de uma ginasta é cansativa, é puxada, 
por isso temos que agradecer, afinal, 
em cada vitória, essas atletas elevam 
ainda mais a boa imagem da Unipar e 
de Umuarama”.

Os bons resultados comemorados 
vieram de torneios recentes: da 
Maringá Cup, as meninas trouxeram 
uma medalha de ouro e três de 
prata; em Arapongas, uma de ouro, 
uma de prata e uma de bronze. E no 
Campeonato Paranaense também 
se destacaram: conquistaram seis 

Cheia de garra e graça
A equipe de rendimento 

é formada por crianças que 
participam da Oficina de 

Ginástica, projeto do curso de 
Educação Física, supervisionado 

pelo Pileu (Programa 
Institucional de Lazer e Esportes 

Universitário), da Unipar. 
Participam 34 meninas na 

equipe de alto rendimento, 60 
crianças de escolas municipais e 

68 na iniciação no esporte.

Meninas da ginástica rítmica visitam Reitoria 
CAMPEÃS COM O REITOR

medalhas [prata e bronze].
Mas há anos estão brilhando Brasil 

afora, com resultados excelentes no 
currículo. O projeto é desenvolvido 
em parceria com a prefeitura 
[Secretaria Municipal de Esportes] 
e com a Associação de Ginástica 
Rítmica de Umuarama. O presidente 
da entidade, Silvano Silva, a 
coordenadora do curso de Educação 
Física, professora Silvia Sucupira, e o 
diretor de Extensão Universitária da 
Unipar, professor Adriano Martins, 
também participaram do encontro.

“A Unipar nos dá suporte, nos 
dá incentivo, além de oferecer 
uma excelente estrutura para os 
treinos”, disse a professora Pollyana 
Moreno, técnica do projeto, ao 
Reitor, em tom de agradecimento. 

O encontro foi para celebrar as conquistas do grupo em eventos estaduais e nacionais

[Além do ginásio de esportes, a 
Unipar cede a piscina e a academia 
de seu complexo esportivo para 
treinamento.]

Ela falou também da sensação 
agradável de voltar para casa com 
vitórias na bagagem: “Tanto eu, 
quanto as meninas nos sentimos 
extremamente orgulhosas pelos 
resultados que conseguimos e pelas 
oportunidades de viajar e conhecer 
ginastas conceituadas do Brasil”.

Reitor e as atletas: conquistas e novos planos 

Reitor 
e o 
diretor 
Adriano 
Martins

Reitor com Silvano Silva e as 
professoras Pollyana e Silvia
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COBERTURA com 310m², localizado 
na Rua José Teixeira D´ávila, 3797 
- Defronte Justiça Federal. Piso in-
ferior: sala de estar/jantar, cozinha 
planejada, lavanderia, 01 suíte e 02 
dormitórios, BWC social, todos mo-
biliados. Piso Superior: ampla suí-
te, salão de festas/ jogos, cozinha/
churrasqueira, terraço descoberto 
com pergolado e deck em madeira. 
Localização privilegiada, no Centro 
da cidade. Grande oportunidade 
para adquirir sua moradia com con-
forto e sofisticação. Para mais infor-
mações, ligue e agende uma visita.

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

Ótimas condições.

R$ 95.000

Apto 201 - 2º Andar - Localizado no 
Jd. dos Príncipes, à 50m da Av. Lon-
drina,  entre Unipar Campus III e a 
Praça Miguel Rossafa. Contendo 01 
suíte, 02 quartos, BWC social, sala 
ampla, cozinha, sacada, lavanderia 
e 01 vaga de garagem. Apartamento 
em ótimas condições de uso, com 
90m² privativos. Excelente ambien-
te familiar e baixo custo de condo-
mínio. Agende uma visita!

OURO VERDE I

ED. SERRANO EDIFÍCIO BELA VIDA

TERRENOS

R$ 950.000
PREÇO ESPECIAL!

R$ 265.000
OPORTUNIDADE!

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

RES. JD. ATLÂNTICO

R$ 295.000

Rua Antônio Zanolo Fernandes, 1175. 
Residência com 63m², com 01 suíte 
e 01 quarto, e demais dependências. 
Terreno com 175,00m². Novíssima, 
sem uso, em ótima localização.

Residência localizada na Av. Rotary 
- Com 364,47m² de área total, con-
tendo uma residência em alvenaria 
com 185,96m², sendo 01 suíte, 02 
quartos amplos, sala de estar/jantar 
e cozinha integrados, BWC social, 
garagem para 02 carros, edícula com 
churrasqueira, pia e lavandeira. Em 
fase de reforma total.

QUADRA 3, LOTE 13 - Localizado no 
Condomínio Residencial Paysage Es-
senza, com 251,42m² (12,92x20).  Con-
domínio contendo quadra de tênis e 
poliesportiva, campo de futebol socie-
ty, playground, duas piscinas, acade-
mia com vestiários e segurança 24h. 
Condomínio com completa estrutura, 
pronto para construir. Conheça!

JD. IRANI
(PRÓXIMO SORVETES GURI)

RES. AV. ROTARY

PAYSAGE ESSENZA

R$ 125.000 - À VISTA

R$ 650.000

R$ 140.000

METROPOLITANO I
R$ 46.500 - Lote 7/8-A, Quadra 14

Com 146,66m² (6,66x22,00)

R$ 46.500 - Lote 7/8-B, Quadra 14
Com 146,66m² (6,66x22,00)

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

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

R$ 28.000

JD. BELO MONTE
Lotes 8-B, Quadra 04

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

R$ 38.000

Lotes 8-B, Quadra 04
Com 150,30m² (6,68x22,50)

Próx. Sorvetes Guri.
R$ 29.000

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

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

R$ 39.000

Apto 303, 1º andar, bloco 03, lo-
calizado no Residencial Bela Vida, 
próximo ao Sorvetes Guri. Com 
52m² de área total e 46m² de área 
privativa, contendo 02 quartos, 
BWC social, sala, cozinha e 01 vaga 
de garagem descoberta. Agende 
uma visita para conhecer!

R$ 105.000

TOTALMENTE

MODERNIZADA

ED. PALLADIUM - COBERTURA
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Sem desculpa
Mesmo para os mais atarefados, não 
haverá desculpas para não concretizar 
ótimas compras nessa temporada 
natalina. Afinal, nos quatro sábados 
do mês teremos horário de 
atendimento ampliado. Isso mesmo. 
Serão quatro ‘sabadões’ (7, 14, 21 
e 28), com as empresas do nosso 
comércio de portas abertas das 9h às 
17h.  Ho Ho Ho!!

Sest Senat
O Serviço Social do Transporte 
(Sest) e o Serviço Nacional de 
Aprendizado do Transporte (Senat) 
inauguram a unidade operacional 
de Umuarama no próximo dia 
10, terça, às 9h. Em Umuarama 
são 45 empregos diretos e outros 
650 indiretos. A unidade fica na 
avenida Doutor Ângelo Moreira da 
Fonseca, 791, parque Danielle.

Votação popular
O concurso de Decoração Natalina 
- Vitrines encerrou as inscrições 
para empresas. Agora chegou a 
vez dos consumidores ajudarem a 
escolher as melhores fachadas e 
assim concorrer a vales-compra de 
R$ 200. A votação ocorrerá através 
do site da Aciu (www.aciupr.com.
br) entre 7 e 13 de dezembro. Não 
deixe de participar.

É Natal em 3, 2, 1...
Contagem regressiva para a 
chegada do Papai Noel. Será neste 
sábado (7),  às 20h, com direito 

a desfile pela avenida Paraná. 
No clima do Natal Encantado, o 
bom velhinho passará a residir 
em sua nova casa, na praça Hênio 
Romagnolli, um endereço definitivo. 
Noel receberá a todos das 14h às 
18h e 19h às 23h, até o dia 23.

Trenzinho
No domingo (8) entram em cena o 
Trenzinho do Papai Noel - partindo 
da praça Hênio Romagnolli, das 
18h às 23h - e a Vila do Natal no 
Lago Aratimbó (com praça de 
alimentação e feira de artesanato, 
funcionando até 6 de janeiro).

Subindo
Dados de empregos de outubro e 
do acumulado de janeiro a outubro 
de 2019, com base na divulgação 
do Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados) do 
Ministério da Economia, mostram 
um quadro bem positivo para 
Umuarama. A cidade subiu 18 
posições no ranking do Estado e 
chegou à 13ª colocação em outubro, 
com saldo de 154 empregos – à 
frente de centros como Londrina 
(saldo de 108) e cidades do 
Noroeste, como Paranavaí (124) e 
Cianorte (55).

Boas perspectivas
É possível vislumbrar um cenário 
otimista para o próximo ano, 
principalmente levando em conta 
as contratações estratégicas para 
a operacionalização da Plusval, 
reativando as instalações da 

antiga Averama. A Agência do 
Trabalhador está recebendo 
currículos para o chão de fábrica 
e para o início do ano que vem 
a expectativa é de contratar até 
1.800 trabalhadores. 

Umuarama Compra Mais
Se as empresas locais participarem 
mais dos processos de compra 
do município, será possível alocar 
uma boa parte dos cerca de 
R$ 150 milhões destinados ao 
custeio da máquina pública, que 
permaneceriam circulando no 
comércio e no setor de serviços. A 
perspicaz observação é do secretário 
de Indústria e Comércio, Douglas 
Bácaro, empenhado em divulgar o 
programa Umuarama Compra Mais, 
uma sacada que pretende atrair mais 
e mais fornecedores locais para a 
prefeitura.

Prestação de contas
Ocorreu no final do mês passado 
a prestação de contas das ações 
realizadas ao longo do ano 
pela Casa do Empreendedor, 
uma ferramenta de apoio ao 
empreendedorismo criada 
pelo município, e que reúne 
diversas parcerias para agilizar o 
processo de abertura de micro e 
pequenas empresas, bem como 
de formalização do empreendedor 
individual. O projeto está 
atingindo ótimos resultados, 
como os 25.299 procedimentos 
e atendimentos ao longo do ano, 
com crescimento de quase 30% 
em relação a 2018.

“Sim, até vendo às pessoas coisas 
que elas não precisam. Não 
posso, no entanto, vender a elas 
algo que não queiram. Mesmo 
com propaganda. Mesmo se eu 
estivesse decidido a fazê-lo”
John O’Toole

Excelente semana

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

Sarampo em 36
municípios do PR

A Secretaria de Estado 
da Saúde divulgou na 
quinta-feira (5) o boletim 
com dados atualizados 
do sarampo no Paraná. 
Desde o início de agosto, 
quando foi confirmado 
o primeiro caso, já são 
538 pessoas que estão 
ou contraíram a doença 
no Estado. O boletim 
desta semana registra 
59 novas confirmações, 
um aumento de 12% em 
relação ao balanço ante-
rior. Pela primeira vez, 
há confirmações em Qui-
tandinha, Rio Negro, São 
Mateus do Sul e Mare-
chal Cândido Rondon.

O boletim apresenta 
um quadro crescente 
no Estado com o maior 
número de ocorrências 
concentrado em Curitiba. 
“Temos 339 casos na 
Capital, é mais de 60% 
do total. Mesmo com os 
chamamentos ainda não 
atingimos as pessoas. 
Por isso, mais uma vez, 
pedimos que tomem as 
doses necessárias para 

prevenir o sarampo”, 
reforça o secretário da 
Saúde Beto Preto.

Os adultos com idade 
entre 20 e 29 anos con-
tinuam sendo o público 
mais infectado com o 
vírus do sarampo: são 
281 casos, o que repre-
senta 52% das pessoas 
com a doença confir-
mada. Por outro lado, 
este grupo é o que menos 
procura regularizar a car-
teirinha de vacinação.

VACINA
O Ministério da Saúde 

aponta que em 2019 
foram aplicadas ape-
nas 159 mil doses da 
vacina em uma popula-
ção, nessa faixa etária, 
estimada em 1,8 milhão 
de pessoas.

Todos com idade entre 
1 a 29 anos devem rece-
ber duas doses da vacina 
tríplice viral e, de 30 a 49 
anos, uma dose. O Ministé-
rio da Saúde disponibilizou 
também a vacinação para 
os bebês de 6 a 11 meses, 
a chamada Dose Zero.

DESDE agosto, quando foi confirmado o primeiro caso, já são 538 pessoas que 
estão ou contraíram a doença no PR

DIVULGAÇÃO

Moro mais político
Não se limita a audiências 
públicas a aparição do ministro 
da Justiça e Segurança Pública, 
Sérgio Moro, no esforço 
para tentar aprovar o pacote 
anticrime enviado ao Congresso 
Nacional. Ele tem procurado 
deputados para conversar. O 
projeto original do ex-juiz da 
Lava Jato é uma das principais 
bandeiras do Governo 
Bolsonaro. Mas o pacote 
perdeu força com a tramitação 
na Câmara. Foram excluídos 
pela comissão especial, por 
exemplo, trechos que previam 
a prisão em segunda instância 
(que voltou em debate em 
projetos separados) e o 
excludente de ilicitude para 
policiais em ação. Apesar 
das resistências, Moro tem 
conseguido mais apoios da base 
governista. 

Agora, vai?
De parlamentares da bancada 
ruralista, a maior das Casas, 
Moro recebeu a promessa 
de que os líderes vão se 
empenhar para aprovar as 
medidas antes do recesso. 

Agora, vai!
A lei 13.925 institui o 20 de 
Outubro como o Dia Nacional da 
Filantropia. E a 13.924 confere 
o título de Capital Nacional do 
Inhame ao Município de Alfredo 
Chaves (ES).

Alô, passageiro
O presidente Jair Bolsonaro, no 
decreto 10.157, instituiu a Política 
Federal de Estímulo ao Transporte 
Rodoviário Coletivo Interestadual 
e Internacional de Passageiros. 
Pela livre concorrência. Com a 
palavra, a ANTT.

Desempregado sofre
Para evitar a devolução da 
Medida Provisória 905/19, que 
cria o contrato Verde Amarelo 
e altera a legislação trabalhista, 
o Governo deu aval aos líderes 
no Congresso para modificar 
o texto. Um dos pontos 
polêmicos da medida prevê a 
cobrança de pelo menos 7,5% 
de contribuição previdenciária 
para o INSS de quem recebe 
seguro-desemprego. Ou seja, 

é uma (inacreditável) taxação 
sobre o desempregado.

Técnicos alertam
Nota técnica da Consultoria 
de Orçamento e Fiscalização 
Financeira da Câmara dos 
Deputados, registrada pela 
Coluna, já apontou que 
“não foram plenamente 
observadas na edição da MP 
as normas orçamentárias e 
financeiras aplicáveis à esfera 
federal, em especial da Lei de 
Responsabilidade fiscal”. 

Cannabis...
Presidente da comissão 
especial que analisa o PL que 
permite a comercialização de 
medicamentos baseados em 
cannabis sativa (PL 399/15), o 
deputado Paulo Teixeira (PT-SP) 
avalia que a regulamentação 
proposta pela Anvisa está 
em “total desconexão” com 
realidade social do Brasil e não 
será suficiente para atender à 
demanda. Ontem, alertamos 
que o SUS, por ora, não terá 
o medicamento de R$ 2 mil a 
dose.

...laboratorial 
A despeito da negativa da 
Anvisa, os deputados Tiago 
Mitraud e Marcelo Calero, 
do movimento Livres, 
apresentaram emenda ao 
PL 399/15, que tramita em 
Comissão Especial da Câmara, 
para que o Governo autorize 
o cultivo de cannabis sativa 
para fins medicinais no Brasil. 
Mas o lobby do Palácio e da 
bancada evangélica é pesado.

Pista literária
Felipe Massa, Rubens 
Barrichello e Tony Kanaan 
são esperados na noite de 
autógrafos de Alex Ruffo na 
segunda (9), na Casa Dom em 
São Paulo. O livro ‘Por onde 
andei’ relata sua experiência 
nas coberturas de provas 
automobilísticas em 33 anos 
de carreira.
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Ações de combate à dengue são 
reforçadas em todo o Estado

As 22 Regionais de Saúde do 
Estado reforçam nesta semana a 
necessidade da intensificação das 
ações de prevenção e combate à 
dengue em todos os municípios do 
Paraná. A mobilização entre 02 e 
07 de dezembro acontece a partir 
recomendação da secretaria esta-
dual e do Ministério da Saúde. O 
Dia D será neste sábado (07).

As atividades antecedem o 
período de maior ocorrência da den-
gue, que é o verão, e têm foco na eli-
minação dos criadouros do mosquito 
transmissor da dengue. Doze muni-
cípios do Estado estão em situação 
de alerta e oito já vivem epidemia da 
doença, com uma morte confirmada 
no final do mês passado e outra em 
investigação no município de Nova 
Cantu, região Centro-Oeste.

As equipes das Regionais de 
Saúde forneceram, anteriormente, 
apoio técnico tanto para os eventos 
como para as atividades práticas de 
remoção de focos e manejo clínico 
da dengue. Para os eventos desta 
semana, a secretaria estadual tam-
bém encaminhou 2 milhões de fol-
deres para as Regionais Saúde dis-
tribuírem aos 399 municípios.

“Nossas ações de prevenção 
são contínuas e, por meio das 
Regionais de Saúde, apoiamos e 
participamos durante o ano inteiro 
das ações que as secretarias 
municipais realizam para comba-
ter a dengue. Sabemos que 72,9% 
dos criadouros do mosquito ainda 
estão nos domicílios, nos recipien-
tes que acumulam água parada e 
são passíveis de remoção”, des-
taca o secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto.

Ele alerta que a participação da 
população é essencial. “Precisamos 

Semana
Entre as várias ações promovidas nesta semana, com apoio das Regionais de 

Saúde, estão palestras e atividades de orientação nos municípios de Colorado, 
Santa Inês, Ângulo e Santo Inácio, que integram a 15ª Regional de Maringá; a dis-
tribuição de panfletos em Irati, sede da 4ª Regional, e atividades para estudantes 

nos municípios de Pitanga, que faz parte da 5ª Regional de Saúde de Guara-
puava, e de Arapoti, pertencente à 3ª Regional de Ponta Grossa. Nesta quinta e 
sexta-feira (05 e 06) um grande mutirão de limpeza acontece em Nova Cantu.

urgentemente da participação da 
população para eliminação dos 
focos, acabando com o ciclo de pro-
liferação. Este hábito deve ser diário, 
independente da temporada”.

A maior incidência da dengue tem 
relação direta com a temperatura e a 
incidência de chuvas. A associação 
destes dois fatores é ainda mais 
expressiva a partir do segundo até 
o quarto mês do ano. Por isso, a 
campanha é intensificada. “Os 
recipientes deixados nos quintais, 
como pneus descartados, vasos de 
plantas, garrafas plásticas, latas, 
sucatas e materiais de constru-
ção, acumulam água da chuva e se 
transformam em lugares propícios 
para a proliferação do mosquito. Ele 
também se prolifera na água suja, 

em fossas abertas e sem tela no 
respiro”, explica a coordenadora de 
Vigilância Epidemiológica da secreta-
ria estadual, Ivana Belmonte.

“São informações que repeti-
mos diariamente em palestras, 
veículos de comunicação e por 
meio de nossas equipes técnicas 
e visitas domiciliares realizadas 
pela vigilância dos municípios”, 
complementa Ivana. “É essencial 
agora que exista uma mudança de 
atitude coletiva para a eliminação 
dos focos e criadouros”.

O Paraná registrou até esta 
semana 1.869 casos confirma-
dos de dengue e mais de 12 mil 
notificações para a doença. Este 
monitoramento começou em 28 
de julho deste ano.

AS atividades antecedem o período de maior ocorrência da dengue, que é o verão, e têm foco na eliminação 
dos criadouros do mosquito transmissor da dengue

DIVULGAÇÃO
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Maconha apreendida seria
entregue em Umuarama

Dois homens de 21 e 26 anos, 
moradores de Foz do Iguaçu, foram 
presos pela Polícia Rodoviária Esta-
dual (PRE) nessa quarta-feira (04) 
na rodovia PR-323, transportando 
43 quilos de maconha. A aborda-
gem aconteceu dentro dos limites 
do município de Iporã e a ocorrên-
cia foi encaminhada para a delega-
cia de Polícia Civil.

A dupla ocupava um veículo 
Peugeot de cor prata e durante a 
revista, os policiais encontraram 

escondidos dentro dos forros das 
portas, 91 tabletes de maconha, 
que totalizaram 43 quilos. Além 
disso, dentro do banco traseiro 
estava um revólver de marca argen-
tina carregado com seis munições.

Também foi localizada uma 
embalagem com uma substância 
branca, que não foi identificada. 

Em nota a Polícia rodoviária Esta-
dual informou que “Segundo o 
proprietário do veículo, ambos 
estavam vindo de Foz do Iguaçu e 
estariam indo à cidade de Umua-
rama e que desconheciam da 
origem da droga e da arma”. Os 
detidos receberam voz de prisão 
e foram conduzidos à delegacia.

DROGA apreendida estava em fundos falsos do carro

DIVULGAÇÃO

Tombou
Um caminhão, carregado de barris de 
Chopp tombou na quarta-feira (04), 
na PR-082, entre Cianorte e Terra Boa. 
Chovia muito no local e o motorista 
perdeu o controle da direção na pista 
molhada, vindo a tombar, interditando 
pista nos dois sentidos. A pista só foi 
liberada depois da retirada do veículo e 
dos barris espalhados na pista. A equipe 
do Samu esteve no local, e socorreu o 
motorista com ferimentos leves, que foi 
encaminhado ao Hospital Santa Casa 
de Cianorte, sem gravidade. A Polícia 
Rodoviária registrou a ocorrência para 
apurar as causas.

Um homem de 48 anos foi 
preso quarta-feira (4) à 
noite, com um Ford Ecos-
port, carregado com 630 
quilos de maconha. O fla-
grante foi feito pela Polícia 
Rodoviária Federa (PRF), 
na rodovia BR- 272, entre 
Farol e Campo Mourão. Os 
patrulheiros suspeitaram do 
motorista do veículo, com 
placas de Belo Horizonte 

(MG) e fizeram a abordagem. Depois que a droga foi descoberta, o motorista 
contou que pegou a carga em Porto Camargo (88 kms de Umuarama) para fazer 
a entrega em Porto Alegre, onde receberia a quantia de R$ 25 mil. Ele foi 
levado à DP de Campo Mourão.

DIVULGAÇÃO

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 +1,31% 30,05 
Vale ON +0,06% 50,95 
ItauUnibanco PN -0,14% 36,51 
Bradesco PN +0,41% 34,70 
Cielo ON +5,21% 8,08 
Viavarejo ON -1,38% 9,32

IBOVESPA: +0,29% 110.622 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 108,77
Libra est. 0,7600
Euro 0,9013
Peso arg. 59,96

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,3% 4,1870 4,1880 -1,2%
PTAX  (BC) +0,5% 4,2130 4,2136 -0,2%
PARALELO 0,0% 4,1300 4,4300 -1,1%
TURISMO 0,0% 4,1300 4,4100 -1,1%
EURO +0,6% 4,6726 4,6750 +0,3%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (NOV) 1.591,78 0,28 5,18 5,30
Oeste (NOV) 1.596,02 0,32 5,06 5,14

DÓLAR 05/12

Iene R$ 0,0388
Libra est. R$ 5,54
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1526,48 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 05/12

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 05/12 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 82,50 -2,4% -0,6%
SOJA Paranaguá 88,50 -1,7% 0,6%
MILHO Cascavel 42,00 7,7% 7,7%

SOJA 884,25 6,25 -5,4%
FARELO 299,50 4,90 -1,1%
MILHO 365,50 -3,25 -4,3%
TRIGO 532,00 -3,00 3,3%

SOJA 78,26 0,4% 2,8%
MILHO 35,85 0,1% 9,9%
TRIGO 47,56 0,0% 4,5%
BOI GORDO 207,40 -0,4% 28,3%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 05/12 PR DIA 30d.

Em 05/12 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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A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) apreendeu 36,9 milhões 
de carteiras de cigarro no Para-
ná de janeiro a novembro deste 
ano. O resultado obtido em 11 
meses já representa o dobro do 
registrado durante todo o ano 
de 2018, quando 18,4 milhões 
de carteiras foram apreendidas 
pela PRF no estado.

O balanço parcial divulgado 
ontem (quinta-feira, 5) coloca 
2019 como o ano em que a PRF 
mais apreendeu cigarros desde 
o início da série histórica, em 
2010. Até então, o maior vo-
lume havia sido verificado em 
2013, quando 31,1 milhões de 
carteiras foram apreendidas.

Desde 2010 até hoje, a Polí-
cia Rodoviária Federal apreendeu 
199,3 milhões de carteiras de ci-
garro no Paraná. Todo esse mon-
tante acumulado equivale a R$ 
996,5 milhões. O valor de refe-
rência de cada carteira de cigarro 
é R$ 5 – preço mínimo regulamen-
tado para uma carteira ou maço 
com 20 cigarros.

O Paraná é o estado brasileiro 
onde a Polícia Rodoviária Federal 
mais apreende cigarros contra-
bandeados do Paraguai.

Produtos nocivos
O contrabando afeta ainda a saúde pública, por ofertar à população produtos nocivos a pre-

ços inferiores aos de mercado, sem qualquer tipo de controle sanitário e sem as advertências 
obrigatórias nas embalagens. E acaba por constituir uma atividade rentável para o crime or-
ganizado. Quem tiver qualquer informação sobre veículos suspeitos de transportar cargas ilícitas 
em rodovias federais pode ligar para o telefone 191 da PRF, inclusive de forma anônima. O crime 

de contrabando tem pena prevista de dois a cinco anos de prisão.

Crimes associados
A cada cinco carros ou caminhões 
apreendidos pela PRF com cigarro, 

ao menos um é produto de roubo ou 
furto. Além de alimentar uma cadeia 
de crimes associados, o contrabando 
provoca uma evasão fiscal bilionária, 
uma vez que cerca de 80% do preço 

do cigarro comercializado legalmente 
no país corresponde a tributos.

Apreensões de cigarros feitas pela PRF dobram em 2019

A cada cinco veículos apreendidos, ao menos um 
é roubado

OS cigarros 
apreendidos possuem 
produtos nocivos a 
preços inferiores aos 
de mercado, sem 
qualquer tipo de 
controle sanitário

PRF

P
R

F
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Copa Pérola Amafil
de Futsal Masculino

O Corinthians venceu o Ceará 
na quarta-feira (4), pela penúltima 
rodada do Campeonato Brasileiro 
e garantiu classificação para a pri-
meira fase da Copa Libertadores 
de 2020. É o sétimo representante 
brasileiro confirmado no torneio 

Corinthians vaga na Libertadores
- resta apenas uma vaga no país, 
disputada por Goiás e Internacio-
nal – e o 35º classificado do con-
tinente. Como a primeira fase da 
competição continental, conhecida 
no Brasil como “pré-Libertadores”, 
já começa na semana do dia 22 

de janeiro, a definição dos times 
está adiantada. Além de mais um 
representante brasileiro, faltam 
clubes só em Argentina (1), Bolívia 
(3), Chile (4), Equador (2) e Uruguai 
(1), além de definições de posicio-
namento nesta reta final.

Retorno
Depois de anos sem sediar jogos o futsal voltou para a casa da campeã esta-

dual de futsal em 1984, dando início a 1ª Copa Pérola Amafil de Futsal, o evento é 
organizado pela empresa ES Eventos Esportivos tendo o apoio da Prefeitura Muni-
cipal, e fará da cidade de Pérola a Capital Estadual do Futsal neste mês de dezem-
bro.  A Copa Pérola Amafil de Futsal segue os modelos da Copa Altônia de Futsal, 
a competição que já se tornou uma das mais tradicionais da modalidade em todo 

o Estado, e espera copiar a vizinha Altônia, oferecendo grandes espetáculos na 
quadra do Ginásio Márcio Aparecido de Oliveira a todos os espectadores.

As disputas da Copa Pérola 
já estão acontecendo, tendo 
início na segunda-feira (02), 
nos primeiros jogos o Pérola 
Futsal venceu o Santa Rosa por 
12 a 6 e a equipe de Umua -
rama Aceru ganhou do Doura-
dina por 6 a 4.

São oito equipes que estão 
na disputa sendo elas represen-
tando os municípios de Umua-
rama, Douradina, São Jorge do 

Patrocínio, Paraíso do Nor te, 
Pérola, Nova Santa Rosa, Dou-
rados e Santa Rita. A copa tem 

previsão para o encerramento 
até o dia 3 de janeiro, até lá 
serão dez dias de competição.

AS disputas já então acontecendo e a previsão é que sigam até 3 de janeiro

DIVULGAÇÃO
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Final da Copa Outubro Rosa 
acontece no fim de semana
Após meses de competição, no 

próximo final de semana, dias 7 
e 8, serão realizadas as partidas 
das fases semifinal e final da Copa 
Regional de Futsal Feminino Outu-
bro Rosa Adulta. No sábado o Palo-
tina Futsal e a P.M Nova Olímpia 
se enfrentam ás 19h no Ginásio 
de Esportes Amário Viera da Costa, 
logo em seguida, ás 20h30, a Tor-
nearia Prisma Umuarama encara 
a Master Futsal Umuarama, fina-
lizando a rodada da semifinal da 
copa. E no domingo acontece a 
final e disputa pelo 3° lugar.

Nas rodadas anteriores o Mas-
ter Futsal empatou em 1 a 1 com a 
equipe do Palotina Futsal, a Tornea-
ria Prisma Umuarama goleou o Clube 
Olímpico por 7 a 1, na outra rodada 
a P.M de Nova Olímpia perdeu por 
0 a 6 para a tornearia Prisma. E na 
última rodada da 2ª fase da copa a 
Juventude Sportland Futsal perdeu 
por 3 a 1 para a equipe do Master 
Futsal Umuarama.

GRUPOS
No grupo ‘C’, as que se classi-

ficaram foram as equipes do Palo-
tina Futsal e Master Futsal, já as 

MENINAS disputarão fases semifinal e final do campeonato

Premiação
A Copa Feminina de Futsal vai ter boas premiações em dinheiro para as três 

melhores equipes. O 1° lugar leva a quantia de R$ 2,5 mil, o 2° colocado R$ 1 mil e 
ao 3°, R$ 500, já o 4° ganha apenas troféus e medalhas. Haverá premiação para a 
artilheira com troféu e um par de chuteiras. Para a melhor goleira, além do troféu 

ainda será entregue um 1 par de luvas.

Interbairros Sub 17 na fase semifinal

DIVULGAÇÃO

meninas do Juventude Spor tland 
deram adeus ás disputas. E no grupo 
‘D’, Tornearia Prisma Umuarama 

e P.M de Nova Olímpia garantiram 
vaga. O Clube Olímpico Umuarama 
encerrou sua participação.

Nesse sábado (07) aconte-
cem as semifinais da Interbairro 
sub-17 de futebol, ás 15h45 no 
Estádio Lucio Pepino a equipe 
do A.C.E.R.U encara a Zona III, 
depois ás 17h o Colégio Bento/ 
Jardim União duelará contra a 
Serra dos Dourados. O jogo da 
grande final está marcado para o 
próximo domingo (15) juntamente 
da decisão do 3°lugar.

Nas rodadas anteriores acontece-
ram dois jogos na final da segunda 
fase das competições. No primeiro 
jogo, o Lovat perdeu por 2 a 0 para o 
Zona III e no último jogo das classifi-
cações o A.C.E.R.U. venceu o Serra 
dos Dourados por 2 a 0.

CLASSIFICAÇÃO
No grupo ‘C’ as equipes do 

A.C.E.R.U. e Serra dos Dourados garan-
tiram vaga paras as semifinais, e a 

equipe do Jardim São Cristóvão ficou de 
fora. No grupo ‘D’ quem se garantiu foi o 
Colégio Bento/Jardim União junto com a 
Zona III. A equipe de Lovat foi eliminada.

AS disputas acontecerão no sábado
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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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.

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
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ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
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Malhação 
Marquinhos confronta Celso pelo 
artigo de Jaqueline sobre Zé Carlos. 
Carla e Marco combinam a mudança 
dele e Anjinha para a casa dela. Celso 
e Neide se preocupam com a reper-
cussão do texto, e Jaqueline se sente 
culpada. Cléber pensa em se juntar à 
família na Bahia. Lúcia confidencia a 
Jaqueline que Zé Carlos deixou anota-
ções anônimas. Osório reclama com 
Regina e Max sobre o post de Guga. 
Joaquim confessa seu caso com Aline 
e pede o divórcio a Lígia.

Bom Sucesso 
Yuri aconselha Gisele a enfrentar seus 
erros. Lulu se oferece para cuidar de 
Waguinho enquanto Jandira está fora do 
Rio. Gisele conta a Nana, na presença 
de Alberto, que foi amante de Diogo. 
Nana e Alberto ficam chocados com as 
revelações de Gisele e a expulsam da 
mansão. William volta para o Rio para 
desmascarar Diogo. Tonho ameaça sair 
de casa, quando Lulu avisa ao marido 
que Waguinho irá morar com eles. Gisele 
e William revelam a Fábio que Diogo é o 
responsável pela morte de Felipe.

Amor de mãe 
Lurdes interfere na discussão de Vitó-
ria e Thelma, que afirma à advogada 
que não desistirá de seu restaurante. 
Betina expulsa Vicente de sua casa. 
Lurdes questiona Vitória sobre Álvaro. 
Vitória aconselha Lurdes a convencer 
Thelma a vender o restaurante. Magno 
se preocupa com a ausência de Betina 
no hospital. Vicente procura Álvaro, 

Inês reencontra Afonso
Em “Éramos seis”, Alfredo recebe uma carta de despedida de 
Marion, mas não a lê. Carlos descobre o segredo de Mabel. 
Inês pensa em Carlos e Afonso durante sua viagem. João flagra 
Shirley tentando falar com Afonso. Julinho briga com Lili. Alfredo 
lê a carta que Marion deixa para ele e se entristece. Clotilde 
se preocupa com seus sobrinhos. Lúcio conversa com Virgulino 
sobre Isabel. Lola consola Alfredo, sem saber que ele sofre 
por causa de Marion. Mabel tenta se desculpar com Carlos. 
Assad e Almeida ficam satisfeitos com o trabalho de Julinho. 
Soraia afirma a Isabel que irá conquistar Julinho. Clotilde tem 
uma alucinação com Almeida e fica nervosa. Alfredo e Adelaide 
se animam ao se encontrarem em uma reunião sobre política. 
Carlos chega em casa com Mabel e vai falar com Lola. Inês 
reencontra Afonso.

e Amanda registra. Álvaro humilha 
Vicente. Vitória apresenta Lucas a Lur-
des, e afirma que o advogado cuidará 
do caso de Sandro. Betina desiste de 
prestar queixa contra Vicente, e Magno 
se preocupa. Eunice repreende Camila 
por sua atitude com Loyane. Davi 
conta para Miguel que terá um bebê 
com Vitória. Lídia e Raul se divorciam. 
Durval reconhece Thelma, e os dois 
se aproximam. Davi pede Vitória em 
namoro. Sandro pede que Lurdes faça 
uma entrega para Marconi.

As aventuras de Poliana 
Mirela chega na festa secreta na escola 
e recebe elogios pela organização. Glória 
pede que Roger coloque Pendleton de 
volta a O11O. Jerry aparece para tocar 
com sua banda na festa do colégio. Com 
a festa bombando, Gabi faz uma denún-
cia anônima para Ruth. Marcelo e Roger 
brigam feio durante o jantar na casa da 
mãe. Ruth aparece no colégio e acaba 
com a festa dos alunos. O grêmio é acu-
sado de ter organizado a festa secreta e 
Mirela é afastada de sua posição. Alte-
rado com a discussão entre Roger, Mar-
celo acaba batendo no carro de Débora. 
Mirela desconfia que Gabriela tenha sido 
a responsável pela festa secreta. Ester 
se prepara para seu primeiro dia de aula 
na escola. Luigi conta para os pais que 
está escondendo Eric em casa.

Cúmplices de um resgate 
Sabrina também decide ficar na igreja para 
ficar próxima de Omar. Joaquim vai conver-
sar com Manuela, mas fica na dúvida se 
faz a declaração ou não. Manuela conta 
que abraçou Téo no vilarejo e que disse 

o quanto o amigo é especial. Joaquim 
entende errado e desiste de se declarar. 
Todos vão para a igreja. O Padre Lutero 
dedica à missa para a recuperação de 
Fiorina. Arthur interrompe o ensaio da 
C1R e anuncia que a gravadora pos-
sui uma nova assessora de imprensa, 
Regina. Omar tropeça e se suja de vinho 
durante a missa. Revoltado, o garoto sai 
da igreja e o Padre vai atrás dele.

Topíssima 
Thaís abre mão da guarda de Jade e a 
menina volta para André. Sete meses se 
passam. Antonio lamenta o afastamento 
de Sophia. Amamentando o bebê, a her-
deira do Grupo Alencar avisa que é melhor 
contar a verdade para Antonio. Ela pede 
para Carlos, Clementina e Andrea cuida-
rem da criança. Os estudantes se prepa-
ram para o casamento coletivo. Mariinha 
se emociona ao ver Gabriela vestida de 
noiva. Bruno deixa a prisão. A perícia do 
celular de Sophia é concluída. André mos-
tra o papel para Graça e Edevaldo verem 
quem matou Lara.

O rico e Lázaro 
Daniel agradece a ajuda de Deus. Em 
conversa com um feitor do Campo 
de Dura, Asher prova que é bom de 
arco-e-flecha. Ezequiel parabeniza a fé 
de Joana. Zac visita sua noiva e lhe 
presenteia com uma joia. Matias apre-
senta Gadise aos familiares. Rabe-Sá-
ris se despede de Nebuzaradã e segue 
para a Casa da Lua. Nabucodonosor 
anuncia a partida para o Campo de 
Dura. Yasha aproveita a ocasião e 
avisa que não se casará com Joaquim. 
Neusta desmaia com a notícia.



17VARIEDADESUMUARAMA, 06 DE DEZEMBRO DE 2019

horóscopo

Ár
ies

Gê
me

os
Vir

ge
m

Ca
pri

có
rni

o
Es

co
rpi

ão
Pe

ixe
s

To
ur

o 
Le

ão
Câ

nc
er

Lib
ra

Aq
uá

rio
Sa

git
ári

o

O clima é construtivo e gratificante no aspecto emo-
cional e a sorte está com você para o estabeleci-
mento de novos contatos. Você está desperdiçando 
tempo demais com assuntos triviais e isso o está 
desgastando. Você não precisa olhar muito longe 
para ver porque está cansado.

Você tem uma ideia clara de como realizar seus 
novos projetos. Sua atitude descontraída em relação 
a sua saúde e estilo de vida deve fazer você parar e 
pensar. Você não está dormindo bem.

O calor das pessoas ao seu redor será muito grati-
ficante. Não se isole. Aproveite o máximo de hoje, 
tomando muitas vitaminas - você precisa cuidar 
mais de si mesmo.

Mudanças de humor seguem-no hoje. Você vai 
insistir em levar as coisas a sério, mas não vá 
muito longe. Sua dieta é culpada por eventuais 
problemas estomacais que você está sentindo - 
seja mais sensato!

Atividades em grupo e trabalho em equipe farão 
bem para seu ego. Você é o único que corre o risco 
de desgastar as pessoas ao seu redor! Poupe os 
nervos dos outros, assim como os seus próprios!

Você deve manter a cabeça fria quando confrontar 
os obstáculos. Qualquer um pensaria que você 
gosta de uma briga. Você está em boa forma, 
mantenha o esforço que começou com sua dieta 
e tudo vai melhorar.

Sua autoconfiança aumentará. O momento é pro-
pício para endireitar as coisas com uma pessoa ao 
seu redor. Seu estado de ânimo está recebendo um 
impulso e você vai se beneficiar de um surgimento 
de ideias otimistas e dinâmicas. 

Você está no caminho certo com o seu desenvolvi-
mento pessoal e tem se expressado mais. Certifi-
que-se de que você tem uma dieta equilibrada. Seria 
bom para você ter um hobby criativo.

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.

Este será um dia muito dinâmico. Você tem mil e uma 
coisas para fazer. Se concentre nas coisas mais impor-
tantes para evitar exageros. Você será mais eficaz se 
fizer as coisas mais devagar. Beber líquidos regular-
mente irá ajudá-lo a manter seus níveis de energia.

Você vai colher os frutos dos esforços que fez no 
mês passado. Isso é algo para se comemorar! Um 
sentimento interno de bem-estar vai permitir que 
você colocasse um grande número de ideias em 
ordem. A serenidade vai fazer você mais forte.

Você não terá nenhum problema ao tentar conven-
cer as pessoas de seu ponto de vista. Mas não exa-
gere, seja diplomático. Apesar de ter suas emoções 
à flor da pele, você está em boa forma. Aproveite a 
vida sem esperar que as coisas aconteçam.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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FAS
AFIANÇADOS

INDUNICA
SISCAOL

VIRAAPRA
OEARTUR
NADADORES

SOLOAGRE
MCISMAM

VICEFONTE
CASALTAS

LOBOFOGET
CVRUCAR

GLICERINA
PROPOSITAL

Garan-
tidos

Relativo
ao sem-
blante 

(?)
Botafogo,
bailarina
carioca

Cômodo
no qual se
recebem
visitas

Indústria
(abrev.)

Mão (?),
sentido do

trânsito
em vielas

Inverte a
posição 

Vogais 
de "bala"

Para
(contra-

ção)

Hiato de
"coelho"

Que
ocorre a
cada seis

meses
César
Cielo e
Thiago
Pereira

Pedro (?),
imperador
brasileiro

Grêmio
(red.)

Habitat da
minhoca

Massa
(símbolo)

Cachaça
(gíria)

Consoan-
tes de
"grão"

Cláudia
Ohana,

atriz 

Stock-(?),
disputa
automo-
bilística

Fim, em
espanhol
Prorroga
(a data) 

Ajudar a
vítima 

501, em
romanos

Segundo
colocado

Par de 
namorados

Animal
que uiva

Inten-
cional

Substân-
cia oleosa
de sabo-

netes

Suspeita
Mistura

de branco
com índio

É usada
no anzol
Não ima-
ginário

Escapa
O cliente
preferen-
cial (ing.)

Nascente
de água
Ary Fon-

toura, ator

O nome
de Zico
Açuca-
rados

Sufixo de
"formol"

Laxante

O néctar 

Classe
(?): elite

Menino

Marcelo
(?), apre-
sentador

3/fin. 4/solo. 5/doces. 10/afiançados — proposital.
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“Liderança não é 
sobre homens de 
terno. É um modo 

de vida para aqueles 
que sabem quem 
são e que estão 

dispostos a serem os 
melhores para criar 
a vida que querem 
viver.” (Kathleen 

Schafer, fundadora 
da Leadership 
Connection )

CHEERS! 
Hoje é dia de brindar  o Happy Birthday da médica dermatologista Glaúcia Ro-
drigues que comemora em família, com o maridão Jorge Cardoso. Amiga, mãe e 
profissional de sucesso -, é ainda uma das confrades mais aplicadas da Confraria 

Parceiros do Vinho onde foi presidente em 2018. 

THIAGO CASONI

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário. 
Nesta sexta (6) os parabéns vão para Monica 
Samartano, Elisa Umemura, Alcides Franzoi , 

Marisa de Almeida Fontana, Carlos Calixto dos 
Santos e Gláucia Rodrigues. No sábado (7) 
vivas para Marcia Venturin, Patricia Prante, 
Viviane Simôes, Ivonete Florêncio da Silva, 
Paulo Ferrarin e Malu Danhoni. No domingo 
(8) cumprimentos para Rosemarie Bianco,Li-
no Massayuki Ito e Shuitiro Sakumoto. Na 

segunda (9) parabéns para Fernando Lamas, 
Michelle Rodrigues, Evair Dias Aguiar, Fabri-

cio Vasconcelos Pereira, Raquel Regina Trento 
Suzuki Fonseca. Da coluna: felicidades!   

EU VOU!
O desfile do Natal Encantado que acontece amanhã (7), 

às 20 h, desce da Praça Arthur Thomas até a Praça Santos 
Dumont onde o Prefeito Celso Pozzobom entregará as 

chaves da cidade ao Papai Noel. 

INVASÃO ONIX
NA CONCESSIONÁRIA UVEL

NESTA sexta feira venha participar da invasão do Onix 2020 (em 
um  dia muito especial) preparado com muito carinho para você e sua 
família. Participe desta INVASÃO ONIX e concorra a vários prêmios na 
hora e ao sorteio de uma TV de 32 LED. Também teremos  espaço kids, 

cama elástica,  pipoca e muito mais.  A Invasão Onix 2020 começa 
nesta sexta e continua amanhã (sábado) até as 17h. O Onix Plus não  
é líder por acaso e  chegou com tudo. O carro líder do Brasil também 
é líder em inovação -, e dirigir o novo Onix Plus  vai ser uma experi-
ência tecnológica e inesquecível. O  Onix Plus foi projetado para você 
ter muito mais eficiência e tecnologia. E mais: WI FI 4G,  design mo-
derno, nota máxima em segurança, seis airbags de serie, motor turbo, 

controle de tração e estabilidade.

 Vá  conhecer e apaixone-se!

*** Nesta sexta e no sábado até às 17h!

Uvel – O melhor lugar para comprar o seu carro!

nO Onix Plus oferece muito mais pelo 
mesmo preço -, e traz  tecnologias iné-

ditas para o segmento. Maior e mais 
refinado, o modelo oferece Wi-Fi e 

conexão à internet de alta velocidade 
que possibilita atualização remota de 
sistemas do veículo igual smartphone, 
enquanto novo app permite comandar 

funções via smart watch. 

  nNa era digital, nenhum outro carro 
encanta tanto quanto o Onix 2020 e 
na  pista caracteriza-se pelo  melhor 
balanço entre economia de combus-
tível, performance e prazer ao dirigir 

numa proporção jamais alcançada 
em sua categoria. Isso se traduz em 
melhor comportamento dinâmico, 

conforto e segurança.
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“Liderança não é 
sobre homens de 
terno. É um modo 

de vida para aqueles 
que sabem quem 
são e que estão 

dispostos a serem os 
melhores para criar 
a vida que querem 
viver.” (Kathleen 

Schafer, fundadora 
da Leadership 
Connection )

CHEERS! 
Hoje é dia de brindar  o Happy Birthday da médica dermatologista Glaúcia Ro-
drigues que comemora em família, com o maridão Jorge Cardoso. Amiga, mãe e 
profissional de sucesso -, é ainda uma das confrades mais aplicadas da Confraria 

Parceiros do Vinho onde foi presidente em 2018. 

THIAGO CASONI

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário. 
Nesta sexta (6) os parabéns vão para Monica 
Samartano, Elisa Umemura, Alcides Franzoi , 

Marisa de Almeida Fontana, Carlos Calixto dos 
Santos e Gláucia Rodrigues. No sábado (7) 
vivas para Marcia Venturin, Patricia Prante, 
Viviane Simôes, Ivonete Florêncio da Silva, 
Paulo Ferrarin e Malu Danhoni. No domingo 
(8) cumprimentos para Rosemarie Bianco,Li-
no Massayuki Ito e Shuitiro Sakumoto. Na 

segunda (9) parabéns para Fernando Lamas, 
Michelle Rodrigues, Evair Dias Aguiar, Fabri-

cio Vasconcelos Pereira, Raquel Regina Trento 
Suzuki Fonseca. Da coluna: felicidades!   

EU VOU!
O desfile do Natal Encantado que acontece amanhã (7), 

às 20 h, desce da Praça Arthur Thomas até a Praça Santos 
Dumont onde o Prefeito Celso Pozzobom entregará as 

chaves da cidade ao Papai Noel. 

INVASÃO ONIX
NA CONCESSIONÁRIA UVEL

NESTA sexta feira venha participar da invasão do Onix 2020 (em 
um  dia muito especial) preparado com muito carinho para você e sua 
família. Participe desta INVASÃO ONIX e concorra a vários prêmios na 
hora e ao sorteio de uma TV de 32 LED. Também teremos  espaço kids, 

cama elástica,  pipoca e muito mais.  A Invasão Onix 2020 começa 
nesta sexta e continua amanhã (sábado) até as 17h. O Onix Plus não  
é líder por acaso e  chegou com tudo. O carro líder do Brasil também 
é líder em inovação -, e dirigir o novo Onix Plus  vai ser uma experi-
ência tecnológica e inesquecível. O  Onix Plus foi projetado para você 
ter muito mais eficiência e tecnologia. E mais: WI FI 4G,  design mo-
derno, nota máxima em segurança, seis airbags de serie, motor turbo, 

controle de tração e estabilidade.

 Vá  conhecer e apaixone-se!

*** Nesta sexta e no sábado até às 17h!

Uvel – O melhor lugar para comprar o seu carro!

nO Onix Plus oferece muito mais pelo 
mesmo preço -, e traz  tecnologias iné-

ditas para o segmento. Maior e mais 
refinado, o modelo oferece Wi-Fi e 

conexão à internet de alta velocidade 
que possibilita atualização remota de 
sistemas do veículo igual smartphone, 
enquanto novo app permite comandar 

funções via smart watch. 

  nNa era digital, nenhum outro carro 
encanta tanto quanto o Onix 2020 e 
na  pista caracteriza-se pelo  melhor 
balanço entre economia de combus-
tível, performance e prazer ao dirigir 

numa proporção jamais alcançada 
em sua categoria. Isso se traduz em 
melhor comportamento dinâmico, 

conforto e segurança.
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BANCO ORTOPÉDICO CL EUCLIDES GIMENES—BOREGI 

LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

O Banco Ortopédico tem 
por objetivo o 
empréstimo, sem 
qualquer custo, de 
aparelhos ortopédicos  
((cadeiras de rodas, 
cadeiras de banho, 
muletas, andadores, 
bengalas, etc.) para as 
pessoas de nossa 
comunidade que deles 
vierem a necessitar. 
 
O Lions Clube de 
Umuarama administra 
o Banco Ortopédico e é 
responsável pela 
aquisição e manutenção 
dos aparelhos e o  
controle dos 
empréstimos. 
 
O Banco funciona na 
Toca do Leão Jamil Helú, 
localizada à Rua José 
Dias Lopes, 4994 – atrás 
Clube Português, ao lado 
da APAE. 
 
O administrador do 
Banco Ortopédico é o 
Companheiro Wanderlei 
Bellini, celular nº 44-9976
-0081. 

O que é necessário 
para poder emprestar 
os aparelhos do 
Banco Ortopédico? 
- Apresentar RG do 
usuário e do responsável 
(se for o caso); 
- Apresentar CPF do 
usuário e do responsável 
(se for o caso); 
- Comprovar residência 
do usuário em 
Umuarama; 
- Apresentar atestado 
médico ou de profissional 
de saúde comprovando 
indicação de necessidade 
de uso; 
- Assinar contrato de 
comodato; 
- Responsabilizar-se pelo 
transporte na retirada e 
devolução do aparelho. 
 

 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

Está praticamente tudo 
pronto para a abertura da 
programação do Natal Encan-
tado 2019, com atrações 
que tornarão a Capital da 
Amizade o centro das aten-
ções no período natalino, 
em toda a região. A festa 
começa com a chegada do 
Papai Noel durante um dos 
maiores desfiles de Natal já 
realizados em Umuarama, 
neste sábado, 7.

O prefeito Celso Pozzo-
bom e o presidente da Asso-
ciação Comercial, Industrial e 
Agrícola de Umuarama (Aciu), 
Orlando Santos, convidam a 
população a aproveitar as 
diversas atrações e entrar 
no clima natalino desde já. 
“Temos novidades que farão 
a alegria e levarão muitas 
emoções aos umuaramen-
ses e visitantes que vierem 
passar as festas de fim de 
ano em nossa cidade”, asse-
gurou o prefeito.

Umuarama nunca expe-
rimentou um ambiente tão 
ricamente preparado, com 
uma decoração requintada 
e montada com muito cari-
nho para que as emoções 
do Natal possam aflorar na 
população. “Temos a pro-
gramação mais recheada 
de atrativos dos últimos 
anos, que fazem da cidade 
o verdadeiro presente de 
Natal para todos os públi-
cos”, reforçou a diretora da 
Fundação Cultural de Umua-
rama, Vera Lúcia Borges.

Orlando Santos destaca o 
clima de esperança da popula-
ção, a confiança do comércio 
e a união entre a entidade e 
a Prefeitura para promover o 
Natal, “tudo com muito cari-
nho e respeito ao nosso povo, 

Tudo pronto para a 
chegada do Papai Noel

tornando nossa cidade cada 
vez mais um bom lugar para as 
festas de fim de ano”, disse.

Nesta época o otimismo 
e a confiança são muito 
importantes, “pois isso nos 
juntamos a vários parceiros 
para realizar uma festa ines-
quecível, com muita cor, ale-
gria, apresentações artísti-
cas, novidades, o maior 
desfile de Natal e cenários 
encantadores”, acrescen-
tou a secretária municipal 
de Comunicação, Letícia 
Macedo D’Avila Corrêa.

A grande concentração 
deve ocorrer na Praça Hênio 
Romagnolli, onde está a nova 
Casa do Papai Noel, uma 
árvore de Natal gigantesca, 
túneis iluminados e floridos 
e o palco de apresentações. 
“Mas os atrativos foram espa-
lhados por toda a cidade, com 
ações no Lago Aratimbó, nas 
praças Arthur Thomas e San-
tos Dumont e pela Avenida 
Paraná, até o camelódromo”, 
lembrou Letícia.

ATRAÇÕES
Entre as atrações, des-

taque para a mega roda 
gigante já montada no Lago 
Aratimbó, apresentações 
artísticas e culturais, uma 
linda iluminação decorativa e 
a árvore dos desejos, onde 
o visitante deixará suas aspi-
rações para o próximo ano. 
Papai Noel ganhou uma 
casa nova e definitiva na 
Praça Hênio Romagnolli, que 
durante o ano será utilizada 
para ações culturais e cam-
panhas sociais. Vai ter até 
neve artificial, banda e Papai 
Noel nos distritos, concursos 
de gastronomia e decoração 
natalina, tudo espalhado por 
toda a cidade e distritos.
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NOTÍCIAS DA

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

Professores e estudantes de Engenharia Agronômica da 
Unidade de Umuarama comemoram os bons resultados 

da horta pedagógica, projeto que tem objetivos 
acadêmicos e educativos. No espaço implantado no 

Câmpus III da Unipar foram cultivados vários tipos de 
hortaliças tradicionais, seguindo processos da chamada 

agricultura orgânica (sistemas sustentáveis que não 
permitem o uso de produtos químicos sintéticos 
prejudiciais para a saúde humana e para o meio).

E a produtividade foi tão boa que, antes do 
encerramento das aulas, a equipe do projeto distribuiu 

hortaliças para os funcionários da Unipar. Vários 
aproveitaram o presente especial: alface, cebolinha, 

salsinha, coentro e couve.

Produtividade da horta pedagógica
supera expectativas

ENGENHARIA AGRONÔMICA

Encontro 
Beneficente
No sábado (7) acontece em 
Umuarama o motoencon-
tro beneficente em favor do 
grupo União Pela Vida. O 
evento é organiza pelo Feras 
Moto Clube e será na sede do 
grupo localizada na Avenida 
Rio de Janeiro, 5437, a partir 
das 12h. A entrada custa R$ 
15 e dá direito a pão com 
linguiça a vontade.

Livro ‘Com Ela’
A escritora umuaramense 
Ingrid Lima, 33 anos, lançará 
a segunda edição do livro que 
retrata a história de sua filha, 
que faleceu com cinco anos de 
idade. O lançamento da obra 
‘Com Ela’ ocorrerá em São 
Paulo no sábado (7) e contará 
com a presença da autora, que 
também atua como professora 
em Umuarama. O livro é do 
gênero dramático e é contado 
em primeira pessoa, relatando 
momentos em que Ingrid 
passou com a filha Sthefany 
Vitória antes de falecer.

Expo Altônia
Hoje sexta-feira (6) a Expo Altô-
nia segue com a programação 
de shows. Quem sobe ao palco 
é o cantor Eduardo Costa. Já 
no sábado (7) haverá rodeio e 
show com Fiduma e Jeca, no 
domingo (8) acontece a final 
do rodeio e show com a dupla 
Mariana e Matheus e show 
pirotécnico. Em todas as noites 
haverá a barraca com o DJ e 
a narração de Almir Cambra. 
Os ingressos e passaportes 
podem ser adquiridos online 
pelo site do evento, ou em 
pontos de venda da cidade. 
Em Umuarama podem ser 
adquiridos na Sportland.
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Substitutivo atrasa votação 
do Estacionamento Rotativo

Em sessão extraordinária, quin-
ta-feira (5) à noite, na Câmara Muni-
cipal de Umuarama, vereadores não 
puderam votar em segundo turno, o 
Projeto de Lei 104/2019, que ins-
titui o Sistema de Estacionamento 
Rotativo Pago.

Isso aconteceu devido à apresen-
tação de um projeto substitutivo ao 
apresentado pelo Poder Executivo.

O substitutivo é de autoria dos 
vereadores Mateus Barreto, Ana 
Novais,  Deybson Bitencour t  e 
Jones Vivi.

Segundo Barreto, o texto do substi-
tutivo altera as duas leis vigentes. Uma 
delas é a Lei de número 3.398, que 
institui o sistema de Estacionamento 
Rotativo no Município e a de número 
3.400 que define as vias onde aconte-
cem a cobrança pelo estacionamento.

“Pegamos parte do projeto da Pre-
feitura que diz respeito à não cobrança 
de multa a cada uma hora de esta-
cionamento, que é ilegal e que não 
tenha a remuneração na concessioná-
ria conforme as multas, que também 
é ilegal e ao mesmo tempo estamos 
incluindo categorias que serão isen-
tas, isenção de rotatividade da multa, 
o não do pagamento do preço público 
aos pacientes que estão aguardando 
por consultas ou exames médicos e 
regulamentando o preço em horas da 
notificação”, explica o vereador.

Segundo o parlamentar, o projeto 
substitutivo foi elaborado e apresen-
tado, pois as emendas apresentadas 
pelos vereadores da bancada de opo-
sição foram rejeitadas em primeiro 

Tramite começa nas comissões
De acordo com a procuradora jurídica do Poder Legislativo Rosane Pombo Meyer, 

a apresentação da nova proposta deve passar pelas comissões de Economia, Finanças 
e Fiscalização; Educação, Cultura, Bem Estar social e Ecologia; Justiça e Redação e de 
Serviços Públicos e Obras Públicas, seguindo o tramite regimental para que possa ser 

encaminhado à nova votação em dois turnos dentro de sessão extraordinária.
A proposta, segundo o Executivo, precisa ser aprovado com urgência para que o 

comércio receba os clientes dentro do período de compras natalinas com o Estacio-
namento Rotativo em pleno funcionamento, por isso é que foi enviado para análise e 

votação parlamentar em sessão extraordinária.
“Por conta do encaminhamento do substitutivo às comissões, com prazo mínimo 

de dois dias para o trâmite, estamos esperando somente a posição das comissões para 
que possamos definir, através da decisão do presidente da Câmara, vereador Noel do 

Pão, nova data para votação do projeto”, resume Rosane.

Passagem pelas 
comissões
Mateus Barreto disse que já fez as 
contas e acredita que o projeto subs-
titutivo poderá ser rejeitado se for 
tratado politicamente nas comissões, 
que são compostas em sua maioria, por 
parlamentares da bancada da situação. 
“Se for analisado politicamente, será 
rejeitado com placar de 3 a zero. Mas 
se for analisado de maneira racional, o 
placar pode mudar, inclusive a ideia é 
que nesta sexta-feira (6) possamos con-
versar com o Chefe do Executivo, para 
chegarmos a um acordo e garantir que 
algumas emendas importantes sejam 
aprovadas e garantir p pleno funciona-
mento do sistema”, conclui o vereador.

turno de votação do projeto de auto-
ria do Poder Executivo.

“Todas as emendas, tanto as que 
foram presentadas na primeira vota-
ção, quanto ás que estão inseridas 
no projeto substitutivo, foram muito 
bem estudadas pelos vereadores. Eu 
inclusive oficiei o prefeito no mês pas-
sado para que pudéssemos nos reu-
nir e discutir sobre o tema, para que 
implantemos um sistema que legal, 
que funcione e que seja adequado 
para o comércio e para os consumi-
dores, mas não tivemos resposta e por 
isso apresentamos as alterações, mas 
estamos dispostos ao diálogo com o 
Poder Executivo e com a Umutrans, 
para que cheguemos a um modelo de 
estacionamento que funcione e não 
seja alvo de polêmicas e ações judi-
ciais”, explica Barreto.

DISCUSSÕES
Empresários da cidade que com-

pareceram na Câmara Municipal para 
acompanhar a votação em segundo 
turno ficaram surpresos com a apre-
sentação do projeto substitutivo, que 
voltará a ser analisado pelos vereado-
res. A apresentação da proposta, regi-
mentalmente provoca um atraso de 
dois dias nas votações, pois o texto 
do substitutivo deverá ser analisado 
pelas comissões parlamentares. O 
período regimental é de quatro dias, 
mas pelo fato se ter sido apresen-
tado em sessão extraordinária, o 
período cai para dois dias, com pos-
sibilidade de ser prorrogado.

VEREADORES explicando aos empresários sobre a apresentação da nova proposta

ALEX MIRANDA
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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$ 28.900,00
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 SPORT6 1.8 LT .........................................................................14/14 ........................... 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
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MAIOR CRESCIMENTO
INDUSTRIAL
DO BRASIL: 

6,7% EM 9 MESES

66 MIL NOVOS
EMPREGOS

EM 2019

PIB DO PARANÁ
CRESCEU 1,05% 

NO 2º TRIMESTRE

VOE PARANÁ:
70 NOVOS VOOS

NO ESTADO

O Governo cortou mordomias, intensifi cou o combate
à corrupção e trabalhou duro para trazer investimentos.

O PARANÁ CRESCE
O DOBRO DO BRASIL
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