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Em virtude do feriado do 

Natal, o Jornal TRIBUNA 

HOJE  NEWS volta a 

circular na sexta-feira (27)

Sintéticos
Uma grande quantidade de 
drogas sintéticas foi apreendida 
no início da noite de ontem por 
policiais militares de Umuarama. 
Além da grande quantia em 
dinheiro, que a polícia acredita 
ser proveniente do tráfico, mais 
de 300 comprimidos de ecstasy 
e várias cartelas de micropontos 
de LSD foram localizadas em 
uma residência no Jardim dos 
Pássaros. Dois jovens de 20 e 
21 anos foram conduzidos à 
delegacia. Um deles era usuário. 
A moradora da residência 
também foi levada para prestar 
esclarecimentos à polícia. Os 
PMs acreditam que a droga está 
avaliada em cerca de R$ 20 mil. 

Garota de 13 anos, que morreu em 
hospital, tinha sinais de estupro

Uma adolescente de 13 anos, moradora de Cidade Gaúcha, morreu na madrugada do 
domingo em um hospital de Cianorte. Policiais e peritos do Instituto Médico Legal investigam 
as causas da morte, mas, conforme a Polícia Civil, médicos identificaram indícios de estu-

pro, pois foram encontrados hematomas nos órgãos sexuais dela. 

Parlamentares discutem 
a importância do 
Susaf para a cadeia 
produtiva do leite

Dezembro apresentou 
recorde no número de 
obras aprovadas na 
construção civil

Acidente de trânsito 
no Parque Ibirapuera 
tirou a vida de um 
menino de 7 anos
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Reuniões Parlamentares
Depois que o vereador Deybson Bitencourt divulgou o conteúdo 
de certidões oficiais da Assessoria Técnico-Legislativa da Câmara 
revelando que na sexta-feira (13) não houve reuniões de comissões, 
a Assessoria Jurídica da Câmara se manifestou, explicando que as 
certidões relatam que em tal data não aconteceram reuniões das 
comissões e que o encontro foi uma solicitação de vereadores 
que integram uma da Comissão de Justiça e Redação (CJR), para 
que pudessem sanar dúvidas a respeito do contrato que possa 
vir a ser firmado entre Sanepar e Município.

Institucional
A Assessoria da Câmara 
ainda revela que os detalhes 
contidos nas certidões 
não contradizem o que a 
presidência havia anunciado 
em nota pública emitida em 
16 de dezembro. “A certidão 
emitida pelo Departamento 
se refere ao fato da não 
realização de reunião de 
Comissões Permanentes da 
Casa no dia 13 de dezembro. 
As reuniões das Comissões 
Permanentes têm sua pauta 
previamente anunciada, 
inclusive, notificando 
os vereadores em seus 
respectivos gabinetes. A 
reunião ocorrida na sala 
da presidência se tratou de 
uma medida institucional”, 
informa a Assessoria Jurídica.

Reformulação
O Poder Executivo pautou e 
a Assembleia Legislativa do 
Paraná aprovaram mais de 
20 projetos de lei e propostas 
de emenda à Constituição 
voltados ao desenvolvimento 
do Estado em 2019. Os textos 
tiveram como norte um novo 
padrão para a administração 
pública e a construção de 
bases mais sólidas para o 
crescimento sustentável.
As principais iniciativas 
se voltaram para a 
reconfiguração da 
máquina pública, e, 
como regra, a busca pela 
austeridade com as contas, 
a reforma da Previdência, 
e o restabelecimento do 
diálogo com os servidores 
públicos.

Medidas
Em paralelo foram aprovadas medidas importantes para a 
concessão de áreas de parques estaduais para a iniciativa 
privada, intercâmbio de alunos das escolas públicas, IPVA zero 
para carros elétricos e estímulo para a produção de energia 
com baixo impacto ambiental. Segundo o governador Ratinho 
Jr, o ano foi marcado por projetos de planejamento de médio 
prazo para o Paraná. Eles tiveram como objetivo o estanque 
do regime deficitário da Previdência e a reorganização da 
máquina pública, a fim de torná-la mais eficiente.

Redução de secretarias
A redução das secretarias e reestruturação das áreas essenciais 
para o Estado, através da reforma administrativa enxugaram 
cargos e tornaram as decisões mais 
rápidas do Governo mais rápida. “Essa 
desburocratização gera economia e 
confiança junto ao setor privado e com 
a população. O alinhamento entre os 
poderes é sadio para a população, tem 
feito o Paraná sair na frente”, afirma 
o governador Ratinho Jr. (veja mais 
acessando aqui (código QR)
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Importância do Susaf para 
a cadeia produtiva do leite

Coordenador da Frente Parlamentar 
do Leite e líder do Bloco Agropecuário 
na Assembleia Legislativa do Paraná, 
o deputado Reichembach (PSC) vem 
solicitando apoio ao poder público 
para a implantação do Sistema Uni-
ficado de Atenção à Sanidade Agro-
pecuária no Paraná (Susaf-PR), que 
permite que produtos coloniais como 
queijos e embutidos sejam vendidos 
livremente sem entraves burocráticos 
entre municípios do estado.

“Com a implantação do Susaf, 
estaremos contribuindo com a 
cadeia produtiva do leite no nosso 
estado, valorizando o pequeno produ-
tor e contribuindo com o crescimento 
da nossa economia no campo”, res-
salta o deputado, que está em con-
tato com o presidente da Adapar, 
Otamir Martins, com o secretário 
da Agricultura, Norberto Ortigara, e 
demais lideranças do estado para 
que este sistema seja implementado 
no Paraná o quanto antes.

“Existem várias leis que falam 
sobre o assunto da sanidade dos pro-
dutos, mas na hora de serem colo-
cadas em prática, as barreiras con-
tinuam para o produtor, que sempre 
tem dificuldade em comercializar seus 
produtos, mesmo sendo de excelente 
qualidade”, reforça o deputado.

VISITA
Reichembach recebeu em seu 

gabinete em Curitiba a visita do 
prefeito de Saudade do Iguaçu e 
coordenador da Comissão de Agri-
cultura da Amsop, Mauro Cenci, 

O prefeito Celso Pozzobom em seu 
gabinete, o presidente da Câmara 
Municipal, Noel do Pão que fez a 
devolução de recursos economizados 
pelo Legislativo ao longo do ano. 
Um cheque simbólico no valor de 
R$ 5 milhões 135 mil foi repassado 
ao prefeito, com a sugestão dos 
vereadores de que os recursos sejam 
aplicados prioritariamente na área de 
Educação, no próximo ano.
Noel lembra que a devolução dos 

recursos só foi possível graças à mudança no sistema de administração da Câmara. A base da situa-
ção no Legisaltivo é formada pelos vereadores Noel do Pão, Toninho Comparsi, Júnior Ceranto, 
Maria Ornelas, Newton Soares e Ronaldo Cardoso. “Esperamos continuar contando com esse 
apoio no próximo ano, para promovermos ainda mais desenvolvimento para Umuarama e, desta 
forma, levar mais qualidade de vida à nossa população”, completou Pozzobom.

Em vigor
A expectativa é que, até fevereiro 
de 2020, o SUSAF esteja vigorando 
no Paraná. Após a regulamentação 
do SUSEF-PR, a intenção é que o 
estado implemente também o Selo 
Arte, certificação que permite a 
comercialização de produtos colo-
niais paranaenses em todo o Brasil.

que está defendendo esta bandeira 
junto aos municípios da região 
Sudoeste, a maior produtora de 
leite do Paraná em volume – são 
mais de 1,1 bilhão de litros ao ano 
– e que será grandemente impac-
tada com a implantação do Susaf.

“Minas Gerais e Rio Grande do 
Sul já possuem esta ferramenta, 
que com certeza vai agregar valor 
aos produtos coloniais do Sudoeste 
e de todo o Paraná, e que vai repre-
sentar uma evolução na agricultura 
e no comércio local”, afirma Cenci.

REICHEMBACH quer apoio para implantar o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária no 
Paraná (Susaf-PR)

DALIE FELBERG/ALEP
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Novo recorde na 
construção civil

As previsões se confirma-
ram e a construção civil bateu 
novo recorde em dezembro, 
com o maior índice de apro-
vação de projetos para o mês 
nos últimos 10 anos, em 
Umuarama. Foram liberados 
pela Prefeitura cerca de 40 
mil m² de projetos para obras 
dos mais variados portes – 
desde casas financiadas pelo 
programa “Minha Casa Minha 
Vida” a grandes edifícios 
comerciais e de apartamentos.

Até o último dia 18, a 
Diretoria de Planejamento 
Urbano havia aprovado 
36.793,08 m² de obras, mas 
até esta sexta-feira, 20, mais 
projetos foram autorizados e 
serão lançados após o fim 
do recesso administrativo ini-
ciado nesta semana. “Vamos 
passar dos 40 mil m², uma 
marca nunca vista nos meses 
de dezembro e que demons-
tra o nível de confiança dos 
investidores e da população 
em geral, em nossa cidade”, 

comemorou o secretário de 
Obras, Planejamento Urbano, 
Projetos Técnicos e Habita-
ção, Isamu Oshima.

O acumulado do ano foi 
de 255.683 m², o maior 
volume desde 2015 – ano 
em que a construção teve 
talvez a maior aprovação de 
projetos da história.

CLIMA DE CONFIANÇA
Os números mostram que, 

apesar da crise que ronda o 
país, em Umuarama o clima 
é de confiança no desenvolvi-
mento e crescimento da cidade 
e melhoria na renda da popu-
lação, que tem buscado mais 
acesso ao crédito e apostado 
na construção da casa pró-
pria. Seja por construtoras ou 
obras particulares, a constru-
ção civil está em alta e isso 
movimenta a economia por 
uma série de fatores – como 
empregos, material de cons-
trução, acabamentos, decora-
ção e até o setor de móveis e 
eletrodomésticos.

Mais números
O diretor de Planejamento Urbano, Antônio Carlos Lavagnini, informou 

que em 2019 foram aprovados 1.464 projetos e alvarás de construção. O setor 
emitiu 992 certidões de construção, 588 de logradouro, 307 de desmembra-
mento, 101 de unificação, 85 de demolição, 63 de uso e ocupação de solo e 

54 de expansão urbana, expediu 1.473 mapas de numeração predial, 890 cer-
tidões de habite-se, realizou 1.477 pré-análises e 1.100 relatórios de vistorias 
realizadas pelos fiscais de obras. Houve ainda 94 alterações de loteamentos 
e cinco aprovações de projetos e alvarás para novos loteamentos. No total, 

foram 9.395 ações realizadas pelo departamento.

Chico aprovado
O trabalho do prefeito Chico 
Brasileiro (PSD) é aprovado 
por 62% da população 
de Foz do Iguaçu, aponta 
pesquisa do Instituto 
DataSonda. Medidas 
saneadoras, corte de 
despesas e gastos, além de 
um conjunto de obras sem 
precedentes são apontados 
como resultado da alta 
aprovação do prefeito. O 
DataSonda entrevistou 
800 eleitores no mês de 
dezembro. A margem 
de erro é de 3,4 pontos 
percentuais e o grau de 
confiança é de 95%.  

PR-151
O DER já está analisando 
as propostas de consórcios 
interessados no projeto 
executivo da duplicação 
da PR-151. O trecho de 40 
quilômetros entre Ponta 
Grossa e Palmeira prevê, 
além da duplicação, terceira 
faixa, acostamentos, 
restauração, viadutos, 
marginais, acessos, pontes 
alargadas, ciclovias, calçadas 
e passarelas, além do 
contorno de Palmeira. 
Conforme edital do DER, o 
preço referencial é de R$ 
5.068.827,66.

Teto salarial
A revelação de que a 
remuneração de uma juíza 
do Tribunal de Justiça de 
Pernambuco chegou a 
mais de R$ 1 milhão em 
novembro causou revolta. 
Se esse clima sobreviver 
ao recesso parlamentar, o 
deputado Rubens Bueno 
(Cidadania) espera prosperar 
seu projeto de lei que 
estipula regras para o teto 
salarial do funcionalismo.

Sarampo
A Secretaria de Saúde do 
Paraná confirma mais 54 
casos de sarampo na última 

semana, totalizando 648 
registrados em 38 cidades. 
Há ainda 1.057 pacientes 
em investigação em 97 
municípios. Em 134 dias 
já são 648 pacientes que 
tiveram a confirmação da 
doença.

Moro na vice
O presidente Jair Bolsonaro 
sinalizou uma chapa com 
o ministro Sergio Moro 
(Justiça e Segurança Pública) 
como seu vice nas eleições 
de 2022. Bolsonaro disse 
que é cedo para uma 
composição com o ex-juiz, 
mas afirmou que Moro, 
apesar de ainda não ter 
virado político, “está em 
adaptação”.

Itaipu aprovada
A atuação da Itaipu 
Binacional é aprovada 
por 91,4% dos moradores 
do oeste do Paraná. Esse 
resultado é apontado por 
pesquisa em 15 cidades 
paranaenses e uma do 
Mato Grosso do Sul. O 
levantamento também 
mostrou satisfação 
das pessoas sobre a 
aplicação dos recursos 
em obras estruturantes. 
O levantamento feito pela 
Radar Inteligência tem grau 
de confiança de 95% e 2,8 
pontos de margem de erro.  

Salário na conta
O salário dos servidores 
estaduais já está na conta. O 
governador Ratinho Junior 
disse que a antecipação 
do pagamento é possível 
graças ao cuidado com as 
contas públicas: “O corte 
de despesas e a reforma 
administrativa permitiram 
que o governo chegasse 
ao fim do ano com o 
caixa organizado, em um 
momento em que muitos 
estados têm dificuldade em 
pagar o salário em dia”.
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Carro capota na PR-182
Um acidente envolvendo um veículo 

por pouco não se transformou em 
uma tragédia na manhã de ontem 
(segunda-feira, 23). O carro envolvido 
trata-se de um Hyundai HB20 com 
placas de Dourados/MS. O condu-
tor perdeu o controle da direção e 
capotou quando trafegava pela rodo-
via PR-182, no trecho compreendido 
entre Umuarama e Xambrê.

Havia quatro ocupantes no veí-
culo, mas nenhum deles precisou 
de encaminhamento ao hospital. De 
acordo com o motorista, um buraco 
na pista teria feito com que ele per-
desse o controle, causando o aci-
dente. “Você sai da curva quase dá 
em cima do buraco. Eu fui desviar 
para o lado e vinha carro, aí caiu, 
estourou o pneu e capotei. Eu sem-
pre ia por Cascavel, mas hoje decidi-
mos vir por aqui e olha a buraqueira 
que está!”, criticou João Bosco Fer-
reira Vida, 58, que tinha como des-
tino o litoral catarinense. Ele levava 
a família. A namorada do motorista 
de 47 anos, sofreu um pequeno 
corte no dedo e recusou encaminha-
mento ao hospital. O filho dela, de 
21 anos e a namorada dele de 22, 
que estavam no banco traseiro tam-
bém recusaram o encaminhamento 
para atendimento médico, mas os 
socorristas do 6º Subgrupamento 
de Bombeiros aferiram a pressão do 
motorista e checaram o estado de 
saúde de todos antes que deixas-
sem o local. O acidente aconteceu 
na saída para a cidade de Xambrê, 
no sentido Pérola e a Polícia Rodoviá-
ria Estadual (PRE) foi acionada para 
registrar a ocorrência.

Ao final da tarde do domingo (22) PMs e bombeiros de 
Umuarama forma acionados para atender a um caso de vio-
lência doméstica e incêndio em veículos. O caso aconteceu 
na rua Francisco Inácio de Lira, em Umuarama quando uma 
mulher que pilotava uma moto, foi fechada pelo ex-compa-
nheiro, que pilotava outra moto. Após uma discussão entre 
eles, a mulher ateou fogo nas duas motociclistas, que são 
de sua propriedade. Os bombeiros controlaram as chamas, 
mas os veículos ficaram destruídos. Ninguém se machucou e 
o ex companheiro da mulher não foi localizado.

DIVULGAÇÃO

MOTORISTA disse que o veículo capotou depois que uma das rodas bateu em um buraco na pista

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO

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
23/11 a 23/12 0,5000 0,2871 0,0000
24/11 a 24/12 0,5000 0,2871 0,0000
25/11 a 25/12 0,5000 0,2871 0,0000
26/11 a 26/12 0,5000 0,2871 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,79% 30,50 
Vale ON -0,38% 54,58 
ItauUnibanco PN +0,93% 36,84 
Bradesco PN +0,62% 35,91 
Eletrobras ON +7,00% 38,50 
Sid. Nacional ON +5,21% 14,53

IBOVESPA: +0,64% 115.863 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 109,39
Libra est. 0,7735
Euro 0,9018
Peso arg. 59,83

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,3% 4,0800 4,0810 -3,8%
PTAX  (BC) 0,0% 4,0751 4,0757 -3,5%
PARALELO -0,2% 4,0200 4,3300 -3,3%
TURISMO -0,2% 4,0200 4,3100 -3,4%
EURO 0,0% 4,5172 4,5195 -3,0%

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 23/12

Iene R$ 0,0373
Libra est. R$ 5,27
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1579,78 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 23/12

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: 4,5%  | TJLP: 5,57%

Em 23/12 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 85,00 0,0% 1,2%
SOJA Paranaguá 89,50 -0,6% 0,0%
MILHO Cascavel 43,50 2,4% 14,5%

SOJA 934,00 5,75 4,1%
FARELO 301,40 3,50 0,1%
MILHO 388,75 1,00 2,7%
TRIGO 539,50 -2,75 4,0%

SOJA 77,47 0,0% -1,4%
MILHO 37,73 0,2% 11,0%
TRIGO 48,01 0,0% 3,4%
BOI GORDO 189,49 0,5% 0,0%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 20/12 PR DIA 30d.

Em 23/12 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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Suspeita de 
estupro

Uma garota de 13 
anos de idade, morreu na 
madrugada do domingo 
(22) em um hospital de 
Cianor te. A jovem, iden-
tificada como S. M. M. 
é moradora em Cidade 
Gaúcha (70 quilômetros 
de Umuarama). Policiais e 
peritos do Instituto Médico 
Legal ainda investigam as 
causas da mor te, mas, 
conforme a Polícia Civil, 
médicos do hospital ava-
liaram que há indícios 
de que a garota teria 
sido vítima de estupro. 
Conforme as investiga-
ções, forma encontrados 
hematomas nos órgãos 
sexuais da menina, o 
que indica que ela pode 
ter sido violentada.

S. foi encaminhada 
para o hospital de Cia-
nor te por uma ambulân-
cia de Cidade Gaúcha. A 

suspeita do estupro ainda 
não foi confirmada já que o 
resultado do exame não foi 
encaminhado ao delegado 
responsável pelo caso.

Parentes da vítima 
revelaram que estão em 
choque com o acontecido 
e principalmente por ainda 
não saberem qual foi a 
real causa da morte. Há 
suspeitas também de que 
ela teria ingerido uma 
grande quantidade de 
medicamentos.

As  i n ves t i gações 
seguem com a finalidade 
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últimas horas de vida.
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mento aconteceu ás 10h da 
segunda-feira (23).

Criança morre em
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ruas do Parque Ibirapuera, 
em Umuarama. 

Ele estava na garupa 
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Manoel Freitas.
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ferimentos graves ao 
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brir a identidade do pro-
prietário da moto e de 
forma ela foi parar na 
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Linhão chinês
Técnicos da Eletrobrás que 
acompanham de perto a 
obra já fizeram numerosos 
alertas a Brasília, desde o 
governo passado, sobre 
a qualidade suspeita do 
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- milhares de operários do 
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delicada é o modelo de 
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três meses e são trocados 
por outros chineses. 
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para registro.
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Passageiros que estavam no 
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mais de duas horas à espera 
de um reparo. Um voo da 
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decolagem por problemas, 

depois foi cancelado.
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num raio de 20 
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Mesmo de sempre
O Datafolha que demonstra 
que 45% da população 
tem sentimento ruim e 
de desconfiança sobre o 
Congresso Nacional não 
refletiu na Câmara de 
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dia seguinte à divulgação, os 
edis aprovaram aumento de 
salários em 29%.

Uma mixaria...
Os vereadores usam 
argumento de que não 
recebiam reajuste desde 
2011. Agora, são R$ 18 mil 
por mês no contracheque. 
E você aí, no mínimo, 
pagando boletos.

No caminho
O deputado estadual de São 
Paulo Campos Machado 
(PTB), aliado e amigo de 
Geraldo Alckmin, é a maior 
pedra no caminho do 
governador João Dória, hoje 
em São Paulo

Vergonha
A limpeza continua 
discreta e forte também 
nas Forças Armadas. O 
Superior Tribunal Militar 
cassou a patente de um 
oficial que vendeu munição 
do Exército para facções. 
Há mais gente na fila. 
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Saúde mental será tema da
campanha Janeiro Branco

A Secretaria Municipal de 
Saúde, através da coordenação de 
Saúde Mental, realizará no próximo 
mês a campanha Janeiro Branco: 
Por uma cultura de Saúde Mental. 
“Não se trata de uma campanha 
colocada pelo Ministério da Saúde, 
mas devido à sua impor tância 
tem ganhado grande visibilidade 
em algumas regiões, chegando 
a tornar-se lei em municípios e 
Estados”, disse a psicóloga Cátia 
Faquinete, coordenadora de Saúde 
Mental em Umuarama.

Desta forma, ao longo de janeiro 

a equipe trabalhará com a temática 
nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e no dia 24/01 será rea-
lizada uma ação mais ampla no 
Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS II), reunindo alguns parcei-
ros na execução de várias ativida-
des ao longo do dia.

O Janeiro Branco é uma campa-
nha dedicada a levar as pessoas 
a pensarem sobre suas vidas, o 
sentido e o propósito de cada um, 
a qualidade dos seus relaciona-
mentos e o quanto elas conhecem 
sobre si mesmas, suas emoções, 

seus pensamentos e comporta-
mentos. “A campanha se dedica a 
colocar saúde mental em máxima 
evidência, em nome da preven-
ção ao adoecimento emocional da 
humanidade”, reforça a psicóloga.

A campanha busca ainda sen-
sibilizar as mídias, as instituições 
sociais, públicas e privadas e os 
poderes constituídos em relação 
à importância de projetos estraté-
gicos, políticas públicas, recursos 
financeiros, espaços sociais e ini-
ciativas socioculturais empenhadas 
em valorizar e atender às deman-
das individuais e coletivas, direta 
ou indiretamente, relacionadas aos 
universos da Saúde Mental.

Um homem ficou ferido após capo-
tar seu veículo na PR-082, entre 
Douradina e o distrito de Santa 
Felicidade na manhã da segunda-
-feira (23). A Polícia Rodoviária 
Estadual de Cidade Gaúcha regis-
trou o acidente e controlou o trá-
fego no local, até que o carro fosse 
retirado. Testemunhas relataram que 
o motorista perdeu o controle da 
direção e capotou depois de passar 
por um trecho com areia sobre a 

pista de rolamento, mas oficialmente a causa não foi descoberta e será investigada.
O condutor foi socorrido pelo Samu e levado ao Pronto Atendimento de Douradina. 
Depois foi transferido para hospital de plantão em Umuarama.
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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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na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

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

Elias se nega a ajudar 
Rosemary, que atira no marido
Nesta quarta-feira em Bom Sucesso, Tadeu ameaça Marcos e 
Machado para que lhe entreguem o dinheiro. Elias flagra Tadeu 
tentando fugir com o dinheiro. Gabriela é preparada para a trans-
fusão. Rosemary atropela Tadeu e foge com Elias, que consegue 
pegar o dinheiro do ex-comparsa. Alberto recupera a memória. 
Rosemary e Elias sofrem um acidente de carro. Elias se nega a 
ajudar Rosemary, que atira no marido. Rosemary é presa. Alberto 
confidencia a Vera que não aguentará passar pelo processo da 
doença terminal e pensa em dar um fim a seu sofrimento.

Malhação 

Terça-feira, 24 de dezembro 
Rui conversa com Rita sobre a possibili-
dade de os dois se casarem para conseguir 
a guarda de Nina. Jaqueline vai à casa de 
Carla e Marco. Rita se revolta contra Viana. 
Lígia pede que Regina tente ligar para Joa-
quim, e explica que o ex-marido não atende 
seus telefonemas. 
Quarta-feira, 25 de dezembro
Carla pede a Marco para levar Anjinha para a 
Bahia. Marquinhos sabota a aula de Celso, e 
Diego vê. Tatoo defende Celso para Anjinha. 
Jaqueline desabafa com Celso sobre a raiva 
de Anjinha. Beto conta sobre a história de 
vida de Leila para Meg. Celso é abordado por 
uma repórter na saída da escola. 

Éramos seis 

Terça-feira, 24 de dezembro 
Clotilde critica Isabel por seu comporta-
mento. Julinho tem uma ideia para Assad 
ganhar mais dinheiro. Karine explica a Soraia 
como fez para se vingar de um rapaz que 
a esnobou. Candoca revela a Emília sobre 
a doença da família e Olga se desespera. 
Alfredo e Adelaide se beijam. Carlos se 
desculpa com Alfredo. Almeida desiste de 
desabafar com Julinho sobre Clotilde. 
Quarta-feira, 25 de dezembro 
Virgulino admira o empenho de Afonso 
em fazer propaganda para Lola. Almeida 
manda um recado para Clotilde por Juli-
nho. Tião questiona Alfredo sobre seus 
sentimentos por Adelaide. Emília não 
gosta de ver Adelaide olhando seu álbum 
de família. Candoca ensina Justina a rezar.

Bom sucesso 

Terça-feira, 24 de dezembro
Nana e Marcos ficam desesperados 

quando descobrem que Alber to saiu. 
Alberto aparece na Editora desmemoriado. 
Elias combina com Tadeu como eles pega-
rão o dinheiro de Alberto. Nana, Marcos 
e Mário saem à procura de Alberto. Vera 
liga para Vicente e avisa que Alberto está 
desorientado. Machado avisa a Marcos 
que a polícia entrará na casa de Elias para 
apreender as provas. 

Amor de mãe 

Terça-feira, 24 de dezembro 
Tiago sente ciúmes de Sofia. Danilo flagra 
Gabo com Thelma. Lídia comenta de Tales com 
Estela, que comemora o sucesso de seu plano 
de vingança. Marconi ronda o posto em que 
Magno trabalha, e Sandro o repreende. Gabo 
sugere trabalhar no restaurante de Thelma, e 
Lurdes alerta a amiga. Érica demite Lucimara, 
e Raul apoia a mulher. 
Quarta-feira, 25 de dezembro 
Davi e Amanda explicam a Camila e Danilo 
o plano de Álvaro para fechar a escola. Beli-
zário cobra seu pagamento a Marconi, e faz 
Gabo de refém. Thelma teme por sua vida. 
Carol pede que Natália a apresente a Ryan. 
Marconi resgata Gabo, que aceita usar o 
restaurante de Thelma para as negociações 
do bandido. Durval ensina Danilo a cozinhar. 

As aventuras de Poliana 

Terça-feira, 24 de dezembro
Raquel encontra outro avatar com o nome 
“Dark Lady” no jogo Vetherna. Chega o 
grande dia do casamento de Cláudia e Dur-
val e os convidados se preparam para a 
cerimônia. Mosquito descumpre as regras 
de Falcão e gera um atrito entre a gangue. 
Waldisney vai visitar Nancy e conta que 
Sophie está interessada por ele. 
Quarta-feira, 25 de dezembro 
Mirela, Raquel, Guilherme, Vini e Jeff 
preparam uma apresentação musical 
para o casamento de Cláudia e Durval. 

Kessya ajuda sua mãe a usar a Escola 
dos Sonhos. Poliana e seus amigos tam-
bém preparam uma apresentação surpresa 
para presentear os noivos. 

Cúmplices de um resgate 

Terça-feira, 24 de dezembro 
Todos os amigos de Manuela vão até uma 
lanchonete. Fausto aparece e faz questão 
de sentar do lado de Helena. Pedro fica 
enciumado. No apartamento, os irmãos 
Vaz e André dizem que está na cara que 
Dinho está apaixonado por Helena. Frede-
rico está focado em desenhar uma nova 
coleção para a On-Enterprise. O estilista 
pensa em Lurdinha para se inspirar.
Quarta-feira, 25 de dezembro
Lurdinha recebe uma caixa com um convite 
para jantar com o maior estilista da atua-
lidade. A recepcionista recebe inclusive o 
vestido que deve usar. Fiorina e Giuseppe 
pedem dinheiro para Pedro para poder 
pagar as dívidas da família. 

Amor sem igual 

Terça-feira, 24 de dezembro 
Luiggi avisa à Serena que a filha deles, 
Bibiana, está voltando para o Brasil. Ber-
nardo liga para seu capanga e encomenda 
a morte de Furacão e Caio. Fernanda diz 
que o irmão precisa passear e viver um 
pouco. Tobias tenta marcar um encontro 
com Donatella. Olympia chama a atenção 
de seus funcionários. 
Quarta-feira, 25 de dezembro 
A filha de Ramiro convida Nivaldo para 
sua casa. O menino fica encantando com 
a mansão. Tobias chega, se assusta e 
chama a segurança. Bernardo descobre 
que Furacão e Caio estão vivos. Ramiro 
chega e permite que Nivaldo seja expulso. 
Fernanda avisa que ela sairá de casa, caso 
o menino seja expulso. 
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Você prefere colaboração em vez de lutas de poder. 
Suas relações com os outros serão muito bem suce-
didas. Seria benéfico assumir uma atividade espor-
tiva que irá desenvolver e reforçar o seu sistema 
cardiovascular.

A sensibilidade lhe permitirá entender um problema 
complexo em uma pessoa ao seu redor. O excesso de 
indulgência na mesa está causando aumento de peso. 
Modere-se, você precisa eliminar certas coisas e fazer 
exercícios e, em seguida, você vai se sentir mais dinâmico.

Você está esperando um maior reconhecimento e 
isso o está deixando mais autoritário. Mantenha um 
certo equilíbrio e não se preocupe muito com isso! 
Sua saúde está fraca. Você está em boa forma física, 
mas é o seu lado emocional que precisa de atenção.

Você ficará orgulhoso pela forma como vai se livrar 
de uma situação ruim, sem qualquer ajuda. Se você 
insistir em terminar tarefas sem muita importância, 
correrá o risco de se desgastar. Não exagere.

Você terá grande prazer em ser útil e que a sua 
influência possa ser sentida de maneira produtiva. 
Você vai sentir que as coisas se dispõem de seus 
recursos. Isso faz com que você se estresse. Dimi-
nua o ritmo.

Você vai fazer uma escolha específica que trará resul-
tados em Junho próximo. Seu julgamento é saudável, 
então siga adiante. É essencial deixar de ter preocupa-
ções domésticas para equilibrar seus níveis de energia 
e direcioná-los de forma construtiva.

Você estará totalmente disposto a ver as coisas de 
outra perspectiva. Mostre isso às outras pessoas e 
vai se surpreender com a resposta. Sua vitalidade 
continua em um bom nível, mas pense em fazer 
alguns compromissos com a sua dieta. Desenhe 
uma linha entre o demais e o não suficiente.

Sua certeza é construtiva. Converse com as pes-
soas ao seu redor, você precisa discutir coisas para 
ir adiante. Você corrigirá automaticamente deficiên-
cias nutricionais na hora das refeições. Sua saúde 
depende daquilo que come.

Hoje o dia será muito animado. Os encontros serão 
agradáveis e reforçarão sua confiança. Você precisa 
encontrar um equilíbrio entre a reflexão e a ação, 
entre a atividade física e o relaxamento. Ouça o 
seu corpo.

Você vai decididamente banir as suas preocupações 
para tirar o máximo da vida, tanto quanto possível. 
Deixe que outras pessoas entrem na sua vida! Você 
involuntariamente pressiona demais. Você precisa de 
repouso e exercício, comece uma atividade esportiva.

Você está decidido a enfrentar questões importan-
tes e vai saber como envolver as pessoas ao seu 
redor! Seria bom olhar objetivamente para sua dieta 
e resolver alguns desequilíbrios prejudiciais.

Você precisa saber mais antes de tomar uma deci-
são que envolve o seu futuro. Fique à vontade. Há 
turbulência demais acontecendo ao seu redor para 
recarregar suas baterias de forma eficaz. Seria uma 
boa ideia manter sua vida privada mais isolada.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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MIMOSONEM
SBEACNE
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Vigiar
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Brilhar 

Fornece-
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varejista
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plural
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enviada
pelo pa-
querador
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como 
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é dívida"

Pedra
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amolar

Delicado;
singelo

Consoan-
tes de
"nado"

Hiato de
"maestro" 

Professor
(?), amigo 
do Mickey

(HQ)

(?) pou-
cos: 

gradual-
mente

Luzes que alertam pa-
ra a intenção de mudar
a direção do veículo

Reflexão sonora

Acha
graça

Revelação
secreta 

A letra
sinuosa

"(?), meu
caro Wat-
son", frase
de Sherlock

Holmes
(Cin.)

Tornar-se experiente

Sílaba de
"tênis"

Morada
de Adão e
Eva (Bíb.)

(?) Gore,
político 
Poema

lírico (pl.)
Importante
rio do Egito
Um, em

espanhol
Tranquilo

(gír.)
Ancora-
douro 

Sonho do
doente

Infringir;
transgredir

Volume
(abrev.)
Formato
do rodo

3o signo do
Zodíaco
Macio;
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Esperto
(bras.
pop.)

Apenas
Fracassar
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negócios

Derrubar
(o prédio)
Relativo 

às costas

Blusa
feminina

Rasgar (?):
elogiar

Antonio Di-
as, pintor

Carga trans-
portada

Sthefany
Brito,
atriz

Lampião

Também
não

Inflamação
cutânea

2/un. 6/mimoso — pardal. 10/amadurecer — bilhetinho.
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Relativo
ao peito
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(símbolo)
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sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum
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morte de
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Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribu-
na Hoje News que comemoram aniversá-

rio. Nesta terça (24) os parabéns vão para 
Silvia Suzane Krieger Bacelar. Na quarta-

-feira (25) vivas para Elizeu Inácio Nunes,  
Natal Friendrichsen, Levi Alves da Silva, 
Fábio Henrique Alves, Josiane Lucia Be-

zerra, Paulo Cesar de Souza e Tania Marcia 
da Silva de Holanda. E na quinta-feira 

(26) vivas para Valdir Camporez, Fabiana 
Vieira, Junior César Dias Pires e Cícero 

Rodrigues. Da coluna: felicidades! 

 “Ela dará à luz um 
filho, e você deve-
rá dar-lhe o nome 
de Jesus, porque 
ele salvará o seu 
povo dos seus pe-
cados”. Tudo isso 
aconteceu para 

que se cumprisse o 
que o Senhor dis-
sera pelo profeta: 
‘A virgem ficará 
grávida e dará à 
luz um filho, e o 
chamarão Ema-

nuel’, que significa 
‘Deus conosco’.” 

(Mateus 1:21-23)

LUCI LEMES & JÚNIOR PEREIRA  
na coluna de hoje, Dia de Natal.
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EXTRAVIO DE ALVARÁ
GAZ IM MOBIL I  E IREL I  - 
ME, inscrita sob nº CNPJ 
17.263.405/0001-15, estabe-
lecido na Avenida Maringá, 5052, 
zona III, cidade de Umuarama 
Estado do Paraná CEP 87502-080, 
comunica para os devidos fins o 
extravio de seu Alvará de Licença 
Municipal nº 31.339. Com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.   

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
BIZ 125 ES ..........................................................................................10/10 ............................... VERMELHA ...............................PARTIDA, 0KM ....................................................................................R$ 7.500,00
COBALT 1.8 LTZ ................................................................................17/17 ............................... PRATA .........................................COMPLETO .......................................................................................R$ 49.900,00
COBALT 1.8 LTZ ................................................................................18/19 ............................... PRATA .........................................COMPLETO .......................................................................................R$ 60.900,00
CRUZE SPORT6 1.8 LT ....................................................................13/14 ............................... BRANCO ....................................COMPLETO, AUT, COURO ...........................................................R$ 51.900,00
CRUZE SPORT6 1.8 LT ....................................................................13/14 ............................... PRETO ........................................COMPLETO, AUT, COURO ...........................................................R$ 49.900,00
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
FUSION TITANIUM AWD ...............................................................16/17 ............................... PRETO ........................................COMPLETO, AUT, COURO .........................................................R$ 109.900,00
ONIX 1.0 LT ........................................................................................14/15 ............................... BRANCO ....................................COMPLETO .......................................................................................R$ 34.900,00
ONIX 1.4 LT ........................................................................................18/19 ............................... BRANCO ....................................COMPLETO .......................................................................................R$ 48.900,00
ONIX 1.4 LTZ......................................................................................14/14 ............................... BRANCO ....................................COMPLETO .......................................................................................R$ 36.900,00
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 2.8 LTZ 4X4 ................................................................................13/14 ............................... BRANCO ....................................COMPLETO, AUT, COURO ...........................................................R$ 91.900,00
STRADA ADV CD .............................................................................19/20 ............................... BRANCO ....................................COMPLETO .......................................................................................R$ 69.900,00
SPIN 1.8 ACT AT ...............................................................................17/18 ............................... PRATA .........................................CPMPLETO, AUT .............................................................................R$ 62.900,00
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
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 2.8 LTZ ....................................................................13/13 ............................... PRATA .........................................COMPLETO, AUT, COURO, 7L ..................................................R$ 102.900,00
TRAILBLAZER V6 LTZ  ....................................................................16/17 ............................... CINZA .........................................COMPLETO, AUT, COURO, 7L ..................................................R$ 124.900,00
VOYAGE 1.6 TL ..................................................................................17/18 ............................... BRANCO ....................................COMPLETO .......................................................................................R$ 42.900,00

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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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

‘AMPLIE POSSIBILIDADES’

Campanha da Unipar está começando, com 
vários cursos, em várias áreas do conhecimento. 
São mais de 90 na lista multicâmpus da pós-
graduação lato sensu, incluindo MBA, todos 
regulamentados pelo MEC [Ministério da 
Educação]. A credibilidade da Unipar e o seu 
quadro de professores altamente conceituado 
garantem a escolha certa. Confira as opções 
oferecidas em Umuarama:

Análises Clínicas e Toxicológicas | Ciência 
e Tecnologia de Sementes | Constelações 
Familiares | Dermoestética | Direito 
Administrativo e Municipal [com tópicos especiais 
em licitações, compliance e eleitoral] | Direito 
e Processo do Trabalho | Direito Previdenciário 
| Endodontia | Engenharia de Segurança do 
Trabalho | Estruturas de Concreto e Fundações 
| Farmácia Clínica e Farmácia Hospitalar [ênfase 
em Prescrição Farmacêutica] | Farmácia Clínica e 
Farmacoterapia Aplicada | Fisiologia do Exercício 
e Reabilitação Cardiovascular | Harmonização 
Orofacial | Infecção Hospitalar e Resistência 
Antimicrobiana | Manejo da Fertilidade do Solo 
e Nutrição de Plantas | Medicina de Felídeos 
| Microbiologia e Controle de Qualidade 
Microbiológico | Nutrição e Fitoterapia Aplicada 
a Clínica | Ortodontia | Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos | Psicologia Histórico Cultural | 
Relações Familiares e Intervenções Psicossociais 
| Responsabilidade Civil | Restauração de Dentes 
| Tratados Endodonticamente com ênfase em 
Retentores Intrarradiculares | Sistemas Térmicos 
|Vigilância Sanitária e Saúde Única.

MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria | 
MBA em Gestão de Pessoas, Carreira e Liderança 
|MBA em Perícia, Auditoria e Gestão Tributária 
| MBA Executivo em Gestão Empresarial | MBA 
Executivo em Marketing, Tecnologia e Inovação

Inscrições para pós-
graduação estão abertas 

Novo reforço
O Santos, enfim, tem um treinador 
para 2020. O clube anunciou na 
segunda-feira (23) a contratação 
do português Jesualdo Ferreira, de 
73 anos. O novo comandante terá 
vínculo de um ano. O clube ainda 
não informou quando ele será 
apresentado, mas o mais provável 
é que fique para janeiro, quando 
o elenco voltar das férias. Ferreira 
tem no currículo um tricampeo-
nato consecutivo do Campeonato 
Português com o Porto, conquis-
tado entre 2007 e 2009. Ele 
também trabalhou nos outros 
dois principais times do país, o 
Sporting e o Benfica.

Decepção
O placar de 3 a 0 (parciais de 
25-21, 25-14 e 26-24) decep-
cionou o torcedor que esteve 
presente na Arena Praia, em 
Uberlândia/MG, para acompa-
nhar o clássico entre Dentil Praia 
Clube, o time da casa, e Sesc-RJ 
nesta semana. O confronto, 
válido ainda pela sétima rodada 
da Superliga feminina de vôlei em 
função da participação mineira no 
Mundial de Clubes, acabou decre-
tando o primeiro revés da equipe 
de Paulo Coco na competição.

Melhor Jogador
Na última segunda-feira (23), 
o jornal ‘El Pais’ anunciou os 
finalistas do tradicional prêmio 
‘Rey de América’, entregue para 
o melhor jogador do continente 
sul-americano. O Flamengo 
dominou a votação prelimi-
nar e terá os três finalistas: 
Arrascaeta, Bruno Henrique e 
Gabigol. O anúncio do vencedor 
será em janeiro. O Flamengo 
também terá um representante 
entre os finalistas ao prêmio de 
melhor técnico do continente. 
Jorge Jesus vai competir com o 
argentino Marcelo Gallardo, do 
River Plate, e o espanhol Miguel 
Angel Ramírez, do Indepen-
diente del Valle.



16  ESPORTE TRIBUNA HOJE NEWS, 24 DE DEZEMBRO DE 2019

Seleção Feminina vence a
Copa América de Futsal

O clássico entre Brasil e Argen-
tina foi um grande jogo, mas a dedi-
cação e garra brasileira se sobres-
saiu pela final da Copa América de 
Futsal feminino. Na última sexta-
-feira (20), as meninas venceram 
as argentinas por 4 a 1, no Ginásio 
do Centro Olímpico, em Assunção, 
no Paraguai. Com o resultado, a 
equipe verde e amarela faturou o 
hexacampeonato da competição.

A Seleção Brasileira Feminina 
todas as vezes que disputou a com-
petição venceu e mostrou a quali-
dade brasileira, a adversária Argen-
tina balançou as redes somente 
uma vez, enquanto o Brasil come-
morou em quatro opor tunidades 
com gols de Diana, Tampa, Cilene 
e Luana. Já o troféu de ar tilheira da 
competição foi entregue a Tampa, 

Destaque regional
Houve, ao longo da disputa da Copa América uma jogadora que reside em Cia-

norte a pivô, Nega que é considerada uma das principais artilheiras do futsal femi-
nino. A jogadora voltou este ano para ao noroeste do Paraná, antes ela defendia o 
Female/SC onde ganhou a Libertadores da América e três taças Brasil de Clubes. A 
atleta é tricampeã mundial pela seleção brasileira e já foi indicada duas vezes ao 

prêmio de melhor jogadora de futsal do mundo.

pelos oito gols marcados e 
o troféu de melhor goleira 
foi para Bianca e Regiane, 
que fizeram uma bela atua-
ção em quadra defendendo 
o gol e garantindo a vitória 
do Brasil.

DIVULGAÇÃO

As brasileiras levantando a 
taça da Copa América de Futsal 

Feminino pela sexta vez


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

