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do presidente Jair 
Bolsonaro em 2020
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Governo do Paraná 
suspende licitação 
para manutenção da 
frota pública 

Homem acusado 
de tentar matar 
agentes da PF vai a 
júri popular 

Esporte e solidariedade 
Alimentos arrecadados durante a partida final entre Afsu e Ampére 

pela Taça Paraná de Futsal serão transformados em 200 cestas básicas 
que serão entregues para 200 famílias atendidas por um grupo 

de voluntários da Igreja São José Operário. O Grupo de Amigos da 
Paróquia recebeu as doações dos diretores do Afsu no intervalo da 

partida, que terminou com a vitória do time de Umuarama.

A
LE

X 
M

IR
A
N

D
A

A Prefeitura de Umuarama decidiu não implantar o estacionamento rotativo provisório neste fim 
de ano. A decisão foi comunicada pelo prefeito Celso Pozzobom na tarde de ontem. Conforme o 
prefeito, o modelo foi pensado no intuito de restabelecer a rotatividade das vagas para auxiliar o 
comércio e atender melhor os consumidores. Porém, não houve consenso entre o próprio comér-
cio sobre os benefícios do sistema e a proposta encontrou resistência de vereadores e outros 

segmentos, especialmente por conta da impossibilidade de regularização da multa.

Prefeito recua e desiste de
estacionamento rotativo

l Pág. 8
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Análise da JMK
Os deputados que integram a CPI da JMK, que apura possíveis 
irregularidades no contrato de gestão da frota de veículos do 
Poder Executivo, se reuniram na terça-feira (10) na Alep para 
votar o relatório final dos trabalhos, apresentado na reunião 
anterior pelo deputado Delegado Jacovós (PL). Mas, em comum 
acordo com o presidente da Comissão, deputado Soldado 
Fruet (PROS), a votação foi adiada para a próxima semana. Os 
deputados justificaram não terem tido tempo suficiente para 
analisar as mais de 200 páginas do relatório.

Refinada ou formulada?
Com parecer favorável da CCJ na Alep, um projeto de lei do 
deputado Emerson Bacil (PSL), busca dar maior efetividade na 
diferenciação entre gasolina comum e combustível feito a partir 
de ‘sobras’ e aditivo de outros produtos na formulação. Apesar 
de não ter impedimentos em agências reguladoras do setor, a 
gasolina formulada acaba sendo mais barata que a comum. O 
entendimento é de que postos de combustíveis se aproveitam 
da prerrogativa, mas não informam aos clientes tratar-se de 
formulação composta por sobras e aditivos. A proposta insere a 
divulgação e sanções em caso de descumprimento.

Educação financeira
Promover a conscientização sobre o consumo e a importância do 
planejamento financeiro para crianças e jovens no Paraná é o tema 
que une dois projetos de lei apresentados na segunda-feira (9) pelo 
Deputado Estadual Plauto Miró Guimarães Filho (DEM) na Alep. O 
primeiro, visa a implantação obrigatória dentro das escolas públicas 
privadas, de estudos sobre educação financeira inseridos dentro 
das disciplinas do currículo escolar. O conteúdo, destinado aos 
alunos dos ensinos fundamentais e médio, poderá ser adaptado. 
A finalidade é educar os alunos sobre o uso consciente de crédito, 
a fim de reduzir os índices de inadimplência e endividamento dos 
cidadãos, e incentivar a formação de poupanças e investimentos 
financeiros. Já o segundo projeto visa a instituição da Semana 
Estadual de Educação Financeira, com início no dia 20 de maio de 
2020 com a finalidade de fomentar discussões sobre planejamento 
financeiro e a conscientização sobre consumo.

Tempo curto
O deputado Tião Medeiros 
(PTB) foi um dos deputados 
que concordaram com o 
adiamento. Ele justificou 
o pedido em razão do alto 
número de votações no 
plenário da Assembleia 
e da impossibilidade de 
analisar o relatório com 
cautela. “É um assunto 
bastante sério, com muitos 
documentos e o tempo foi 
curto. Disponibilizar apenas 
uma semana, num momento 
em que tínhamos bastante 
votações importantes na 
Casa, não foi suficiente”.

Mais uma semana
Para o relator, deputado 
Delegado Jacovós, 
mais uma semana não 
atrapalhará o andamento. 
Ele acredita que na segunda 
(16) o relatório final seja 
votado, já com as sugestões 
dos deputados. “O relatório 
tem 230 páginas e foi 
pedido o indiciamento de 
19 pessoas, inclusive ligadas 
ao meio político, como 
ex-secretário de Estado, ex-
diretores do Departamento 
de Transporte, alguns 
deputados querem analisar 
com mais cuidado”, disse.
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Umuarama pode entrar nos 
planos de Bolsonaro em 2020

O presidente Jair Bolsonaro 
poderá colocar Umuarama em 
seus planos durante as eleições muni-
cipais de 2020. A confidência foi feita 
pelo deputado federal Felipe Barros 
(PSL) com exclusividade à reportagem 
do Jornal Tribuna Hoje News.

De acordo com o parlamentar, 
existe interesse do presidente em 
for talecer o par tido Aliança pelo 
Brasil nos municípios representa-
dos por deputados, sejam esta-
duais ou federais.

Para tanto, será necessário 
que o par tido consiga 500 mil 
assinaturas até março de 2020, 
para que possa ser homologado 
junto ao tribunal superior eleitoral 
(TSE), meta que o deputado acre-
dita que consiga em tempo hábil.

Barros confidenciou ainda que 
acompanha o presidente em suas 
decisões e sempre traz junto com 
ele, a deputada Aline Sleutjes (PSL) 
da região de Castro.

“Estamos nos manifestando 
desde o início e acompanhando 
o movimento da cr iação do 
Aliança. Nas próximas semanas 
será iniciada a coleta de assina-
turas, quando o presidente Bol-
sonaro passará as estratégias 
para que possamos aplica-la em 
todo o Estado”, aponta. “Criado, 
o par tido estará apto a disputar 

CCJ do senado aprova prisão após condenação em segunda instância

Confiança
“Há algumas semanas estivemos, eu e o deputado estadual Delegado Fer-

nando, que é de Umuarama, com o presidente Jair Bolsonaro. Tenho uma amizade 
e uma relação de confiança com o deputado. Juntando isso à fidelidade que temos 
com Bolsonaro, vamos discutir as decisões que serão tomadas na região de Umua-

rama. todas as diretrizes passarão pelo delegado Fernando, que é quem tomará 
as decisões nesta região do Paraná”, afirma Felipe Barros que conclui: “Não vamos 
tolerar no Aliança pessoas que se auto intitulam representantes no aliança e não 

tem nada a ver com o partido”.

A Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) do senado aprovou 
ontem (10) projeto do senador Lasier 
Martins (Podemos-RS) que possibi-
lita a prisão de condenados após 
decisão em segunda instância. A 
relatora do projeto, senadora Juíza 
Selma (Podemos-MT), apresentou 
parecer favorável à proposta na 
forma de um substitutivo (com alte-
rações). Foram 22 votos a favor e um 
contrário. O substitutivo passará por 

nova votação no colegiado (votação 
em turno suplementar) hoje (11), às 
9h30, e só então poderá seguir para 
análise do Plenário.

A presidente da CCJ, Simone 
Tebet (MDB-MS), ressaltou que há 
um acordo firmado por parte dos 
senadores para que “nenhum projeto 
avance no Plenário” sem a votação 
da proposta de prisão após conde-
nação em segunda instância.

O texto tem caráter terminativo, 

o que significa que, se aprovado, ele 
poderia seguir diretamente para a 
Câmara dos Deputados. Mas, como 
foi apresentado um substitutivo ao 
projeto de Lasier, mesmo se for apro-
vado na quarta, o texto terá que pas-
sar por turno suplementar de vota-
ção. A presidente da CCJ, Simone 
Tebet (MDB-RS), também sinalizou 
que a proposta, por sua complexi-
dade, deverá ser submetida à vota-
ção no Plenário do Senado.

eleições municipais em 2020 e 
Bolsonaro disse que vai escolher 

a dedo as cidades que terão mem-
bros do Aliança pelo Brasil”.

DEPUTADOS estadual Delegado Fernando e federal Felipe Barros, ladeando o presidente Jair Bolsonaro

ASSESSORIA
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Discussão
do Rotativo

A última sessão ordi-
nária do ano legislativo de 
2019, realizada na segunda 
(9) todos os projetos em 
pauta foram aprovados 
por unanimidade. Ao início 
da sessão, o presidente 
da Câmara, Noel do Pão, 
convocou sessão extraor-
dinária para quinta-feira 
(12), voltada à apreciação 
em segunda discussão do 
Projeto de Lei 104/2019, 
referente à implantação do 
Estacionamento Rotativo.

ORDEM DO DIA
Entre as matérias em 

pauta, estava em segunda 
discussão aberta ao rece-
bimento de emendas o 
Projeto de Resolução 
04/2019, que prevê altera-
ções no Regimento Interno 
da Casa. A proposta é da 
Comissão Especial, for-
mada por Mateus Barreto, 
Ana Novais, Deybson Biten-
court e Jones Vivi.

Comissão representativa
Durante a sessão, foi aprovada a Comissão Representativa 

do Recesso Parlamentar. Ao todo, nove vereadores compuse-
ram a comissão, que regimentalmente deve ser constituída por 
um representante de cada partido. Apenas Antonio Comparsi 
e Ronaldo Cruz Cardoso são da mesma sigla, MDB, sendo que 

destes, Ronaldo Cruz Cardoso ocupou a vaga

ORÇAMENTO 2020
Também foi aprovado 

definitivamente o Projeto de 
Lei 094/2019 que estima 
Receita e fixa a Despesa 
do Município para 2020. 
A receita orçamentária é 
de R$ 499.170.000,00. 
Sem alterações, o texto 
foi passou por unanimi-
dade e aguarda snção do 
chefe do Executivo.

Também do Poder Exe-
cutivo, os Projetos de Lei 
Complementar 15/2019 
(que altera prazos de exu-
mações realizados no muni-
cípio); 17/2019 (voltado ao 
aumento de expansão urbana 
no município) e 18/2019 
(que muda classificação de 
zoneamento em determinado 
ponto da cidade).

NOMES DE RUAS
Outros seis Projetos de 

Decretos Legislativos que 
dão nomes às vias públicas, 
também foram apreciados.

Convênios na saúde
O governador Ratinho Junior e 
o secretário Beto Preto (Saúde) 
recebem hoje no Palácio 
Iguaçu, em Curitiba, prefeitos 
de diversas regiões e assina 
convênios para liberação de 
R$ 168 milhões destinados a 
ações na área da saúde. Os 
recursos serão usados para 
obras, reformas, compra de 
equipamentos e veículos.

Ficou para 2020
A votação da PEC Emergencial 
ficou para 2020. O relator 
na CCJ, senador Oriovisto 
Guimarães (Pode-PR), leu seu 
parecer, em que recomenda a 
aprovação do texto na forma 
de um substitutivo, ou seja, 
com uma série de mudanças. 
Antes da votação, porém, serão 
feitas duas audiências públicas, 
que deverão ser agendadas 
para as duas primeiras 
semanas de fevereiro.

Mais Brasil
A PEC faz parte do Plano Mais 
Brasil - um pacote de medidas 
do governo para cortar gastos 
e garantir equilíbrio fiscal. De 
acordo com a equipe econômica 
do governo, o potencial da 
proposta é destravar até R$ 50 
bilhões em 10 anos.

Rodovias
O Estado vai destinar R$ 100 
milhões para a recuperação 
de diversas rodovias. A maior 
parte do investimento será 
destinada às regiões norte e 
noroeste, dentro do mutirão 
de reforma de estradas 
que será implantado ainda 
neste ano pela Secretaria de 
Infraestrutura e Logística. 
O repasse de recursos foi 
determinado pelo governador 
Ratinho Junior e anunciado 
durante reunião do 
secretariado no Palácio Iguaçu.

Prorrogação
A Câmara dos Deputados 
aprovou o projeto de lei que 

prorroga até 2025 o prazo para 
que proprietários de terras em 
faixa de fronteira obtenham 
os documentos exigidos para 
confirmar a propriedade em 
seu nome em cartórios de 
registros de imóveis. Relator 
da matéria, o deputado Sérgio 
Souza (MDB-PR) conseguiu 
aprovar emenda que insere 
no dispositivo as pequenas e 
médias propriedades, com até 
15 módulos fiscais. 

Atendidos
No caso do Paraná, que tem 
fronteira com Paraguai e 
Argentina, são 139 municípios 
regulados pela atual 
legislação. Neles vivem 2,5 
milhões de pessoas. Já no 
caso do Brasil, dez estados e 
583 municípios fazem divisa 
com países sul-americanos. O 
número de pessoas vivendo 
nessas localidades chega 
perto de 11 milhões.

Fronteira direta
No Paraná, as cidades com 
fronteira direta com Paraguai 
e Argentina são: Foz do 
Iguaçu, Santa Terezinha de 
Itaipu, São Miguel do Iguaçu, 
Itaipulândia, Missal, Santa 
Helena, Entre Rios do Oeste, 
Marechal Cândido Rondon, 
Pato Bragado, Mercedes, 
Guaíra, Barracão, Bom Jesus 
do Sul, Santo Antônio do 
Sudoeste, Pranchita, Pérola 
d’Oeste, Planalto, Capanema 
e Serranópolis do Iguaçu.

Doa a quem doer
“O povo precisa cobrar. 
Estamos na Câmara dos 
Deputados para representar a 
vontade do povo doa a quem 
doer. Lugar de vagabundo e na 
cadeia, seja ele de colarinho 
branco ou qualquer um” - do 
deputado Sargento Fahur 
(PSD), em solenidade em 
homenagem ao ministro Sergio 
Moro (Justiça e Segurança) e 
aos deputados alinhados com o 
Governo Jair Bolsonaro.

AGENTES de trânsito deram início ontem às orientações, mesmo sem que o 
sistema de Estacionamento Rotativo fosse iniciado
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Governo suspende licitação 
para manutenção da frota
Depois que o deputado estadual 

Soldado Fruet (PROS) pediu ao Tribu-
nal de Contas do Estado do Paraná 
(TCE-PR) a suspensão da licitação 
para gerenciamento da manutenção 
da frota de 18 mil veículos do Estado, 
o Governo do Paraná suspendeu o pre-
gão eletrônico nº 389/2019. As pro-
postas seriam abertas pela Secretaria 
Estadual de Administração e Previdên-
cia (SEAP) nesta quinta-feira (12). A 
informação da suspensão está dispo-
nível no Portal da Transparência (trans-
parencia.pr.gov.br). Segundo a SEAP, 
trata-se de uma decisão administra-
tiva para ajustes no edital, que foi 
questionado pela 5ª Inspetoria do 
TCE-PR e será republicado em data 

Procuradora repassa orientações para administração pública

ainda indefinida.
Na última quinta-feira (5), o depu-

tado Soldado Fruet protocolou no 
TCE-PR uma representação da Lei 
de Licitações (8.666/93), alegando 
a necessidade de sanar irregularida-
des no edital por afronta ao princípio 
constitucional da economicidade. “Não 
consigo entender como que o Governo 
pretende gastar quase 50% a mais 
do que a média histórica de despe-
sas com manutenção da frota após o 
rombo causado aos cofres públicos 
pela JMK”, afirmou o Soldado Fruet. 
“Ainda mais que a CPI que eu propus 
e presido na Assembleia Legislativa 
do Paraná já comprovou o superfatu-
ramento em serviços e peças que a 

Operação Peça Chave, da Polícia Civil, 
apontou”, destacou.

Na solicitação ao TCE, o deputado 
cita que a licitação tem valor anual de 
R$ 73,9 milhões, 47,8% maior que a 
média histórica de gastos com manuten-
ção da frota, que é de R$ 50 milhões, 
conforme consta no termo de referên-
cia do edital. Além disso, os valores de 
mão de obra tiveram reajustes de até 
187,5%, no caso de veículos leves, cuja 
hora-homem passou de R$ 32 para R$ 
92. Outra questão levantada pelo parla-
mentar é que o novo edital reduziu os 
percentuais de desconto para as peças: 
9% para genuínas e 18% para reposição, 
ante 13% e 36%, respectivamente, no 
contrato com a JMK.

O presidente da Assembleia Legis-
lativa do Paraná, deputado Ademar 
Traiano (PSDB), e o primeiro secretário 
da Casa, deputado Luiz Claudio Roma-
nelli (PSB), receberam no gabinete da 
primeira secretaria, a procuradora-geral 
do Estado, Letícia Ferreira da Silva. 
Na ocasião, a chefe da Procuradoria 
Geral do Paraná entregou aos par-
lamentares os três novos Cadernos 
Orientadores publicados pelo órgão 
que visam melhorar a eficiência na 
administração pública. As publicações 
tratam de Contratos e Convênios em 
Aquisições; Prestação de Serviços e 
Obras/Contratação integrada.

Segundo a procuradora-geral, os 
cadernos se prestam a capacitar e 
orientar os servidores públicos na 
elaboração dos termos de referên-
cia, bem como dar maior segurança e 
confiabilidade na atuação dos gesto-
res e fiscais dos contratos nas suas 
funções. “A ideia desses cadernos é 
explicar a todos os servidores e agen-
tes públicos, com uma linguagem 
mais simples, para fazer uma qualifi-
cação no trâmite de todos os proces-
sos destas áreas específicas. Agora, 
com estes três novos, a administra-
ção pública passará a ter um trâmite 

processual mais célere e eficaz nos 
procedimentos de licitações e contra-
tações púbicas, explicou Letícia.

Para Romanelli, os cadernos 
unem informações sobre práticas 
que são impor tantes do ponto de 
vista da legalidade e da transpa-
rência na atuação do Estado. “São 
publicações que uniformizam as 

ações da administração pública em 
áreas absolutamente sensíveis”, 
disse o primeiro secretário. “São 
informações importantes para todos 
os órgãos públicos e não é diferente 
para nós da Assembleia Legislativa, 
que sempre procuramos sempre 
fazer dentro da forma transparente 
e correta”, complementou Traiano.

PUBLICAÇÕES da PGE visam capacitar servidores na fiscalização de contratos e convênios, prestação de 
serviços e obras públicas

EDUARDO MATYSIAK
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Lei da cadeira de rodas
em bancos, rodoviárias
e aeroportos.

2   08

Lei da vaga para
pessoas com deficiência
na escola pública mais próxima. 

2   10

Lei do desconto em 
passagens aéreas para
acompanhantes.

2   13

Lei dos lugares
especiais em estádios
de futebol.

2   15

As leis de proteção para 
pessoas com deficiência 
aprovadas pela Assembleia 
Legislativa do Paraná vêm 
desde muito tempo 
respeitando as condições 
especiais e garantindo a 
acessibilidade das pessoas.
 
Porque na hora de fazer 
a diferença na vida da 
população paranaense, 
a Assembleia sempre 
cumpre seu papel e 
transforma em lei o que 
é bom pra todo mundo.

Participe, acesse
www.assembleia.pr.leg.br

Saiba mais

Quando é
bom pra você,
a Assembleiaapr va.

Quando
é bom

pra quem
precisa
a gente
aprova

,
.

Leis de
proteção para
pessoas com

deficiência.

Novo PA 24 horas será 
inaugurado sexta-feira

Será inaugurado na sexta-feira (13), 
às 18h30, o novo Pronto Atendimento 24 
horas de Umuarama, no antigo endereço do 
Posto de Saúde Central. A estrutura será 
equipada para atender casos de urgência e 
emergência 24h por dia, com o investimento 
de R$ 2,9 milhões, foi realizada por meio 
de parceria entre Prefeitura de Umuarama 
e Universidade Paranaense (Unipar).

O PA funcionará 24h somente a partir 
de janeiro de 2020, porém seu atendi-
mento dentro do horário costumaz, terá 
início no sábado, 14, a partir das 7h. “A 
partir de janeiro ela permanecerá aberta 
24h por dia, todos os dias da semana. 
Porém precisamos deste tempo para a 
transferência e implantação dos equipa-
mentos e sistemas e contamos com a 
compreensão de todos”, explicou a secre-
tária municipal de Saúde, Cecília Cividini.

A secretária lembra que a implantação 

do PA 24h tem uma contrapartida do curso 
de Medicina da Universidade Paranaense 
(Unipar) e representa o investimento de R$ 
2 milhões 963 mil. “Após as adequações e 

ampliação, o prédio terá 1.326,91 m² com 
novos equipamentos, equipe ampliada e 
toda a estrutura para prestar um atendi-
mento de excelência à população.
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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)

(44) 99172-6911

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

TEMOS INÚMERAS 
OPORTUNIDADES PARA 
VOCÊ FAZER UM BOM 

NEGÓCIO!

IMÓVEIS COMERCIAIS, RESIDENCIAIS 
E RURAIS. 

Fale com nossos Corretores:

RES. PQ. DO LAGO

Residência localizada na Rua Ja-
çanã, 2791, Pq. do Lago - Com 
252m² de área total, contendo 
uma residência em alvenaria com 
113m², sendo 01 suíte, 02 quartos, 
sala de estar e cozinha integrados, 
BWC social e lavandeira coberta. 
Ótima localização.

R$ 290.000
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Umuarama não terá estacionamento 
rotativo provisório no final do ano
A Prefeitura de Umuarama deci-

diu não implantar o estacionamento 
rotativo provisório neste final de ano. 
A decisão foi comunicada pelo prefeito 
Celso Pozzobom na tarde de ontem 
(terça-feira, 10). Conforme o prefeito, 
o modelo foi pensado no intuito de 
restabelecer a rotatividade no uso das 
vagas de estacionamento para auxiliar 
o comércio local e atender melhor aos 
consumidores, que nesta época vão às 
lojas adquirir os presentes de Natal.

Porém, não houve consenso 
entre o próprio comércio sobre os 
benefícios do rotativo e a proposta 
encontrou resistência de vereadores 
e outros segmentos, especialmente 
por conta da impossibilidade de 
regularização da multa. “Pensamos 
no melhor para todos, tanto para os 
consumidores – que teriam mais dis-
ponibilidade de vagas – quanto para 
os comerciantes, que receberiam 
mais clientes – já que alguns recla-
mam desistir das compras por falta 
de vagas para estacionar no centro. 
Tivemos o apoio da Aciu (Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola de 
Umuarama), mesmo assim a ideia 
parece não ter agradado à maioria”, 
comentou Pozzobom.

Por esses motivos, o prefeito 
resolveu abortar a ideia de implantar 
o rotativo provisório. “Vamos centrar 
esforços na aprovação da nova lei da 
Zona Azul e a contratação definitiva 
de uma empresa para operar o sis-
tema, com a fiscalização realizada 
pelos nossos agentes de trânsito”, 
explicou, o que prevê que seja defi-
nido no início do ano que vem.

Pozzobom lamentou a situação, 
principalmente porque nesta época 
Umuarama recebe muitos visitantes 
de outras regiões, potenciais consu-
midores para o comércio local, que 
ajudam a aquecer a economia. No 
seu entender, a rotatividade de vagas 
favoreceria as compras. “Os comer-
ciantes reclamam perder negócios 

Contratação por PSS
A atuação dos agentes tem base no parágrafo 4º, artigo 280 do CTB, que diz 

que “O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração 
poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado 
pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competên-

cia”, e também em resolução do Contran (Conselho Nacional de Trânsito).
A opção pela contração por PSS foi feita em razão da necessidade emergencial 

existente à época, bem como para verificar a funcionalidade do sistema, o número 
de agentes necessários e outros critérios para fundamentar o concurso, que já 

está sendo providenciado, de acordo com o prefeito.

porque alguns clientes não encon-
tram espaço para estacionar e desis-
tem das compras. Seria necessário 
o apoio de todos para que o sistema 
funcionasse a contento, mesmo que 
de forma provisória. Como não foi 
possível, desistimos do projeto”, 
acrescentou.

DIFICULDADES
Entre as razões, Pozzobom lem-

brou que não havia cartões disponí-
veis e nem tempo hábil para a con-
fecção, apesar da ajuda oferecida 

pela Aciu. Houve divergências quanto 
à eficiência do sistema e questiona-
mentos sobre benefícios e prejuízos 
aos usuários – já que não haveria 
aviso de irregularidade e os infra-
tores seriam multados conforme o 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

“Diante destas dificuldades, 
vamos nos concentrar na instalação 
do rotativo definitivo, com a nova 
lei e a licitação que vai contratar a 
empresa responsável pelo sistema”, 
reforçou Pozzobom.

Agentes continuam
Os agentes de trânsito continuarão fiscalizando a utilização de vagas especiais 

e demais irregularidades cometidas por condutores no trânsito. Eles contam com 
base legal para trabalhar, receberam o treinamento necessário e estão qualifica-
dos para a função, independentemente do estacionamento rotativo. “A contra-
tação deles ocorreu não apenas em virtude da Zona Azul, mas para fiscalizar o 
cumprimento do CTB e melhorar o trânsito como um todo, contribuindo com o 

trabalho da Guarda Municipal e da Polícia Militar”, acrescentou o prefeito.

PREFEITURA cita impossibilidade de regularização da multa no modelo elaborado pela procuradoria jurídica 
do Município, termo foi alvo de resistência de vereadores

ALEX MIRANDA
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Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Inauguração
do Sest Senat

Foi inaugurada ontem 
(terça-feira, 10) em Umua-
rama, a unidade do Ser-
viço Social do Transporte 
(Sest) e Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem do 
Transporte (Senat), que 
já está funcionando na 
Avenida Ângelo Moreira 
da Fonseca, próximo ao 
cruzamento com a Ave-
nida Rondônia.

A entidade atua na 
qualificação de profis-
sionais para o setor de 
transportes, preparando 
os profissionais para 
executar atividades com 
eficiência e segurança e 
enfrentarem os desafios 
do setor em qualquer 
segmento, atualizados 
para novas tecnologias. 
Oferece cursos presen-
ciais e a distância que 
abrangem diferentes 
áreas do conhecimento, 
relacionadas às ativi-
dades operacionais de 
transpor te, logística e 
gestão dos negócios.

A unidade operacio-
nal da Capital da Ami-
zade homenageia com 
o nome o pioneiro do 
transpor te de passa-
geiros Iwao Yoshii, um 
dos fundadores da Via-
ção Umuarama que é 
cidadão benemérito de 
Umuarama e morreu 
em 2017, aos 92 anos. 
O homenageado estava 
representado por duas 
das suas cinco filhas.

Para a saúde e o 

bem-estar dos trabalha-
dores e seus dependen-
tes, o sistema oferece 
atendimento nas áreas 
de odontologia, fisio-
terapia, nutrição e psi-
cologia, com equipes 
capacitadas. “O Sest 
Senat atua desde a sua 
criação em 1993 e tem 
se firmado como cola-
borador do desenvolvi-
mento do transpor te no 
Brasil”, disse o presi-
dente da Confederação 
Nacional do Transpor te 
(CNT) e dos conselhos 
nacionais do Sest e 
Senat, Vander Costa.

O Sest Senat poderá 
proporcionar atendimento 
aos trabalhadores, seus 
dependentes e à comuni-
dade em geral.

A lém do prefe i to 
Celso Pozzobom, outras 
lideranças acompanha-
ram a inauguração, entre 
elas, o presidente da 
Câmara, vereador Noel 
do Pão, os vereadores 
Júnior Ceranto e Maria 
Ornelas, o vice-prefeito 
Hermes Pimentel da 
Silva, os secretários 
municipais de Gabinete 
e Gestão Integrada, Luiz 
Genésio Picoloto, de Indús-
tria, Comércio e Turismo, 
Douglas Bácaro, e da 
Educação, Mauriza Lima, 
dirigentes do sistema 
Sest Senat, o presidente 
da Aciu, Orlando Silva, e o 
presidente da Fetranspar, 
coronel Sérgio Malucelli.

Escolas cívico-militares
O Ministério da Educação 
avança na implementação das 
escolas cívico-militares. Iniciou 
a capacitação de profissionais 
- professores, gestores, 
diretores, pedagogos - e 
pretende alcançar 216 escolas 
até 2023, esperam-se 54 
ano que vem. A capacitação 
reúne 170 profissionais da 
educação e representantes 
de estados e municípios em 
Brasília. Eles participam de 
palestras e oficinas sobre o 
projeto político-pedagógico 
das escolas, as normas 
de conduta, avaliação e 
supervisão escolar, além da 
apresentação das regras de 
funcionamento das escolas 
e as atribuições de cada 
profissional.

A conferir
O MEC acredita que o 
modelo “vai promover 
um salto na qualidade 
educacional”.

Carência alta
Então ministro da Educação, 
Fernando Haddad revelou 
anos atrás, num fórum de 
João Dória (então empresário 
de eventos) na Bahia, que o 
Brasil tinha déficit de 400 mil 
professores na área de exatas. 
A situação não mudou.

Moro 2020 ou 22
Cresce à boca pequena no 
Palácio especulação sobre 
o futuro de Sergio Moro: 
ministro do STF, vice na 
chapa de Bolsonaro em 
2022, ou até candidato a 
presidente. 

Novas exigências
A Receita Federal vai exigir, 
a partir de 1º de janeiro de 
2020, que as encomendas e 
as remessas internacionais 
possuam a identificação do 
CPF, do CNPJ e do número do 
passaporte do destinatário para 
ter seu despacho iniciado. A 
falta dessa informação poderá 
acarretar a proibição da entrada 
e a devolução da encomenda 
ao exterior.

Lavanderia
A situação é tão difícil 
nas contas públicas que 
a Marinha comemora 
emenda de R$ 120 mil, do 
deputado Gustavo Fruet, 
para aquisição de máquinas 
de lavar para a unidade do 
Estágio Inicial e Adaptação, 
no Paraná.

Seringa nos pais
Avança em comissões na 
Câmara dos Deputados um 
Projeto de Lei (3842), de 
Alice Portugal (PCdoB-BA), 
que promete polêmica. 
Criminaliza os pais que não 
vacinarem os filhos. 

Saliência rural
O deputado Pastor Eurico 
(PHS-PE) apresentou o Projeto 
de Lei 6.317, que proíbe a 
construção de motéis no 
perímetro urbano. Ganhou 
simpatia da bancada evangélica.

Zé gourmet
Condenado na Lava Jato, com 
liminar de soltura dada pelo 
ministro presidente do STF, 
Dias Toffoli, José Dirceu curte 
a vida em encontros com a 
militância do PT em Brasília. 
Hoje será homenageado em 
jantar por adesão (R$ 50 por 
pessoa) no Fulô do Jirimum, 
na Vila Planalto, com comida 
nordestina no cardápio.

Pé na estrada
A vida de luxo com viagens 
de jatinhos bancadas pelo 
PT e do bolso ficou para 
trás. Dirceu agora só viaja de 
carro, independentemente 
da distância, para não ser 
hostilizado.

Atentai
O Senado pode avançar ano 
que vem numa proposta que 
proíbe a prisão administrativa 
de policiais e bombeiros.
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Traficantes batem carro 
com 150 kg de maconha

Policiais militares que integram o 
7º Batalhão, apreenderam mais de 
150 quilos de maconha no início da 
tarde da terça-feira (10). A apreen-
são aconteceu em Cruzeiro do Oeste 
e a droga estava sendo transportada 
em um veículo Hyundai HB20, de cor 
prata, que se envolveu em uma coli-
são de trânsito na avenida Brasil, 
centro da cidade.

A condutora de um Volkswagen 
Golf, que é moradora de Cruzeiro 
do Oeste, relatou aos policiais que 
o HB20 entrou no acesso em alta 
velocidade e bateu de frente com o 
seu carro. Após a colisão, os dois 
ocupantes do Hyundai fugiram cor-
rendo e se embrenharam em uma 
área de pastagem nas proximida-
des da rodovia PR-323.

Durante uma revista no interior 
do carro abandonado, que tem pla-
cas de São Paulo/SP, os policiais 
encontraram sete fardos de maco-
nha que, depois de pesados, totali-
zaram 150,5 quilos. Além da droga, 
dois telefones celulares também 
foram encontrados. Os aparelhos 
serão submetidos à perícia. Ainda, 
algumas peças de roupa dos envol-
vidos também foram apreendidas.

Depois da apreensão, as equi-
pes do 7º Batalhão da PM e inves-
tigadores da Polícia Civil realizam 
buscas na região a fim de locali-
zar os fugitivos, mas até o final 
da tarde de ontem não os encon-
traram. O veículo e a droga foram 
encaminhados à 17ª Delegacia de 
Polícia Civil.

Idoso preso traficando maconha em frezzer

DROGA apreendida pela Polícia Militar depois que 
os ocupantes do carro fugiram ao se envolverem em 
acidente no centro de Cruzeiro do Oeste

DIVULGAÇÃO

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) prendeu 
um idoso de 64 anos 
transpor tando 99,6 
qui los de maconha 
dentro de um freezer 
em Alto Paraíso, por 
volta da 1h de ontem 
(10) .  A  abordagem 
aconteceu na BR-487, 
quando os agentes da 
PRF deram ordem de 
parada ao motorista de uma 
Fiat Strada. O homem demons-
trou muito ner vosismo, razão 
pela qual os policiais intensifi-
caram as buscas.

Na caçamba, era transportado 
um freezer, que segundo o idoso, 
seria entregue para seu filho. Ao 
abrirem o equipamento, os agen-
tes encontraram 99,6 quilos de 

Contrabando
Motorista de um caminhão foi preso na 
manhã de ontem (10) pela PM em Iporã, 
por contrabando de cigarros. As 700 
caixas de cigarros estavam na carroceria 
de um caminhão. Um celular e um 
rádio HT também foram apreendidos. O 
motorista foi levado preso, junto com o 
caminhão e carga, para a Delegacia da 
Polícia Federal, em Guaíra. 

Assassinato
O corpo de de Isaías José de Andrade, 
de 55 anos, foi encontrado na tarde de 
ontem (10) em um canavial às margens 
da PR-180, perto do trevo de acesso 
a Mariluz, em Cruzeiro do Oeste. A 
vítima foi ferida com três perfurações 
provavelmente provenientes de 
disparos de arma de fogo. Sua moto 
foi deixada no local. Não foram 
encontradas cápsulas de munição, 
apenas um rastro de sangue, indicando 
que a vítima tenha rastejado por 5 
metros em direção ao canavial.

maconha divididos em tabletes. 
O motorista, que não tem habili-
tação e reside em Iaras/SP, disse 
que saiu de Naviraí/MS com des-
tino a Lins/SP, onde entregaria o 
freezer para seu filho.

Diante dos fatos, o homem 
foi preso em flagrante e condu-
zido à Delegacia de Polícia Civil 
de Xambrê.

MACONHA saiu de Naviraí/ MS e seria levada para Lins/SP

DIVULGAÇÃO
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Caminhoneiro que tentou matar 
agentes da PF vai a júri popular

O Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF4) manteve sentença que 
determinou que um homem, resi-
dente de Altônia (PR), seja julgado 
pelo Tribunal do Júri Popular Federal 
por tentativa de homicídio qualificado 
contra agentes da Polícia Federal 
(PF). A decisão foi tomada pela 8ª 
Turma da corte, por unanimidade, 
ao negar provimento ao recurso cri-
minal em sentido estrito interposto 
pelo réu em sessão de julgamento 
realizada na última semana (4/12).

De acordo com a denúncia do 
Ministério Público Federal (MPF), em 
outubro de 2018, em uma estrada de 
terra no município de Altônia às mar-
gens do Rio Paraná, o réu L.P.E., que 
estava dirigindo um caminhão em alta 
velocidade, jogou o veículo em direção 
a uma viatura da PF, destruindo o carro 
policial com a colisão. A viatura estava 
ocupada por três agentes que estavam 
fazendo uma operação de repressão 
ao tráfico de drogas e ao contrabando 
de cigarros na localidade.

Em razão da iminente colisão 

Materialidade
Em seu voto, o relator do processo na 
corte, desembargador federal Thomp-
son Flores, destacou que “ao tratar do 
procedimento relativo aos processos 
da competência do Tribunal do Júri, 
prevê o Código de Processo Penal, em 
seu art. 413, que o juiz, fundamenta-
damente, pronunciará o acusado, se 
convencido da materialidade do fato 
e da existência de indícios suficientes 
de autoria ou de participação. Para 
impronunciar o acusado ou proceder 
à desclassificação são necessárias 
provas claras e firme convencimento. 
Com efeito, contrariamente à sen-
tença final, na sentença de pronúncia 
não é observado o princípio in dubio 
pro reo, vigindo, aqui, o princípio do 
in dubio pro societate, no sentido de 
que somente prova sem mácula de 
dúvida em favor do réu impedirá a 
apreciação do caso”.

Indícios de autoria
Para o magistrado, “verifica-se que, no caso em análise, se afiguram presentes 

prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a ensejar a pronúncia do 
acusado. Não se encontrando configurada nenhuma das hipóteses de impronúncia, 
de desclassificação ou de absolvição sumária a decisão caberá ao Tribunal do Júri. O 

recorrente limita-se a alegar a ausência de dolo. Tal análise, todavia, é da competência 
soberana do Tribunal do Júri, que deve ser preservada”.

entre o caminhão conduzido pelo 
denunciado com o carro policial, os 
agentes acionaram a sinalização 
de luz alta e o giroflex, bem como 
realizaram gestos pela janela com 
a mão para que o réu reduzisse a 
velocidade, no entanto, ele acelerou 
ainda mais o veículo e obrigou os 
policiais a saltarem da viatura para 
evitar que fossem esmagados pelo 
caminhão. Para o Ministério Público, 
essa atitude do acusado demonstrou 
o seu dolo em assumir o risco de 
matar os servidores da PF.

Ele foi denunciado pelo crime de 
tentativa de homicídio qualificado, 
quando o delito é cometido contra 
autoridade ou agente integrante do 
sistema prisional e da Força Nacional 
de Segurança Pública, no exercício 
da função ou em decorrência dela, 

conforme dispõe o artigo 121, pará-
grafo 2º, VII, combinado com o artigo 
14, ambos do Código Penal.

SEM PROVAS
O juízo da 1ª Vara Federal de 

Umuarama (PR), em julho deste ano, 
entendeu haver provas de materiali-
dade do fato criminoso e indícios de 
autoria por parte do acusado.

Dessa forma, a sentença pro-
nunciou o réu e determinou que o 
julgamento do crime fosse realizado 
pelo Tribunal do Júri Popular, pois, de 
acordo com o artigo 74, parágrafo 1º, 
do Código de Processo Penal, compete 
ao Júri analisar os crimes dolosos con-
tra a vida, consumados ou tentados.

O réu recorreu ao TRF4. A 8ª Turma 
do tribunal, de forma unânime, negou 
provimento e manteve inalterada a 
decisão de primeira instância.

Índice em % OUT NOV ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,10 0,51 3,12 3,27
IGP-M (FGV) 0,68 0,30 5,11 3,97
IGP-DI (FGV) 0,55 0,85 5,85 5,38

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
11/11 a 11/12 0,5000 0,2871 0,0000
12/11 a 12/12 0,5000 0,2871 0,0000
13/11 a 13/12 0,5000 0,2871 0,0000
14/11 a 14/12 0,5000 0,2871 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,76% 30,44 
Vale ON -0,47% 51,20 
ItauUnibanco PN -1,45% 36,02 
Bradesco PN -0,35% 34,48 
Gol PN -4,61% 35,00 
Marfrig ON +2,94% 11,19

IBOVESPA: -0,28% 110.672 pontos

Índice OUT NOV DEZ
IGP-M (FGV) 1,0337 1,0315 1,0397
IGP-DI (FGV) 1,0300 1,0329 1,0538
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 108,72
Libra est. 0,7592
Euro 0,9016
Peso arg. 59,99

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,5% 4,1470 4,1480 -2,2%
PTAX  (BC) -0,2% 4,1421 4,1427 -1,9%
PARALELO +0,5% 4,0900 4,3800 -2,2%
TURISMO +0,5% 4,0900 4,3600 -2,2%
EURO 0,0% 4,5928 4,5951 -1,4%

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 10/12

Iene R$ 0,0381
Libra est. R$ 5,46
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1552,80 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 10/12

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 10/12 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 84,00 1,8% -1,8%
SOJA Paranaguá 90,00 1,7% -1,1%
MILHO Cascavel 42,00 0,0% 6,3%

SOJA 901,25 4,00 -3,2%
FARELO 296,90 0,20 -2,6%
MILHO 363,25 -2,50 -3,7%
TRIGO 534,75 2,75 4,8%

SOJA 79,06 0,4% 2,9%
MILHO 36,62 1,1% 10,9%
TRIGO 48,00 0,3% 4,3%
BOI GORDO 197,15 -2,5% 19,6%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 10/12 PR DIA 30d.

Em 10/12 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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Circuito de Volêi de Praia 
entra em sua etapa final

A Secretária Municipal de 
Espor te e Lazer de Umuarama 
(Smel) está com inscrições aber-
tas para a etapa final do Circuito 
de Vôlei de Praia. A competição 
acontece nesse domingo (15) no 
bosque Uirapuru.

Haverá disputas em três cate-
gorias: infantil (até 14 anos), 
juvenil (de 15 a18 anos) e adulto 
livre (qualquer idade), todos no 
naipe feminino e masculino. A 
pontuação dessa etapa será 
acumulada com as das outras já 
realizadas pela Smel. No final do 
circuito, quem tiver as maiores 
pontuações serão premiados. No 
entanto, mesmo nessa próxima, 
pois cada etapa possui premia-
ções específicas também.

Atividade à 
população
O objetivo do circuito é proporcio-
nar atividades para a população, de 
forma acessível e gratuita. As ins-
crições serão feitas por duplas gra-
tuitamente e seguem até amanhã 
(quinta-feira, 12). É necessário que 
os atletas interessados entrem em 
contato com a organização através 
de ligação ou pelo aplicativo what-
sapp no número (44) 98444-7811.

HAVERÁ disputas em três categorias, para atletas dos 14 aos 18 anos

O Grêmio negocia com o Santos a contratação de Victor Ferraz para 2020, as trata-
tivas envolvem termos para compra dos direitos do lateral direito. A posição é uma das 
prioridades do clube gaúcho no Mercado da Bola para o próximo ano. Aos 31 anos, 
Ferraz tem contrato na Vila Belmiro por mais duas temporadas. Apesar do vínculo longo, 
existe interesse do Santos no negócio e essa posição facilita a operação, mas o Peixe 
ainda não vê ‘consistência’ na investida gremista

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Afsu representará o 
Paraná na Liga Sul

Na noite da última segunda-feira 
(9), o Afsu se consagrou o mais novo 
campeão da Taça da Federação Para-
naense de Futebol de Salão (FPFS). 
Jogando em casa, no Ginásio Amário 
Viera da Costa, o Vierão, venceu o 
Ampére com um placar de 3 a 0 nas 
cobranças de pênaltis, a equipe con-
tou com o apoio da torcida.

Com a vitória, o Afsu será um, de 
dois representantes do Paraná na Liga 
Sul. O time comandado por Nei Victor 
vai representar também a Capital da 
Amizade no campeonato em que os 
estados do Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul, levarão dois times 
cada, para a competição prevista para 
começar em abril do ano que vem.

A decisão foi levada para os 
pênaltis depois de um empate em 1 
a 1 no tempo regulamentar.

Na par tida de ida, que aconte-
ceu no Ginásio da Rondinha, em 
Ampére, o resultado também foi um 
empate em 2 a 2.

Na volta, em Umuarama a partida foi 
acirrada e os dois times jogaram duro, 
dificultando ao máximo as infiltrações 
do adversário. Roubadas de bola eram 
constantes, mas a posse de bola foi 

Equipes da F1 rejeitam pneus para 2020
A Fórmula 1 continuará a utilizar os 

pneus Pirelli com especificações de 
2019 na temporada 2020 da categoria, 
já que as equipes votaram por unani-
midade pela rejeição aos novos com-
postos que estavam sendo preparados 
para a próxima temporada. As especifi-
cações de 2020, projetadas para redu-
zir a degradação dos pneus e fornecer 
uma faixa mais ampla de temperatura, 
além de menos superaquecimento no 
ar sujo, estrearam nos treinos livres nos 
Estados Unidos, mas receberam críticas 
bastante negativas dos pilotos. A Formula 1 agora está aguardando qual vai ser o mais novo parceiro no ano de 2020

maior para o Umuarama Futsal, que 
aproveitou uma das várias oportunida-
des aos 12 minutos do primeiro tempo e 
abriu o placar, com um gol do camisa 23 
Danilo Hugo, levando a torcida ao delírio.

O Afsu conseguiu se manter 
na frente no placar até o segundo 
tempo, quando o jogo seguia no 
mesmo ritmo, até que aos 26 minu-
tos, Thiago, camisa 11 do Ampére, 
marcou um gol e deixou tudo igual.

A torcida cantou e aplaudiu cada 
lance do time do Umuarama até o final 
do jogo, mas a partida acabou sendo 
levada para os pênaltis. O Umuarama 
marcou as primeiras três cobranças e o 
jogo terminou com um placar de 4 a 1.

“Foi uma partida muito disputada 
e equilibrada, o Umuarama buscou o 
controle do jogo procurando a vitória 
no tempo normal, mas a marcação 
do adversário foi muito forte, e com 
uma defesa muito boa. Após uma 
falha técnica da nossa equipe em 
uma saída de bola, o Ampére apro-
veitou bem a oportunidade deixando 
tudo igual e encaminhando decisão 
para os pênaltis, onde fomos mais 
felizes e garantimos um bom placar, 
levando a Taça Paraná”, ressaltou o 

técnico do Afsu Nei Victor.
O outro representante do Paraná 

no campeonato sul brasileiro de futsal, 
sairá da partida final pela Série Ouro do 
paranaense, que acontece em Foz do 
Iguaçu dia 14, entre Foz e Dois Vizinhos.  

CAMPEÃO 2019 da Taça da Federação Paranaense 
de Futebol de Salão

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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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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 • SBT
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Malhação 
Filipe ofende Rita, e Serginho inter-
fere na discussão dos dois. Anjinha 
afirma a Marco que irá para a Bahia 
e o major impõe limites à filha. Lúcia 
pede que Jaqueline tenha cuidado com 
suas investigações sobre o material 
deixado por Zé Carlos. Filipe desabafa 
com Beto sobre Rita. Meg pede ajuda 
financeira a Filipe. César ajuda Lígia. 
Os alunos apoiam Celso, mas Marqui-
nhos ameaça o professor. Marco estra-
nha o comportamento de Jaqueline. 
Lara elogia Leila. Rita questiona Rui 
sobre seu conhecimento da separação 
de Lígia e Joaquim.

Éramos seis 
Olga gosta da ideia de Zeca ter 
uma confeitaria com Neves. Justina 
observa quando Candoca conta seu 
dinheiro. Carlos comenta com Marcelo 
sobre Inês. Afonso conta a Inês que o 
namoro de Carlos e Mabel é recente. 
Lola sente a ausência de Alfredo. 
Alfredo e Adelaide ficam juntos. Emí-
lia decide notificar a polícia sobre o 
sumiço de Adelaide. Justina revela que 
enterrou as economias de Candoca. 
Lola sofre com a falta de dinheiro, e 
Clotilde sugere que a irmã dispense 
Durvalina.

Amor de mãe
Davi é levado para a delegacia. Jorge 
apoia Estela. Lurdes convida Camila 
para sair com Thelma e Danilo. Davi 
recusa a ajuda de Vitória. Amanda paga 

Padre Paulo insinua para Paloma que 
o pai de Gabriela pode estar vivo
Em “Bom sucesso”, Thaíssa avisa a Gisele que não há 
sinais de Diogo nas imagens da câmara de segurança. 
Marcos acredita que o episódio tenha sido um acidente, 
apesar da insistência de Gisele em acusar Diogo. Mauri 
avisa a Paloma que Gabriela tem um tipo sanguíneo 
raro. Alberto recupera a memória. Paloma comenta com 
Ramon que Gabriela deve ter o tipo sanguíneo de Elias. 
Padre Paulo insinua para Paloma que o pai de Gabriela 
pode estar vivo.

a fiança de Davi, que planeja como 
libertar os outros. Miranda e Matias 
se amam. Wesley descobre que Jader 
foi coagido a confessar o assassinato 
de Genilson. Lídia visita Estela e cons-
tata seu sofrimento por causa de Raul. 
Miriam questiona o interesse de Wesley 
em Jader. Penha se irrita ao ver Wesley 
e Miriam juntos. Raul questiona Vitória 
sobre o passado dos dois. Lurdes pede 
desculpas a Érica. Álvaro comemora seu 
filho com Verena. Danilo e Camila desis-
tem de jantar com Thelma e Lurdes, mas 
acabam se conhecendo sem saber da 
ligação de suas mães. Belizário ateia 
fogo ao galpão de Davi.

As aventuras de Poliana 
Jeff descobre que Mosquito roubou 
o celular de Brenda e vai atrás dele. 
Bento fica feliz por ter conseguido final-
mente se entender com João. Para 
livrar Jeff da gangue de Falcão, Gleyce 
chama a polícia. Vini pergunta se Gabi 
foi a responsável por organizar a festa 
e a menina nega. Luigi consola Yas-
min. Gael e Benício tentam convencer 
a mãe a alugar a casa para Fernanda. 
Mirela pega Gabriela no flagra, con-
segue desmascara-la e conta tudo à 
Ruth. Poliana da o colar que Pendleton 
a deu de presente para proteger João 
durante sua viagem. Fernanda e Clau-
dia entram em um acordo e acertam 
os detalhes para o aluguel.

Cúmplices de um resgate 
No vilarejo, Otávio pede para ‘Manuela’ 
cantar durante o pedido de casamento 

que ele fará para Rebeca. Isabela pensa 
em algo para não precisar cantar, mas 
não sabe o que fazer. Os amigos da 
banda da Manuela aceitam tocar no dia 
do pedido, o que deixa a garota ainda 
mais aflita. Fausto convida Helena para 
almoçar. Otávio vai até a confecção e diz 
para Rebeca que precisa dizer algo para 
ela. Aurora e Fortunato viajam, deixando 
Priscila com a mãe, Safira. 

Topíssima 
Ramiro conversa com Tobias e diz que 
ainda não é a hora de vender o passe de 
Caio. Poderosa acorda e se assusta ao 
saber que foi atacada. No clube noturno 
Mademoiselle Olympia Night Club, Ber-
nardo se encontra com Leandro e diz 
que foi visto com Poderosa. Furacão 
descobre o paradeiro de Poderosa. Ber-
nardo avisa a Leandro que foi visto pela 
mãe de Caio. Poderosa pergunta se 
Furacão viu algo na noite anterior.

O rico e Lázaro 
Raquel chora desesperada. Lior pro-
cura por Asher. Gadise procura Amitis 
e avisa sobre o sumiço de Kassaia. A 
princesa recebe a ajuda de Asher. Lia 
visita Naomi e pede para Larsa ficar 
longe dela. Irritado, Fassur vai até a 
casa de Elga e se queixa de Zac. Ilana 
fica feliz ao saber que Ravina adminis-
trará a sinagoga. Zac se declara para 
Joana. Daniel diz que protegerá Lia e 
Naomi. Diante da fornalha em chamas, 
os três sábios hebreus se mantêm 
firmes. O rei ordena que eles sejam 
lançados às chamas.



17VARIEDADESUMUARAMA, 11 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

Um Vênu4s expansivo facilita o surgimento de dis-
cussões íntimas. Este é o momento para desenvol-
ver seu relacionamento com cuidado. “Depois de 
fazer um esforço, vem a recompensa”. Seria bom se 
lembrar disso. Tenha uma noite de relaxamento total.

Não confie nas opiniões superficiais que você ouve 
por acaso, mas verifique por si mesmo. Seu estado 
de ânimo forte natural e sua coragem compensa-
rão a falta de energia. Você não está dormindo o 
suficiente.

Você vai ter que fazer uma pausa eventualmente. 
Você não tem motivação para cuidar de si mesmo, 
uma tendência ao excesso pode ameaçar a sua 
saúde.

Júpiter o está guiando na direção certa e você terá a 
inspiração para finalizar as questões atuais. Apesar 
de sua tendência a pensar muito, você vai manter 
uma visão equilibrada, tomando um pouco de ar 
fresco. O ar fresco é sinônimo de fuga mental.

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

Você corre o risco de se perder muito profunda-
mente em seus pensamentos e de se distrair. Não 
exagere! Você realmente quer agir, mas o seu corpo 
vai precisar de descanso - lembre-se disso.

Suas iniciativas terão repercussões positivas. Você 
está preparado para enfrentar obstáculos, a moral é 
boa ao seu redor e você será eficaz com resultados 
tangíveis.

Você está completamente absorto em seus pensa-
mentos e devaneios. Você terá a inspiração para fazer 
progressos em seus planos. Você está usando muita 
energia e a fadiga é desagradável. Tire um tempo para 
recarregar suas baterias em ambiente calmo e solitário.

Você se afastará de seu cotidiano. É hora de fazer 
planos para o futuro. Você precisa encontrar um 
equilíbrio entre o físico e o bem-estar mental, o 
repouso e a atividade para fazer justiça às neces-
sidades do seu corpo.

Seu instinto será de fazer observações cínicas, mas 
você não vai querer machucar ninguém. Você está 
em sintonia com o seu entorno, sem obstáculos à 
vista. Você vai estar mais equilibrado e isso lhe 
dará força.

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

Não hesite em sair de um determinado projeto, as 
dúvidas que você tem são bem fundadas. Não é o 
momento para se lançar em operações importantes. 
O sono traz conselhos e faz com que fique mais 
fácil de pensar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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“Se não estiver-
mos dispostos 
a pagar um 

preço por nossos 
valores, se não 

estivermos 
dispostos a fazer 
alguns sacrifícios 
para realizá-los, 

então deveríamos 
nos perguntar se 
realmente acre-
ditamos neles.”  
(Barack Obama)  

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 
aniversário hoje -, Ana Paula Gomes 
da Cruz, Antônio João Vanoni Car-
doso, Edmilson Marcos dos Santos, 

Regiane Aci do Nascimento , Antônio 
Evaristo de Melo,  Ismael De Oliveira, 
Carlos José Dallanora e Fabiana Ru-
gonni Ferrari. Da coluna: felicidades!

Auto de Natal
A Unipar está com tudo pronto para o grande evento do ano, o 

Auto de Natal, projeto desenvolvido em parceria com a prefeitura 
[Secretaria Municipal de Educação]. A decoração, como sempre, 
promete encantar, assim como o conjunto de vozes de cerca de 
duzentas crianças. Será nesta quinta (12) e começa às 20h30.

NATAL & MAGIA
O tradicional espetáculo Natal ENCANTADO nos 

reservou um momento mágico com os protagonistas 
da festa e anfitriões da noite -, Dulce e Celso Poz-
zobom entregues a magia do Natal juntamente com 
Suellen Chrisbbeiro. O  evento  na noite de sábado 
(7) proporcionado por centenas de pessoas: crian-

ças, adultos, jovens, idosos todos acompanhados de 
carisma, Luz, magia, encantamento -, e emoldurados 

pela estrela da noite, o PAPAI NOEL. Já consagra-
do como sucesso pelo público, o desfile presenteou 
todas as famílias que foram conferir de perto este 

presente que Umuarama ganhou . . . 

ARQUIVO PESSOAL

Novo Chevrolet Onix Joy 2020

A Chevrolet do Brasil apresentou a linha 2020 do Onix Joy - versão de entrada do hatch, 
que agora ganha como atualização visual o desenho das demais versões.

Por fora, as mudanças se concentram basicamente na parte frontal e traseira do veículo. 
Mudam capô, grade, faróis, lanternas e para-choques. Outra novidade é a opção de acaba-
mento Black, que agrega luz de posição diurna em LED, rodas aro 15 com calotas escure-
cidas, maçanetas pintadas na mesma cor da carroceria, logo Chevrolet com fundo preto e 

moldura da grade e retrovisor em preto brilhante. Por dentro, as diferenças ficam por conta 
do acabamento do painel central e dos bancos com revestimento híbrido. Ar-condicionado, 
direção com assistência elétrica, transmissão com seis marchas e comando elétrico das tra-
vas e vidros são equipamentos de série em todas configurações.  Já o sistema multimídia e 
o ajuste eletrônico dos retrovisores externos, por exemplo, são ofertados como acessório. O 

Onix Joy já está nas  concessionárias Chevrolet                                                            

                                                                                       

Uvel – O melhor lugar para comprar o seu carro! 

DIVULGAÇÃO
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Paraná tem 10 cidades
em epidemia de dengue

O boletim semanal epidemio-
lógico divulgado na terça-feira 
(10) pela Secretaria da Saúde do 
Paraná registra 2.631 casos confir-
mados de dengue no Estado, 762 
a mais que na semana anterior. A 
Secretaria da Saúde informa que o 
aumento de 40,77% se deve, prin-
cipalmente, ao acúmulo de dados 
de duas semanas por problemas 
no sistema de informação de algu-
mas Regionais de Saúde.

“É um número preocupante, 
muitas cidades vivem epidemia 
de dengue e só com a par ticipa-
ção da população vamos reduzir 
estes casos”, diz o secretário 
de Estado da Saúde, Beto Preto. 
Ele destaca que o Governo do 
Estado faz uma grande campa-
nha de orientação e prevenção, 
além de atividades como pales-
tras informativas e ações de 
campo em busca de criadouros 
em todos os municípios.

“Dengue é uma preocupação 
latente, crônica. Temos que nos 
unir. O problema não é do vizinho 
do lado, ou da frente ou do dono 
do terreno baldio. O problema é 
de todos nós. Somente os agen-
tes de combate às endemias dis-
tribuídos nos 399 municípios do 
Estado não conseguem fazer o 
trabalho de eliminação de criadou-
ros do mosquito Aedes aegypti”, 
aler ta o secretário.

“É preciso eliminar todos os 
criadouros do mosquito identifica-
dos no quintal de casa, no nosso 
vizinho, no terreno vazio, dentro 
da repartição pública, da escola, 
comércio, restaurante. O mos-
quito não escolhe uma localização 

Dados
O boletim semanal destaca que 10 municípios estão em situação de epi-

demia - dois a mais que no informativo anterior. São eles: Nova Cantu, Quinta 
do Sol, Inajá, Santa Isabel do Ivaí, Ângulo, Colorado, Floraí, Uniflor, Doutor 

Camargo e Florestópolis.
A lista de municípios em situação de alerta também aumentou: eram 10 e 

agora são 14: Lindoeste, Juranda, Douradina, Cianorte, Indianópolis, São Carlos 
do Ivaí, Flórida, Munhoz de Mello, Leópolis, Uraí, Jesuítas, Diamante do Norte, 

Paranacity e Sertaneja.

específica. Está onde haja pouco 
acúmulo de água e ele possa fazer 
a deposição dos ovos”, reforça.

MORTE
A  Sec r e ta r i a  da  Saúde 

aguarda para a publ icação 
em boletim a confirmação do 
segundo caso de mor te por den-
gue no município de Nova Cantu, 
na região Centro-Oeste.

Uma força tarefa com profis-
sionais da Vigilância da Secreta-
ria da Saúde de Nova Cantu e de 

municípios vizinhos realiza busca 
ativa de criadouros. A cidade, com 
cerca de 7 mil habitantes, tem 
283 casos confirmados de den-
gue. A operação reforça a orien-
tação sobre a limpeza de casa 
em casa para a eliminação dos 
focos. Muitos criadouros estão 
sendo encontrados em fossas 
e poços desativados, locais que 
acumulam água parada e, conse-
quentemente, se transformam em 
grandes criadouros de mosquito.

PARANÁ tem 2.631 casos de dengue e 14 municípios em estado de alerta

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

Final do mês que vem tem colação de grau, em 
Umuarama. Entre os formandos que se despedem da 
Unipar está a baiana Sabrina Marcelle Nogueira Santos, 
de Nutrição. Sabrina veio da Bahia, sua terra natal, 
para fazer a graduação aqui. Ela diz que acertou na 
decisão, pois o curso correspondeu às suas expectativas, 
tanto em teorias quanto nas práticas desenvolvidas 
em laboratórios. Seu orgulho de ser baiana carrega na 
cabeça. A acadêmica sempre chama a atenção pelos 
turbantes coloridos que usa nas aulas práticas. Sua 
simpatia também é muito admirada pelas colegas. Vai 
deixar muita saudade!

A Unipar convida a todos para o Auto de 
Natal. Será nesta quinta, às 20h30, no Câmpus-

Sede. Como sempre, as sacadas estarão 
iluminadas para os cânticos das crianças 
de escolas da rede municipal de ensino. 

Serão aproximadamente duzentas vozes. A 
expectativa é de que mais de mil pessoas 
compareçam para assistir. O projeto tem 

parceria da prefeitura [Secretaria de Educação].

Sabrina, a simpática baiana!

Amanhã tem Auto de Natal
CONVITE

Natal solidário
No domingo (15), acontecerá no 
Lago Aratimbó o ‘Natal Solidário’, 
quando haverá shows com vários 
artistas e para participar, poderá 
doar 1 quilo de alimento não-pe-
recível, que será revertido para o 
Lar São Vicente, em Umuarama. 
O evento começará às 15h com 
shows das duplas Humberto e 
Ronaldo, Conrado e Alessandro, 
Hugo e Thiago, entre outros. Quem 
doar o quilo de alimento, vai estar 
participando a um prêmio de R$ 
5 mil. A previsão é que o evento 
tenha duração até as 21h.

Emprego
A Agência do Trabalhador de 
Umuarama oferta 183 vagas de 
emprego no posto da Avenida Rio 
Branco, 421. Os candidatos interes-
sados nas vagas devem comparecer 
ao posto portando documentos 
básicos, como RG, CPF, PIS e Car-
teira de Trabalho.
Se a vaga exigir habilidades espe-
cíficas, é necessário apresentar 
comprovação, como certificados ou 
outros documentos. O telefone para 
contato e mais informações é o (44) 
3621-1100. O atendimento inicia às 
8h e vai até às 17h, com intervalo 
para almoço entre às 12h e 13h30.

PSS em Tuneiras
A Prefeitura Municipal de Tuneiras 
do Oeste está com inscrições aber-
tas para o Processo Seletivo Sim-
plificado (PSS). Os cargos ofertados 
são Assistente Social; Atendente de 
Apoio da Rede Municipal de Ensino; 
Auxiliar Administrativo; Auxiliar 
de Serviços Gerais; Brigadista 
Florestal; Cozinheiro; Condutor de 
Veículo Automotor; Farmacêutico; 
Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; 
Médico Clínico Geral; Nutricionista; 
Operador de Máquinas Pesadas; 
Professor-Educador Infantil; Profes-
sor- Ensino Fundamental; Psicó-
logo e Técnico de Enfermagem. 
Os interessados em se candidatar, 
podem se inscrever até hoje 11 de 
dezembro (quarta-feira) através do 
site da prefeitura.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA

2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI
Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - Umuarama/PR - CEP:

87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br
Processo: 0012367-21.2011.8.16.0173

Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial
Assunto Principal: Prestação de Serviços

Valor da Causa: R$ 30.566,25
Exequente(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Executado(s): PRISCILLA BERTELLI DO NASCIMENTO

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
 

O DR. , MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DAMARCELO PIMENTEL BERTASSO
COMARCA DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...

 
 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem que,

através dos autos nº  de  onde é exequente 0012367-21.2011.8.16.0173 Execução de Título Extrajudicial
 e executado  vem tornarAssociação Paranaense de Ensino e Cultura Priscilla Bertelli do Nascimento,

público e de conhecimento geral de que por este ato procede a  do(a) executado(a) INTIMAÇÃO Paulo
 inscrita no CPF nº 048.794.409-73, atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foraCesar Leite Silva,

efetuada a penhora sobre os seguintes bens:
 
Penhora de dinheiro efetuado através do sistema BacenJud, no valor de R$ 572,18

(quinhentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), realizado em 16/08/2019.
 
Assim, fica o(a) executado(a)  da referida penhora, bem como, para que, noINTIMADO(A)

prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifeste-se requerendo o que de direito, sob pena de considerar-se
aceitos como verdadeiros os fatos contra si articulados se não o fizer.

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não

aleguem ignorância ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.
 

Umuarama, 20 de novembro de 2019.

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito
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Comerciante tenta beijar 
agente de saúde e vai preso

Um homem de 74 anos 
foi encaminhado para dele-
gacia após tentar beijar uma 
agente de saúde no bairro 
Ouro Preto, em Umuarama. 
Segundo o site OBemdito, 
a vítima de 30 anos ficou 
bastante abalada e precisou 
ser medicada após o fato. A 
agente já havia terminado 
de visitar todas as casas na 
rua Antonio Bandeira quando 

Adolescente é apreendida depois de furtar bijuterias

foi chamada para entrar em 
um bar. O homem disse que 
precisava mostrar algo para a 
agente. “Eu entrei pela porta 
lateral, conheço ele, fui na 
inocência. É uma pessoa que 
eu achei que não ia me fazer 
mal”, lamenta a vítima.

Na sequência o idoso 
colocou a mão na cintura 
da mulher e pediu um beijo. 
Com a negativa, ele tentou 

aproximar a cabeça dela e 
foi empurrado. “Aí ele me 
soltou, não forçou mais que 
isso, mas eu me senti muito 
mal”, disse a vítima entre 
lágrimas. O dono do bar 
ainda ofereceu doces para 
a agente após o assédio.

Como ficou em estado 
de choque a mulher ligou 
para o marido e retornou à 
Unidade Básica de Saúde 

(UBS) do Jardim Cruzeiro, 
onde foi medicada. A Polícia 
Militar foi acionada e enca-
minhou o homem acusado, 
bem como a denunciante, à 
7ª Subdivisão Policial (SDP), 
onde o comerciante admi-
tiu que queria o beijo, mas 
minimizou a situação. “Nós 
começamos a conversar no 
bar aí deu esse rolo”, diz. 
(Colaboração OBemdito)

Uma garota de 17 anos, 
foi flagrada ao tentar furtar 
bijuterias no centro de Umua-
rama ontem (10) à tarde. A 
Polícia Militar foi acionada 
assim que os funcionários 
dedo estabelecimento alvo 
da jovem, perceberam atra-
vés do sistema de monito-
ramento de segurança que 
o crime estava sendo prati-
cado. A garota tentava levar 
bijuterias sem pagar.

Ela foi abordada e 

devolveu os objetos mas, 
segundo os policias, se 
exaltou e discutiu com os 
representantes da loja, que 
ligaram para a PM para que 
os procedimentos legais 
fossem tomados.

Quando a equipe poli-
cial chegou ao local, a 
acusada já havia saído, 
mas um patrulhamento foi 
feito até que ela foi locali-
zada e abordada nas pro-
ximidades da praça Oscar 

Thompson Filho.
A garota não estava 

mais na posse de nenhum 
objeto furtado, mas como a 

vítima quis representar con-
tra ela, houve a apreensão 
e o encaminhamento à Dele-
gacia de Polícia Civil.
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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

EXTRAVIO DE ALVARÁ
R. S. CAVIGLIONI E SANTANA 
LTDA, inscrita sob nº CNPJ 
09.203.325/0001-46, estabele-
cida na Rua Ministro Oliveira Salazar, 
5159, Zona III, CEP 87.502-070, 
na cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, comunica para os devidos 
fins o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº 27.253. Com 
esta publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.
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